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Profilaktyka uzależnień od różnych środków 
psychoaktywnych (nikotyny, alkoholu 
narkotyków) jest prowadzona w polskich 
szkołach od blisko 20 lat. Jednak rynek 
narkotykowy się zmienia, pojawiają się nowe 
substancje, dlatego trzeba aktualizować naszą 
wiedze. Od 3 lat obserwujemy na światowym 
rynku ekspansje nowego typu środków 
zwanych „dopalaczami”.  

 



Przemysł narkotykowy przynosi krociowe zyski. 
Rozwój tego przemysłu jest jednak hamowany 
przez działania ważnych instytucji 
międzynarodowych i krajowa politykę 
antynarkotykową. Wobec czego aby „obejść” 
przepisy znaleziono tzw.” furtkę” i pojawiły się 
DOPALACZE 
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Ich promocja, jako środków użytecznych i 
bezpiecznych, prowadzona jest na licznych, 
specjalnie utworzonych stronach 
internetowych adresowanych do młodych 
odbiorców. Wzrasta liczba sklepów 
internetowych oraz stacjonarnych punktów 
sprzedaży nieprzypadkowo lokowanych w 
pobliżu szkół. 
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Nazwa nie posiada charakteru naukowego; jest 
to raczej termin używany potocznie dla 
określenia grupy różnych substancji lub ich 
mieszanek o rzekomym bądź faktycznym 
działaniu psychoaktywnym. Reklamowane są 
m.in. jako „smart drugs” („sprytne substancje, 
zwiększające spryt i inteligencje”) 
usprawniające pamięć, koncentracje uwagi. 
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Działanie substancji psychoaktywnych 
podzielono według typu oddziaływania na 
centralny układ nerwowy na 
 pobudzające  
 halucynogenne 
 hamujące  
Są wśród nich substancje pochodzenia zarówno 
syntetycznego, jak i naturalnego (roślinnego).  
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W dopalaczach naturalnych najczęściej 
wykorzystuje się wyciągi z szałwii wieszczej i 
kratomu .W mieszankach pojawiają się także 
składniki muchomora plamistego lub 
czerwonego oraz wyciągi z powoju 
hawajskiego. Wiele z nich ma atrakcyjne, 
zachęcające nazwy: 
 „Szałwia wieszcza”, 
  „Zioła marzeń”,  
 „Ogon lwa ” 
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Mogą być chemicznie podobne do znanych 
substancji (np. zawierają THC), mogą się różnić 
w niewielkim stopniu składem chemicznym lub 
być chemicznie inną substancją o działaniu 
podobnym do „tradycyjnych” substancji 
chemicznych, mogą łączyć działania podobne 
do dwóch substancji  
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Cechą charakterystyczną „dopalaczy” jest to, 
że handlarze narkotyków „na szybko” 
wymyślają i produkują coraz to nowe produkty: 
  nie wiadomo, jakie substancje znajdują się w 

„dopalaczach”, w związku z czym niezbadany 
jest sposób oddziaływania na pracę różnych 
organów wewnętrznych, jak bardzo mogą 
zaszkodzić i jaka dawka może być śmiertelna.  
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 „dopalacze” produkowane są w niesterylnych 
warunkach, często w związku z tym znajdują 
się w nich różne zanieczyszczenia, które 
dodatkowo oddziaływają negatywnie na 
organizm i przyczyniają się do utraty zdrowia 
lub życia 
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 Objawy: nudności, bezsenność, lęki i paniki, 
halucynacje i urojenia, a także utrata kontroli 
nad sobą i swoim zachowaniem (możliwe 
myśli samobójcze) 

 Forma występowania: nasączone kawałki 
papieru/ tektury, czasem płyny. 

