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Uzależnieniem nazywamy kompleks zjawisk 

fizjologicznych, behawioralnych                    

i poznawczych, wśród których przyjmowanie 

substancji lub grupy substancji dominuje nad 

innymi zachowaniami, które miały 

poprzednio dla pacjenta większą wartość. 

Uzależnienie występuje wtedy, kiedy 

człowiek traci kontrolę nad przyjmowaną 

substancją i dochodzi do przymusu jej 

zażywania. 

 



 Silne pragnienie przyjmowania substancji 

albo poczucie przymusu jej przyjmowania. 

 Trudności w kontrolowaniu zachowania 

związanego z przyjmowaniem substancji, 

jego rozpoczęcia, zakończenia lub ilości. 

 Fizjologiczne objawy stanu odstawienia. 

 Stwierdzenie tolerancji. 

 Zaniedbywanie alternatywnych źródeł 

przyjemności. 

 Przyjmowanie substancji pomimo 

doświadczania jej szkodliwości. 

 



Zażywanie substancji, mimo zauważenia szkodliwych objawów;  zatruwanie 
organizmu dopalaczami, trwałe uzależnienie 

Odczuwanie objawów zaprzestania brania substancji;  ponowne zażywanie 
szkodliwej substancji w celu wyeliminowania objawów zespołu abstynencyjnego 

Organizm przyzwyczaja się do zażywania szkodliwej substancji, silne pragnienie  
ponownego zażycia środka 

Pozytywne odczucia po zażyciu środka, chęć powtórzenia tego 

Pojedyncze zażycie dopalaczy, „bez konsekwencji” 



Czynniki rodzinne: 

 Rozpad więzi rodzinnych 

  Złe traktowanie przez innych członków 

rodziny 

  Wpływ uzależnionych członków rodziny 

  Rozpad rodziny 

  Sytuacja ekonomiczna rodziny 

 



Czynniki rówieśnicze: 

 Potrzeba akceptacji wśród rówieśników 

  Młodzieńcza potrzeba buntu 

  Chęć wykazania się 

  Poczucie bycia słabszym od innych 

 



Czynniki psychologiczne: 

 Trudności w pokonywaniu problemów 

  Próba ucieczki od problemów 

  Kłopoty ze zdrowiem psychicznym 

  Chęć pokonania wewnętrznych dylematów 

moralnych 

 



 Rób wszystko, aby 
uniknąć pierwszego 
kontaktu z 
dopalaczami, 
narkotykami 

 W razie problemów 
korzystaj z pomocy 
innych 

 Odpowiednio dobieraj 
sobie towarzystwo 

 Nie ulegaj presji 
kolegów 

 Zwracaj uwagę na 
środki przekazu, takie 
jak plakat obok 



Uprawiaj sport! Znajdź pasję! 

Spróbuj 
poprawić swoje 

oceny! 

Rozwijaj swoje 
talenty! 

Zaangażuj się w 
jakieś 

przedsięwzięcie! 



Dopalacze to 
potoczna nazwa 
różnego rodzaju 
środków, które 

działają w sposób 
podobny do 

narkotyków, lecz 
nie są na liście 

substancji 
kontrolowanych 

ustawą o 
przeciwdziałaniu 

narkomanii 



Dopalacze rozprowadzane są w postaci 

białego proszku, tabletek, kapsułek, suszu 

roślinnego lub grzybów. Przeznaczone są do 

przyjmowania doustnego, przez nos, do 

palenia lub picia w postaci wywaru. 

Dopalacze sprzedawane są luzem, w 

przezroczystych saszetkach, torebkach lub 

kolorowych, zachęcających do kupna 

opakowaniach z opisami wzbudzającymi 

ciekawość. 

 



 Negatywne zmiany w 
działaniu układu 
oddechowego i 
krwionośnego 

 Zaburzenia rytmu serca 

 Wzrost ryzyka utraty 
przytomności, udaru 
mózgu, zawału serca 

 Powodowanie stanów 
depresyjnych 

 Nieodwracalne zmiany w 
organizmie 

 Możliwość doprowadzenia 
do śmierci 





Dopalacze, 
podobnie jak 
narkotyki, są 
substancjami 

szkodliwymi, lecz 
często bywają one 

mieszaninami 
środków o 

niewiadomym 
składzie i dlatego są 

bardziej 
niebezpieczne niż 

narkotyki 



Liczba zgłoszeń o podejrzeniu zatrucia dopalaczami 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 (I-V) 



