


 Substancja psychoaktywna  
(substancja psychotropowa) 

 

 oddziałuje na centralny układ nerwowy bezpośrednio 

wpływająca na funkcje mózgu, czego efektem mogą być :  
 

  czasowe zmiany postrzegania 

  zmiany nastroju 

  zmiany świadomości i zachowania 



„Dopalacze” to nic innego jak nowe narkotyki, których użycie 

stanowi bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia.  

W zależności od typu produktu, imitują swoje nielegalne odpowiedniki: 

środki stymulujące (podobnie jak amfetamina), euforyzujące (jak 

tabletki ekstazy), relaksujące (jak konopie indyjskie), a nawet 

psychodeliczne i halucynogenne (jak LSD).  

 

Czym są „dopalacze” 



 
  

Czy nowe narkotyki ,,dopalacze” są 
produktami naturalnymi ?  

 

Nie są. To produkty zawierające substancje chemiczne, działające 

psychoaktywnie na ośrodkowy układ nerwowy. Zażywając je wychodzisz 
ze śmiercią na spacer, z którego możesz już nie wrócić. Nawet, jeżeli 
trafisz do lekarza, może cię nie uratować, gdyż nigdy nie wiadomo jaka 
substancja była w danym ,,dopalaczu” i jaką można podać odtrutkę.  
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RÓŻNORODNOŚĆ POSTACI „DOPALACZY” 

 SUSZ ROŚLINNY 

 
 PROSZEK 
 
 TABLETKA 
 
 KAPSUŁKA 



  

  podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi 
  zaburzenia psychotyczne, którym towarzyszą 

 halucynacje i pobudzenie 
  zaburzenia pracy serca 
  udar mózgu 
  zawał serca 

 

  Nowe narkotyki o działaniu pobudzającym powodują: 



Nowe narkotyki reklamowane jako działające 
podobnie do marihuany powodują:  

 
 

  „gonitwę” myśli, nerwowość, stany lękowe 

  zaburzenia psychiczne  

  wymioty  

  podwyższenie tętna i ciśnienia krwi 

  bóle w klatce piersiowej 

  drgawki  

 



Nowe narkotyki reklamowane o działaniu 
halucynogennym powodują: 

 

  trudności w oddychaniu, sztywność mięśni  

  uszkodzenie nerek 

  silne pobudzenie psychoruchowe, niepokój, 

 bezsenność, wahania nastroju 

  przenikliwy lęk, panikę  

  próby samobójcze 



 
 

z życia wzięte… 

 
Dopalacze znów trują Echo Górnośląski Tygodnik Regionalny | 14.10.2013 | Strona: 10 |  

 

W sobotę, 5 października, ratownicy Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego (WPR) zostali 
wezwani do mieszkania przy ul. Dobrawy w Pszczynie. Na miejscu udzielili pomocy 14-
letniemu chłopakowi i 15-letniej dziewczynie. Oboje przyznali się do palenia środka o nazwie 
„Mocarz". To dopalacz wywołujący groźne skutki. Powoduje panikę, dezorientację, 
halucynacje. Dla wielu jego amatorów już pierwszy z nim kontakt skończył się w szpitalu. Jak 
podaje WPR, nastolatkowie z Pszczyny mieli utrudniony kontakt z rzeczywistością, momentami 
tracili przytomność. Zostali przewiezieni do Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej. Na 
miejscu była też policja, która zatrzymała osoby dorosłe, które prawdopodobnie 
„poczęstowały" nastolatków dopalaczem. Ratownicy Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego 
przyznają, że coraz częściej są wzywani do osób będących po zażyciu dopalaczy. - To wynik 
ponownego wzrostu zainteresowania tymi groźnymi substancjami i ich coraz większej 
dostępności, zwłaszcza w Internecie. Z drugiej strony ludzie wiedzą, jak niebezpieczne są to 
środki i nie czekają z wzywaniem pomocy. Słusznie, bo w skrajnych przypadkach zażycie 
dopalacza może nawet skończyć się śmiercią - mówią ratownicy WPR w Katowicach. 