 Użytkowanie poprzez: połykanie, zastrzyki 
(dożylnie) 
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Fenyloetyloaminy i tryptaminy – substancje te, z 
racji swojego bliskiego pokrewieństwa z 
narkotykami takimi jak psylocybina  i LSD, są 
substancjami o właściwościach halucynogennych. 
W zależności od przyjętej dawki, osoby pod ich 
wpływem mogą sprawiać wrażenie rozbawionych i 
pobudzonych, ale też przeżywających 
rzeczywistość w zupełnie inny sposób. Mogą 
komentować halucynacje i zmiany postrzegania, 
których doświadczają lub sprawiać wrażenie 
odizolowanych. 
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 Objawy: zaburzenia pracy (akcji) serca, 
zaburzenia neurologiczne, halucynacje i 
urojenia 

 Forma występowania: proszek, kryształki, 
pigułki 

 Użytkowanie poprzez: wciąganie przez nos, 
połykanie, zastrzyki (dożylnie). 
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Katynony – najbardziej znany to MEFEDRON ( nazwa na 
rynku handlarzy: kryształ, mefka, ptak, albatros, Mateusz). 
Wystepuje w postaci proszku, kryształków, tabletek. 
To organiczny związek chemiczny. 
Klasyfikuje się jako psychostymulant- osoby pod jego  
wpływem doświadczają przypływu energii, mają chęć 
działania i są nadpobudliwe oraz gadatliwe. W odróżnieniu 
od amfetaminy czy kokainy, katynony są także 
empatogenami, co skutkuje chęcią przebywania wśród ludzi 
i wchodzenia z nimi w interakcje. Osoby zażywające 
katynony są bardziej skłonne do wchodzenia w kontakt 
seksualny, często w ryzykowny dla nich sposób. 
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 Objawy: wymioty, „gonitwy” myśli, 
nerwowość, bóle w klatce piersiowej, 
drgawki, utraty przytomności 

 Forma występowania: mieszanki ziołowe, 
proszek 

 Użytkowanie poprzez: palenie 
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Syntetyczne kannabinoidy- dopalacze do palenia, 
najbardziej znany rodzaj narkotyku tzw.  MOCARZ  
Dopalacze, te działają na te same receptory w mózgu co 
THC dlatego ich efekty są zbliżone do marihuany. Osoby 
pod ich wpływem odczuwają błogostan i uczucie silnego 
odprężenia, ale niekiedy także dezorientację i 
halucynacje. Substancje te często są zmieszane z innymi 
dopalaczami, m.in. z tryptaminami czy dysocjantami 
takimi jak ketamina. Połączenia te mogą być przyczyną 
nieprzewidzianych efektów takich jak napady paniki i 
urojenia. 
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Najczęstsza alternatywa dla substancji takich 
jak heroina czy morfina. Najczęściej 
spotykanym opioidem jest bardzo 
niebezpieczny fentanyl. Osoby pod ich 
wpływem są znieczulone a wręcz otępiałe. Stan 
ten daje im uczucie ulgi i odcięcia. Zachowują 
się tak jakby nie interesował ich świat 
zewnętrzny i nie reagują na próby racjonalnej 
rozmowy. 
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 Benzodiazepiny – stosowane jako substancja 
narkotyzująca mają efekt  silnie uspokajający a nawet 
nasenny. Na rynku sprzedawane są jako leki 
(Diclazepam, Clonazolam, Meclonazepam, 
Adinazolam, Nifoxipam) Podane nazwy są po prostu 
nieznacznie zmienionymi nazwami leków 
sprzedawanych na receptę i w takiej formie 
funkcjonują w nielegalnym obrocie. Osoby pod 
wpływem benzodiazepin nie są rozmowne i sprawiają 
wrażenie jakby były w trakcie przyjemnego półsnu. W 
skrajnych przypadkach nie można z nimi nawiązać 
żadnego kontaktu. 
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 „Spróbować wszystkiego / czegoś nowego” 
 Właściwości stymulujące -nauka) 
 Nuda i chęć przeżycia odmiennych stanów 

świadomości 
 Poprawa kompetencji społecznych / wzrost 

pozycji społecznej / wejście do nowej grupy 
społecznej 

 Łatwość wypowiadania się, kreatywność 
(atrakcyjność rozmowy - filozofowanie) 

 Zmniejszenie lęku, napięcia, smutku 
 Brak alternatywnych źródeł satysfakcji 

Podstawową przyczyną zażywania dopalaczy jest 
chęć przeżycia przyjemności (haju) i dzielenie tych 
stanów z innymi osobami 
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 Po środki psychoaktywne sięgają już dzieci w 
13 rż 

