
Substancje psychoaktywne, w tym
dopalacze

- Informacja dla Rodziców-

Okres dorastania to trudny czas zarówno dla dzieci, ich rodziców jak i dla
całego  otoczenia.  Jest  to  okres  przełomowy  między  byciem  już  dorosłym,
a pozostawaniem  jeszcze  dzieckiem.  To  właśnie  w  tym  czasie  młodzież  testuje
granice  własnych  możliwości  co  ma  swój  oddźwięk  także  w  sięganiu  po
substancje psychoaktywne. 

Substancje psychoaktywne obejmują szeroką klasę środków, które różnią się
pod  względem  zawartych  substancji,  sposobu  działania  na  organizm  a  także
rodzaju zażywania. 

Najpopularniejsza wśród nastolatków jest marihuana. Amfetamina, Ecstasy,
LSD  i  grzyby  halucynogenne  to  kolejne  typy  środków,  z  którymi  młodzież
eksperymentuje. 

Pewien czas temu dowiedzieliśmy się z  mediów o zagrożeniu nową klasą
substancji psychoaktywnych, jaką są dopalacze. 

Wśród  chłopców,  którzy  intensywnie  trenują  fizycznie,  może  pojawić  się
chęć zażywania sterydów anabolicznych. 

Kolejny  rodzaj  zagrożenia  obejmuje  nadużywanie  leków,  które  –  kiedy
zażywane  są  poza  kontrolą  lekarza  –  także  stanowią  zagrożenie  dla  młodego
człowieka. 

Dopalacze to  produkty  pochodzenia  zarówno  syntetycznego,  jak
i naturalnego. Pod z pozoru niegroźną lub intrygującą nazwą kryją się niezwykle
niebezpieczne substancje chemiczne, których nie zbadano pod kątem działania
na  organizm  i  są  produkowane  bez  zachowania  standardów  czystości.
Sprzedawcy  reklamują  je  jako  środki  pobudzające,  wspomagające  funkcje
poznawcze  (np.  poprawiające  czasowo  pamięć,  koncentrację  uwagi)  czy
pozwalające zrelaksować się. 
                                              

Postać  fizyczna  dopalaczy  jest  wyglądem  zbliżona  do  narkotyków.
„Dopalacze” występują w postaci białego proszku, kapsułek lub tabletek, suszu
roślinnego (liście, nasiona, ekstrakt, skręty), suszu grzybów. Mogą być przyjmowane
doustnie, donosowo, w postaci wywaru lub do palenia. 

Jednocześnie producenci  „dopalaczy” w ofercie handlowej  zamieszczają
informacje,  że są to  produkty kolekcjonerskie,  nawozy do kwiatów czy sole do
kąpieli  „nie  do  spożycia  przez  ludzi”.  Spotykane  nazwy  dopalaczy  to  między
innymi:  K2,  Mocarz,  Spice,  Sztywny  Misza,  Czeszący  grzebień,  Cherry  Kokolino,
Funky,  Exclusive Kokolino,  Baka,  Konkret,  Władziu  czy też  Papierek lakmusowy.  

Zażywanie dopalaczy wpływa na ośrodkowy układ nerwowy i po ich zażyciu
zmienia się nastrój i zachowanie człowieka.

Nie ma jednego wzorca reakcji na przyjętą substancję – tolerowana przez
organizm jednego człowieka, dla innego może być groźną w skutkach trucizną.
W zależności od substancji mogą wystąpić między innymi następujące objawy:



– przypływ energii,
– podwyższenie nastroju, 
– rozdrażnienie, 
– huśtawka nastroju, 
– pobudzenie psychoruchowe, 
– napady szału, 
– stany depresyjne, 
– halucynacje wzrokowo-słuchowe, 
– a także utrata apetytu, bezsenność, przekrwienie gałek ocznych, wymioty,

biegunka.
 
Co  ważne,  dopalacze  powodują  zmiany  świadomości  lub  stany  pobudzenia
ograniczając  jednocześnie  zdolność  oceny  i  kontroli  sytuacji,  co  znacząco
zwiększa  ryzyko  niebezpiecznego  wypadku,  odniesienia  urazu,  a  także  utraty
przytomności. Używanie dopalaczy może także spowodować skutki śmiertelne. 
 