 
 

http://media.newtonmedia.pl/gis_media/detail-zdroj.asp?back=%2Fgis%5Fmedia%2Fzprava%2Easp%3Fwfar%3D0%26wdpzo%3D15%2E10%2E2013%26wdpzd%3D15%2E10%2E2013%26wp%3D1%26wcz%3D78&nm=Echo+G%C3%B3rno%C5%9Bl%C4%85ski+Tygodnik+Regionalny
http://media.newtonmedia.pl/gis_media/detail-zdroj.asp?back=%2Fgis%5Fmedia%2Fzprava%2Easp%3Fwfar%3D0%26wdpzo%3D15%2E10%2E2013%26wdpzd%3D15%2E10%2E2013%26wp%3D1%26wcz%3D78&nm=Echo+G%C3%B3rno%C5%9Bl%C4%85ski+Tygodnik+Regionalny
http://media.newtonmedia.pl/gis_media/detail-zdroj.asp?back=%2Fgis%5Fmedia%2Fzprava%2Easp%3Fwfar%3D0%26wdpzo%3D15%2E10%2E2013%26wdpzd%3D15%2E10%2E2013%26wp%3D1%26wcz%3D78&nm=Echo+G%C3%B3rno%C5%9Bl%C4%85ski+Tygodnik+Regionalny
http://media.newtonmedia.pl/gis_media/detail-zdroj.asp?back=%2Fgis%5Fmedia%2Fzprava%2Easp%3Fwfar%3D0%26wdpzo%3D15%2E10%2E2013%26wdpzd%3D15%2E10%2E2013%26wp%3D1%26wcz%3D78&nm=Echo+G%C3%B3rno%C5%9Bl%C4%85ski+Tygodnik+Regionalny
http://media.newtonmedia.pl/gis_media/detail-zdroj.asp?back=%2Fgis%5Fmedia%2Fzprava%2Easp%3Fwfar%3D0%26wdpzo%3D15%2E10%2E2013%26wdpzd%3D15%2E10%2E2013%26wp%3D1%26wcz%3D78&nm=Echo+G%C3%B3rno%C5%9Bl%C4%85ski+Tygodnik+Regionalny
http://media.newtonmedia.pl/gis_media/detail-zdroj.asp?back=%2Fgis%5Fmedia%2Fzprava%2Easp%3Fwfar%3D0%26wdpzo%3D15%2E10%2E2013%26wdpzd%3D15%2E10%2E2013%26wp%3D1%26wcz%3D78&nm=Echo+G%C3%B3rno%C5%9Bl%C4%85ski+Tygodnik+Regionalny
http://media.newtonmedia.pl/gis_media/detail-zdroj.asp?back=%2Fgis%5Fmedia%2Fzprava%2Easp%3Fwfar%3D0%26wdpzo%3D15%2E10%2E2013%26wdpzd%3D15%2E10%2E2013%26wp%3D1%26wcz%3D78&nm=Echo+G%C3%B3rno%C5%9Bl%C4%85ski+Tygodnik+Regionalny


Czy „dopalacze” są bezpieczne?  
 

Nie, zażycie jakiegokolwiek ,,dopalacza” powoduje, że stajesz się królikiem 

doświadczalnym. Zazwyczaj po zażyciu narkotyku, bo ,,dopalacze” to groźne 
narkotyki, szybko następuje ,,zejście” objawiające się wyczerpaniem, zaburzeniami 
rytmu serca, nudnościami, niepokojem, stanami lękowymi. Nigdy nie masz pewności 
czy zażycie ,,dopalacza” nie skończy się śmiercią.  

 



Dopalacze są 

nieprzewidywalnymi 

narkotykami ! 



Dopalacze są szczególnie groźne, bo nigdy nie 

wiadomo, jaki dokładnie posiadają skład. 

 Są produkowane po to, 

aby ominąć obowiązujące zakazy antynarkotykowe. 



Przemysł narkotykowy wprowadza na rynek nowe środki, które 

nie znajdują się na liście substancji zabronionych.  

W laboratoriach nieustannie powstają nieznacznie 

zmodyfikowane pod względem struktury chemicznej środki.  

Producenci tego rodzaju środków nie podają na opakowaniach 

ich składu chemicznego.  

 

 

 

 

 

 





Na opakowaniach widnieje napis: 
 

PRODUKT KOLEKCJONERSKI NIE NADAJE SIĘ 
DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI !!! 

 
 



 

Nikt do końca nie wie jak naprawdę działają 

dopalacze i do jakich skutków może 

doprowadzić ich zażywanie. 



W lipcu 2015 roku odnotowano w województwie 
śląskim tragiczny bilans zatruć, zmarły dwie osoby - 

19-latek, który najprawdopodobniej przyjął substancję 
o nazwie "mocarz", oraz 24-latek w następstwie 

spożycia "rozpałki do grilla".  
 