 10,3% uczniów w wieku 14-18 lat próbowało 
dopalczy 

 Inicjacja narkotykowa podyktowana jest też 
faktem, że do nielegalnych środków 
odurzającym jest coraz łatwiejszy dostęp.  
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 dziecko jest osobą impulsywną 
 nie potrafi sobie radzić z  silnymi emocjami 
 źle o sobie myśli 
 w różnych sytuacjach trudno  powstrzymać mu 

agresję  
 ma trudności w budowaniu relacji z 

rówieśnikami 
 ma trudności w nauce 
 często się nudzi 
 spędza czas z towarzystwem, którego nie znasz 
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 dopalacze zmieniają ludzi, mają wpływ na to, jak 
ktoś mówi, jak się porusza.  

 wahania nastroju  
 drażliwość  
 kłopoty z koncentracją 
 pobudzenie lub ospałość 
  osłabienie 
  zaburzenia snu 
 szkliste oczy 
 rozszerzone lub zwężone, nieruchome źrenice. 
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Najgorszy był rok 2015. Dopalaczami zatruło się 
w Polsce 7300 osób. Kolejne lata przyniosły 
spadek liczby zatruć (w roku 2018 od stycznia 
do czerwca zgłoszono 1942 zatrucia), ale 
spożycie dopalaczy pozostaje wielkim 
problemem.  
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W sierpniu  2018 roku uchwalona została 
nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu 
narkomanii i ustawy o Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej. Dopalacze są teraz traktowane 
jak narkotyki i za ich posiadanie grozi do 3 lat 
więzienia, a za handel nimi – nawet do 12 lat. 
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W najszerszym ujęciu profilaktyka uzależnień 
pojmowana jest jako postępowanie 
zapobiegające różnorodnym problemom, które 
towarzyszą używaniu substancji 
psychoaktywnych 
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 zmniejszanie ryzyka używania  środków 
psychoaktywnych poprzez opóźnienie lub 
przeciwdziałanie inicjacji, niedopuszczanie do 
poszerzania się kręgu osób – szczególnie ludzi 
młodych – eksperymentujących z legalnymi i 
nielegalnymi substancjami. 

 zmniejszanie strat związanych z używaniem 
środków odurzających poprzez ograniczanie do 
minimum potencjalnych szkód, jakich mogą 
doznawać osoby używające substancji 
psychoaktywnych. 
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 szkoła,  
 rodzina,  
 społeczność lokalna  
 globalne środowisko kulturowo-społeczne 

realizujące się za pomocą całościowych 
przekazów kulturowych, medialnych i 
pokoleniowych.  
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 bursa jest miejscem intensywnego rozwoju w zakresie 
funkcjonowania interpersonalnego i społecznego w 
grupie rówieśniczej  

 bursa jest miejscem działalności, a więc ujawnia lub 
wręcz wyzwala trudności  młodzieży 

 bursa jest miejscem konfrontacji autorytetów i 
kształtowania się poczucia własnej tożsamości 
wychowanka 

 bursa wypełnia znaczną część aktywnego życia  
młodzieży 

 Bez współdziałania z rodzicami nie poradzi sobie  z 
takimi problemami, jak agresja, alkohol, narkotyki 
czy dopalacze! 
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Skuteczność oddziaływań profilaktycznych 
adresowanych do dzieci i młodzieży w 
znacznym stopniu zależy od możliwości 
pozyskania i włączenia do nich rodziców 
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 Autorytet 
 Konsekwencje „tu i teraz” ważne dla 

młodzieży 
 Konsekwencje przeważają nad korzyściami 
 Przekaz obrazowy, częsty i regularny 
 Połączenie z edukacją (stres, decyzje, presja, 

problemy, krytyczne myślenie, komunikacja) 
 Nie tylko czym są dopalacze, ale także wpływ 

ich używania na innych 



Wszyscy młodzi ludzie przechodzą przez etap 
poszukiwań. Nie należy wpadać w 
panikę, ale rodzic, wychowawca powinien 
posiadać wiedzę i wykorzystywać dostępne mu 
narzędzia wpływu, aby chronić dziecko-
wychowanka przed zagrożeniami. Własne 
doświadczenia i podejmowane działania, a 
przede wszystkim kontakt z wychowankiem i 
jego rodzicami powinien chronić przed 
używaniem środków psychoaktywnych. 
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