Co może być sygnałem do niepokoju? 

– zmiany w wyglądzie fizycznym (zmiana sposobu ubierania, kwestie higieny),
– zmiany  w  codziennych  nawykach  i  przyzwyczajeniach–  nowi  przyjaciele,

inne znajomości, sposób porozumiewania się czy nawet nawyki żywieniowe,
– pojawienie  się   przedmiotów niezbędnych do zażywania/aplikowania jak

np. bibułki, fifki czy rurki,
– im  dalszy  etap  zażywania  istnieje  szansa  zaobserwowania  także  zmian

w poziomie samooceny, w kontaktach z rodziną i rówieśnikami, niechęć do
podejmowania  niektórych,  dotychczas  lubianych,  aktywności  czy  nawet
wrogość i agresja. 

PAMIĘTAJMY!
Ważnym  czynnikiem  chroniącym  młodzież  przed  sięganiem  po  środki

psychoaktywne jest  środowisko rodzinne, w którym ona funkcjonuje.  Niezbędne
jest stworzenie przez dorosłych opiekunów atmosfery bezpieczeństwa i akceptacji.
Dobry  i  wspierający  kontakt  z  młodym  człowiekiem  jest  jednym  z  czynników
chroniących  go  nie  tylko  przed  sięganiem  po  substancje  psychoaktywne,  ale
także wspierającym i pomagającym, gdy taka pomoc jest już niezbędna.

Gdzie szukać pomocy?

800 060 800 – pod tym numerem można zasięgnąć informacji dotyczących 
negatywnych skutków przyjmowania dopalaczy, możliwości leczenia ale także 
można zgłaszać informacje mogące ułatwić dotarcie do osób handlujących 
dopalaczami.

116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. Służy on młodzieży i dzieciom 
potrzebującym wsparcia, opieki i ochrony. Zapewnia dzwoniącym możliwość 
wyrażania trosk, rozmawiania o sprawach dla nich ważnych oraz kontaktu w 
trudnych sytuacjach. 

800 100 100 – bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i
nauczycieli,  którzy  potrzebują  wsparcia  i  informacji  w  zakresie  przeciwdziałania



i pomocy psychologicznej dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności takie jak:
agresja  i  przemoc  w  szkole,  cybeprzemoc  i  zagrożenia  związane  z  nowymi
technologiami, wykorzystanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi,
depresja i obniżony nastrój, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. 

 
800  12  12  12 -  Dziecięcy  Telefon  Zaufania  Rzecznika  Praw  Dziecka.  Osoby
poszukujące pomocy oraz informacji na temat dopalaczy mogą korzystać także
z telefonu zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Numer przeznaczony jest zarówno dla
dzieci, jak i dorosłych, którzy chcą zgłosić problemy dzieci. 

801 199 990 – Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki – Narkomania, w którym 
specjaliści udzielają wsparcia w trudnych sytuacjach, pomagają wyszukać 
odpowiednią formę pomocy i informują na temat ryzyka używania narkotyków i 
,,dopalaczy”. Telefon adresowany jest nie tylko do osób używających narkotyków i
„dopalaczy”, ale także ich bliskich i rodzin. 

Poradnia internetowa www.narkomania.org.pl – w której, można uzyskać 
anonimową pomoc on- line lekarza psychiatry, psychologa i prawnika; dwa razy w
tygodniu można skorzystać z konsultacji za pośrednictwem chatu. Poradnia 
prowadzona jest na zlecenie Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania 
Narkomanii.

112 – Jednolity numer alarmowy obowiązujący na terenie całej Unii Europejskiej.

Aneta Spisak
– pedagog szkolny-

Materiał opracowany na podstawie informacji zamieszczonych na portalach internetowych:

https://dopalaczeinfo.pl
http://www.psychologia.edu.pl

https://www.kbpn.gov.pl
https://wsse.krakow.pl

https://gis.gov.pl
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