
Dopalacze – nowe narkotyki  
 

Badania wśród uczniów pokazują, że co dziesiąty 
nastolatek próbował dopalaczy – czyli substancji 
psychoaktywnych o nieprzewidywalnym składzie 
chemicznym, zagrażającym zdrowiu i życiu. 

 

To może dotyczyć też Twojego dziecka, dlatego apelujemy o zwrócenie 

uwagi na: 

SYGNAŁY OSTRZEGAWCZE MOGĄCE WSKAZYWAĆ NA ZAŻYWANIE 
SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH 

 pojawienie się wśród rzeczy dziecka nowych przedmiotów i 

produktów mogących służyć do przyjmowania substancji 

psychoaktywnych np. fifki, zapalniczki, łyżeczki, bibułki, kawałki 

okopconej folii aluminiowej, igły i strzykawki, waciki, paczuszki w 

foliowych opakowaniach, kleje, tabletki, proszek, sproszkowane zioła, 

bryłki itp. 

 zmiany psychiczne oraz zamiana dotychczasowych zachowań i 

zwyczajów: 

o stany nietrzeźwości, 

o osłabienie lub utrata zainteresowań, zaburzenia snu, 

o wahania nastroju (drażliwość, płaczliwość itp.), 

o zmienna mowa (powolna, zamazana lub przyśpieszona), 

trudności w koncentracji uwagi, 

o zachowania i reakcje nieadekwatne do sytuacji, 

o chwiejny, powolny chód lub pobudzenie ruchowe, 

o zastyganie w nienaturalnych pozycjach, 

o gorsze wyniki uczenia się czy w pracy, 

o wagarowanie, opuszczanie pracy. 



 zmiana dotychczasowych znajomych, poszukiwanie nowych grup i 

aktywności, w których obecne są narkotyki np. dyskoteki, zloty, 

festiwale muzyczne itp., 

 rozluźnienie więzi z rodziną, 

 zakłócanie porządku publicznego, 

 zmiany w wyglądzie, 

 sprawianie wrażenia osoby chorej np. przeziębionej, kaszlącej, 

 stany euforii i zmęczenia, 

 zmiana nawyków żywieniowych , 

 zmiany skórne np. miejsca po wkłuciach do naczyń żylnych, 

zadrapania, ślady po oparzeniach papierosami, przebarwienia palców, 

 „szkliste oczy”, źrenice zwężone, rozszerzone, nieruchome, 

 słodki zapach z ust. 

RODZICU PAMIĘTAJ! 

Przyczyny zażywania dopalaczy podawane przez młodych ludzi to: chęć 

upodobnienia się do grupy, zaspokojenie ciekawości, dla rozrywki czy  z 

powodu nudy. Dlatego dobre relacje w rodzinie, jasno wytyczony system 

wartości, życzliwość i akceptacja, codzienny kontakt, rozmowy i 

zainteresowanie sprawami Twojego dziecka  pomogą uchronić je przed 

kontaktem z narkotykami. 

 Bądź przykładem. Dzieci są dobrymi obserwatorami. Łatwo zauważą, 

gdy Twoje zachowanie nie jest zgodne z Twoimi słowami. Wymagaj, 

ale stawiaj warunki możliwe do spełnienia. 

 Bądź konsekwentny, aby dziecko liczyło się z Tobą i wiedziało, że 

ustalone normy w kluczowych sprawach muszą być przestrzegane. 

 Staraj się poznać przyjaciół i znajomych swego dziecka. Pamiętaj, że 

mogą oni mieć duży wpływ na zachowania i postawy Twego dziecka. 

 Szanuj prawa dziecka do własnych opinii i wyborów. Nie bądź 

nadmiernie opiekuńczy. Doradzaj, ale nie narzucaj swojej woli. 

Pozwól dziecku dokonywać wyborów, gdyż w taki sposób uczy się 

życia, zarazem bądź czujny i w porę reaguj na zagrożenia. 



 Ucz się jak przezwyciężać trudności i radzić sobie w trudnych 

sytuacjach. Pamiętaj, wspólnie musicie rozwiązać problem. 