W całym województwie odnotowano ponad 800 
podejrzeń zatruć dopalaczami, 550 osób trafiło do 

szpitali. 



 ciekawość 

 presja kolegów i koleżanek 

 aspirowanie do dorosłości 

 niezadowolenie z siebie i swojego życia 

 konflikty i napięcia wewnętrzne 

 problemy w szkole lub w domu 

 robienie na przekór dorosłym 

 brak atrakcyjnych sposobów spędzania wolnego czasu 

Dlaczego młodzież sięga po substancje 
psychoaktywne? 



 
Sygnały ostrzegawcze mogące wskazywać na 
zażywanie substancji psychoaktywnych 
 
 

nagła zmiana zachowania – stany euforyczne, depresyjne, 
porzucenie dotychczasowych zainteresowań, wyobcowanie z 
grupy rówieśniczej 
 
obniżenie wyników w nauce, brak chęci do podejmowania 
wysiłku, działania – syndrom amotywacyjny 
 
używanie kadzidełek i odświeżaczy powietrza 
 



 
Najważniejsze sygnały mogące świadczyć o sięganiu  
po substancje psychoaktywne 

 
 

 

  potrzeba posiadania większej ilości pieniędzy 
 

  kradzieże, znikanie z domu różnych przedmiotów 
 

  porzucenie uczestnictwa w życiu rodzinnym, 
 rówieśniczym 
 

  niepokojące zachowania po spotkaniach  
 rówieśniczych, imprezach 



 

    Czy ,,dopalacze” uzależniają ? 
 

 

Tak. Czasami wystarczy spróbować jeden, dwa razy,  

a zawartość ,,dopalacza” może spowodować nieodwracalne 
zmiany w układzie nerwowym człowieka i prowadzić do 
uzależnienia. Niektóre nowe narkotyki mogą mieć działanie 
silniejsze niż tradycyjne narkotyki. Osoby uzależnione od 
,,dopalaczy” mogą doświadczać głodu substancji,  
a zaprzestanie ich używania zazwyczaj jest bardzo trudne.   

 

 

 

  



 

 

Na mocy ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii na terenie Polski 
obowiązuje zakaz wytwarzania, przywozu i wprowadzania do 

obrotu środków zastępczych oraz nowych substancji 
psychoaktywnych. 

 

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii ogranicza również sprzedaż 
leków bez recepty, które w dużych ilościach mogą działać podobnie 

jak dopalacze.   

Chodzi o popularne syropy na kaszel, leki na katar czy przeziębienie - 
produkty lecznicze zawierające pseudoefedrynę, dekstrometorfan lub 

kodeinę. 



Okres dojrzewania jest dla młodych ludzi 

czasem wyjątkowym - to okres buntu, kłótni, nieposłuszeństwa, 

niezrozumienia.  

Nastolatek próbuje się odnaleźć, błądzi, ciągle szuka.  

Codziennie zmaga się z wieloma problemami, stresem, próbuje 

znaleźć "odskocznię", próbuje sobie odpowiedzieć na pytanie 

„kim właściwie jestem?” 



 

Rodzicu pamiętaj! 
 
 
Bliska relacja ze swoimi dorastającymi dziećmi, poznanie ich potrzeb, 
wspieranie w wejściu w samodzielne i odpowiedzialne życie oraz zwrócenie 
uwagi na to jak ogromną rolę odgrywa zwykła, codzienna, życzliwa 
rozmowa oraz jasne stanowisko rodziców wobec używania substancji 
psychoaktywnych, przestrzeganie ustalonych wspólnie zasad, może pomóc 
podjąć nastolatkowi decyzję: nie będę używał narkotyków.  
 



Co robić gdy rodzi 

się podejrzenie, że 

dziecko używa 

"dopalaczy" ?  

ulotka zawierająca 

informacje jak działać 

w takiej sytuacji, 

gdzie się zwrócić  

o pomoc, jak pogłębić 

wiedzę o samych 

środkach 

psychoaktywnych 

Ulotka wydana w ramach Kampanii Ministerstwa Zdrowia 
i Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii 





  



 

  

         





Więcej informacji można znaleźć  
na stronie internetowej  

Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania 
Narkomanii 

 
 
 
 

http://www.narkomania.gov.pl/ 



 
 
 

opracowanie: 
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna  

w Katowicach 
 ul. Raciborska 39, 40-074 Katowice 

 