 

OBJAWY UŻYWANIA, WYSTĘPUJĄCE BEZPOŚREDNIO PO ZAŻYCIU 

Nie ma charakterystycznych objawów zatrucia dopalaczami (za wyjątkiem 

zatrucia opioidami!). Pamiętaj, że w zależności od rodzaju zażytej substancji 

oraz dawki mogą wystąpić różne symptomy: 

 nadmierny przypływ energii, pobudzenie psychoruchowe, 

 podwyższenie nastroju, 

 rozdrażnienie, 

 wahanie nastroju, 

 zaburzenia świadomości, 

 zaburzenia oddechowe do zatrzymania oddechu, 

 zwolnienie czynności serca, niskie ciśnienie tętnicze, 

 agresja, 

 stany depresyjne, 

 halucynacje, napady lęku, 

 bóle głowy, 

 kołatanie serca. 

Osoba prezentująca  nasilony objaw z przedstawionych wyżej, powinna być 

poddana stałej, wnikliwej obserwacji. W przypadku podejrzenia, że stan 

zdrowia osoby po użyciu dopalaczy pogarsza się (progresja objawów) lub 

gdy jej zachowanie może stanowić zagrożenie dla siebie lub osób trzecich, 

niezbędne jest wezwanie zespołu ratownictwa medycznego (tel. 112). 

Zawsze należy zebrać wywiad od osób znajomych poszkodowanego, np. 

bawiących się razem w dyskotece, dotyczący rodzaju i ilości zażytych 

substancji. Powinno się również zabezpieczyć dopalacze i opakowania po 

nich do badań i dalszego postępowania. Z zasady, nie podejmujemy działań 

zmierzających do eliminacji trucizny z przewodu pokarmowego 

(wymuszenie wymiotów). 

https://gis.gov.pl/zdrowie/glowny-inspektor-sanitarny-ostrzega-przed-uzyciem-opioidow/
https://gis.gov.pl/zdrowie/glowny-inspektor-sanitarny-ostrzega-przed-uzyciem-opioidow/


W przypadku osoby nieprzytomnej, układamy ją w pozycji bezpiecznej 

(bocznej ustalonej). W przypadku zatrzymania oddechu i krążenia do czasu 

przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego podejmujemy resuscytację. 

Z reguły, każda osoba po użyciu środków psychoaktywnych, prezentująca 

dolegliwości i objawy, zwracające uwagę otoczenia powinna być 

skonsultowana przez lekarza. 

RODZAJE DOPALACZY 

DOPALACZE O DZIAŁANIU POBUDZAJĄCYM 

 Występowanie – proszek, kryształki, czasem pigułki, 

 Zażywanie – wciąganie, połykanie, dożylnie, 

 Efekty – zwiększenie energii, poprawa nastroju, zaburzenia pracy 

serca, zaburzenia neurologiczne, halucynacje, urojenia, agresja, 

śmierć. 

DOPALACZE O DZIAŁANIU REKLAMOWANYM JAKO PODOBNYM DO 

MARIHUANY 

 Występowanie – mieszanki ziołowe, proszek, 

 Zażywanie – palenie, 

 Efekty – odprężenie, rozluźnienie, dobry nastrój, wymioty, „gonitwy” 

myśli, nerwowość, bóle w klatce piersiowej,drgawki, utrata 

przytomności, agresja, stany lękowe. 

DOPALACZE O DZIAŁANIU HALUCYNOGENNYM 

 Występowanie – nasączone kawałki papieru, tektury, czasem płyn, 

 Zażywanie – połykanie, dożylnie, 

 Efekty – pozazmysłowe doznania, nudności, bezsenność, lęk, panika, 

halucynacje, urojenia, utrata kontroli nad sobą i swoim zachowaniem, 

agresja, próby samobójcze, śmierć. 

POMOC 

800 060 800 – Infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego 



801 199 990 – Telefon Zaufania Narkomania 

801 889 880 – Telefon Zaufania Uzależnienia behawioralne 

800 100 100 – Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa 

dzieci 

800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 

116 111 – Telefon Zaufania dla dzieci i młodzieży 

 

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat dopalaczy? 

Zajrzyj na stronę internetową    https://www.dopalaczeinfo.pl/  

 

 

Jak reagować gdy nastolatek ma kontakt z 

narkotykami i jak temu przeciwdziałać? 

Rodzice nastolatków często niepokoją się, czy ich dziecko ma lub może mieć kontakt 

z narkotykami. Niewielka wiedza na temat substancji psychoaktywnych sprawia, że w 

nowej, nieakceptowanej sytuacji •narkotyk u mojego dziecka• działania opiekunów 

mogą być chaotyczne, obarczone lękiem, nieadekwatne do zaistniałego zdarzenia 

(„jak może mi to robić?!”) i dalekie od racjonalności. 

 

Moje dziecko używa substancji? Emocje w sytuacji zaskoczenia 

Gdy narkotyk pojawi się w świecie naszego dziecka, pojawia się również w naszym. 

Rodzic ma prawo do zadawania sobie pytań w rodzaju: Jak mogło do tego dojść? Co 

przeoczyliśmy? Taka refleksja może być przydatna i jest naturalną reakcją, jednak 

najważniejszym działaniem w takiej sytuacji jest poświęcenie czasu oraz uwagi 

dziecku i przeprowadzenie z nim spokojnej rozmowy o zaistniałym zdarzeniu. Nie 

oczekujmy wyczerpujących wyjaśnień, nie oskarżajmy, a wysłuchajmy. Nie 

oczekujmy wyczerpujących wyjaśnień, nie oskarżajmy, a wysłuchajmy 

https://www.dopalaczeinfo.pl/


 

Istotnym elementem dobrych wzajemnych relacji w domu jest zaufanie. Jego 

naruszenie może być zarzewiem konfliktu, który oddala obie strony od porozumienia, 

pozbawia je poczucia bezpieczeństwa a przy dalszym zaniechaniu działań wymyka się 

spod kontroli. W tej sytuacji istotne jest zapewnienie dziecka o tym, że nie jesteśmy 

jego wrogami, że stoimy „po jego stronie”. Zaproponujmy wspólne szukanie 

rozwiązań, które zabezpieczą nasze dziecko przed kolejnymi próbami sięgania po 

substancje psychoaktywne. Powinniśmy też przedstawić dziecku nasze podejście do 

używania substancji: nie straszmy, ale bądźmy stanowczy. Jeżeli dziecko nie zaniecha 

kontaktu z narkotykami, to przede wszystkim ono na tym ucierpi. 

 

Często można spotkać się ze stwierdzeniami sugerującymi możliwość uzależnienia już 

od pierwszego użycia. Warto jednak zapamiętać, że uzależnienie nie pojawia się od 

pierwszego użycia danej substancji. Jednakże im częściej osoba używa substancji, 

tym większe jest ryzyko uzależnienia. To od naszej szybkiej, a przede wszystkim 

przemyślanej, reakcji zależy zdrowie i przyszłość nastolatka. 

Krótkie nazwanie problemu i ustalenie konkretnego terminu dłuższej 

rozmowy z dzieckiem, może być pierwszym krokiem. 

Reakcja rodziców powinna być więc adekwatna do sytuacji i możliwie szybka, by 

mogła zostać odebrana jako interwencja wobec konkretnego zachowania. Gdy 

sytuacja wymaga pilnej reakcji, np. wezwania pogotowia, to trzeba postępować 

zdecydowanie w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie dziecka. Czasem jednak krótkie 

nazwanie samego problemu i ustalenie konkretnego terminu dłuższej rozmowy z 

dzieckiem, może być pierwszym krokiem na drodze do jego rozwiązania. 

Będzie to zarówno interwencją, jak i pozwoli rodzicowi przygotować się do rozmowy, 

odbyć konsultację ze specjalistą i da mu czas na zaplanowanie dalszego 

postępowania. 

 

Jak postępować? Telefon zaufania, a może poradnia? 

 

Gdy nasze dziecko sięga po substancje zmieniające świadomość, warto skontaktować 

się z poradnią zajmującą się uzależnieniami – nie za karę, ale w celu poznania opinii 

specjalisty, by dowiedzieć się jak właściwie postępować w sytuacji budzącej duże 

emocje. Wizyta w poradni i kontakt z terapeutą może nie tylko dziecku podkreślić 

powagę sprawy ale również to, że sytuacja jest nieakceptowalna i nie będzie na nią 



przyzwolenia. Rodzic może sam nawiązać kontakt z poradnią, ale warto, by dziecko 

również usłyszało zdanie specjalisty i by po pomoc zgłosić się wspólnie. 

Przekazanie dziecku rzetelnych informacji na temat używania narkotyków jest 

adekwatną odpowiedzią… 

Jeśli nie jesteśmy gotowi na kontakt z poradnią możliwe jest też skorzystanie z 

telefonu zaufania, gdyż może okazać się, że interwencja rodzica ustalona po 

konsultacji w telefonie zaufania, będzie wystarczająca. Przekazanie dziecku 

rzetelnych informacji na temat konsekwencji używania narkotyków jest adekwatną 

odpowiedzią na problem. Konsekwencje zdrowotne często są przez młodych ludzi 

bagatelizowane, bo wydają się odległe. Konsekwencje prawne są niepodważalne, 

jednak również dobrze powołać się na wiarygodne źródło. 

Najistotniejsze jednak jest to, by rodzic uzgodnił z dzieckiem zasady dotyczące 

używania substancji psychoaktywnych (jeżeli nie były wcześniej omówione) oraz 

wspólnie ustalił ewentualne konsekwencje związane z nieprzestrzeganiem ustalonych 

zasad. 

Dobrze przeprowadzony kontakt terapeutyczny, w przypadku wizyty rodzica i 

dziecka, lub specjalistyczna porada, w przypadku kontaktu samych rodziców, 

powinny złagodzić napięcie, oczywiste w sytuacji nowej i zaskakującej. Dodatkowo 

może dać poczucie bezpieczeństwa i skłonić do refleksji dziecko, które weszło w 

konflikt z normami praktykowanymi w domu, jeśli takie zostały ustalone, oraz 

normami społecznymi i prawnymi. 

Nastolatek po rozmowie z rodzicami powinien czuć, że może liczyć na ich wsparcie, 

pozbawione agresji i nieracjonalnych zachowań. W przygotowaniu do takiej rozmowy 

może pomóc wizyta w wyspecjalizowanej placówce. Jest to dla dziecka sygnał i 

zapowiedź, że rodzice nie bagatelizują sytuacji. W razie potrzeby kontakt 

terapeutyczny zapewnia również możliwość skierowania do szpitala lub pobytowej 

placówki terapeutycznej. 

 

Prawo? 

Narkotyki w polskim ustawodawstwie pozostają substancjami zakazanymi, za których 

posiadanie, zgodnie z obowiązującą Ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii, grozi 

odpowiedzialność karna, zagrożona karą pozbawienia wolności (Dz.U. z 2012 r. poz. 

124). 

Nikt nie jest nieomylny i wszechwiedzący, jednak reakcje rodzicielskie na sytuacje 

nowe i zaskakujące powinny być jednoznaczne – bardzo istotna jest wspólna, 

jednolita postawa, wyrażana zgodnie i zdecydowanie. To rodzice wspólnie podejmują 



decyzje dotyczące procedury wyjaśnienia sytuacji oraz jako prawni opiekunowie, w 

porozumieniu z dzieckiem, określają jakie działania będą podejmowane. Cała rodzina 

w równym stopniu powinna być konsekwentna w egzekwowaniu ustaleń. 

Szkoła i znajomi? 

 

Częstym pojawiającym się dylematem jak reagować w trudnych sytuacjach może być 

obawa przed opinią otoczenia zarówno w kręgu rodziny, znajomych oraz środowiska 

szkolnego dziecka. Przy zachowaniu stosownej poufności i wiary w ludzki rozsądek, 

należy porozmawiać z wychowawcą klasy, do której chodzi dziecko. Rodzic nie ma 

obowiązku tłumaczyć się przed wychowawcą czy pedagogiem szkolnym. Powinien 

zasygnalizować jednak swoją troskę, oczekując reakcji adekwatnej do okoliczności – 

najwłaściwiej w postaci skupienia większej uwagi na zachowaniach uczniów. Rodzic 

ma także prawo wymagać od wychowawcy pełnej dyskrecji. 

…jeżeli w kręgu znajomych lub w otoczeniu dziecka pojawiły się narkotyki, to o tym 

fakcie wie więcej osób 

Należy mieć świadomość, że jeżeli w kręgu znajomych lub w otoczeniu naszego 

dziecka pojawiły się narkotyki, to o tym fakcie wie więcej osób, np. jego przyjaciele i 

znajomi, inni uczniowie z klasy, a być może ich rodzice, którzy mogą znaleźć się w 

podobnej sytuacji. Adekwatność reakcji do sytuacji i jej szybkość ma znaczenie nie 

tylko ze względu na zdrowie dziecka, ale również na jego bezpieczeństwo i 

konsekwencje prawne. 

 

Gdzie szukać pomocy specjalistów? 

 

Gdy zaobserwowaliśmy niepokojące zachowania, mamy podejrzenie lub pewność, że 

nastolatek używa substancji psychoaktywnych, warto skontaktować się z Telefonem 

Zaufania Narkotyki-Narkomania (800 199 990). Numer jest bezpłatny i anonimowy. 

Można również zgłosić się bezpośrednio do specjalisty w placówce leczenia 

uzależnień. Adresy placówek pomocowych znaleźć można tutaj (aktywny link: 

https://www.narkomania.org.pl/baza-placowek ). 

https://www.narkomania.org.pl/baza-placowek