FAKTY MITY 

1. Dopalacze w organizmie 

sieją spustoszenie, 

podobnie jak narkotyki 

2. Nie są znane dokładne 

konsekwencje 

wieloletniego 

przyjmowania dopalaczy, 

wiadomo jednak, że 

konsekwencje te mogą być 

tragiczne 

3. Dopalacze są stale 

modyfikowane, 

nieustannie zmieniają swój 

skład chemiczny 

1. Dopalacze są 

bezpieczniejsze od 

narkotyków, gdyż nie są 

produktami nielegalnymi 

2. Dopalacze są legalne w 

całej Europie 

3. Większość dopalaczy to 

substancje naturalne, 

będące mieszankami 

używanych od stuleci ziół 

4. Dopalaczami ciężko jest 

się uzależnić. Początkowo 

można je brać bez 

konsekwencji 



Obecnie sklepy 

internetowe oferują 

„nowe narkotyki” – 

Designer Drugs (DD),  

Research Chemicals  

(RC),  do niedawna 

nazywane 

„dopalaczami”.      

Są one wyjątkowo 

niebezpieczne. 

 



Nowe narkotyki to nowe substancje, których 

działanie na organizm człowieka nie zostało 

do końca poznane i niezwykle łatwo je 

przedawkować. Lekarze często nie wiedzą 

jak postępować przy takim zatruciu. 

Zażywanie ich może spowodować tzw. 

„gateway effect”, czyli sięganie po coraz 

bardziej uzależniające substancje.  

 



 Substancje psychoaktywne 
na każdego działają 
inaczej. W krótkich 
chwilach euforii możesz 
wybiec na spotkanie z 
nadjeżdżającym 
samochodem lub zobaczyć 
„świetlaną” przyszłość w 
oknie mieszkania 
znajdującego się na 
piątym piętrze i 
zapragniesz pokonać 
dzielącą od niej barierę – 
wtedy może być już za 
późno na pomoc. 

 



Narkomani, przyjmujący 
nielegalne substancje 
drogą dożylną, często 

chorują na AIDS. 
Zakażenie przenosi się 

wśród osób używających 
tej samej strzykawki. 

Jest to kolejna 
konsekwencja 

zażywania narkotyków, 
wynikająca z ludzkiej 
głupoty. Na szczęście 
liczba takich zatruć 

systematycznie maleje. 





Programy 
telewizyjne, 

kampanie 
ostrzegające przed 

dopalaczami 

Plakaty informujące 
o szkodliwości 

dopalaczy 

Artykuły w prasie i 
Internecie 

Programy 
profilaktyki w 

szkołach 

Konkursy, takie jak 
„Razem przeciw 

dopalaczom” 



 Posiadanie narkotyków zagrożone jest karą 
więzienia do lat 3. 

 Produkcja narkotyków zagrożona jest karą 
więzienia do lat 3. W przypadku produkcji 
znacznej ilości narkotyków przestępstwo 
zagrożone jest grzywną i karą więzienia na czas 
nie krótszy od lat 3.  

 Posiadanie znacznej ilości narkotyków zagrożone 
jest karą więzienia do lat 5 i grzywną. 

Udzielanie lub nakłanianie do użycia narkotyków 
zagrożone jest karą więzienia do lat 5.  

Handel narkotykami zagrożony jest karą 
więzienia do lat 10. 

 



Konsekwencje 
społeczne: 

Odwrócenie się 
najbliższych od 
osoby uzależnionej 

 Problemy rodzinne 

Negatywny wpływ 
na inne osoby 

 Rozpowszechnianie 
się przemocy 

Wzrost liczby 
przestępstw 



Konsekwencje 
ekonomiczne: 

Obniżenie jakości życia 
osób uzależnionych 

Wydawanie pieniędzy na 
narkotyki 

 Zadłużanie się w różnych 
instytucjach 

Możliwość wzbogacania 
się w nielegalny sposób 
osób handlujących 
dopalaczami  



 Profilaktyka używania substancji 

psychoaktywnych to zmniejszanie ryzyka ich 

używania poprzez opóźnienie lub 

przeciwdziałanie inicjacji, niedopuszczanie 

do poszerzania się kręgu osób – szczególnie 

ludzi młodych – eksperymentujących z 

legalnymi i nielegalnymi substancjami. 

 



 Profilaktyka realizowana jest poprzez 
stosowanie określonych strategii 
profilaktycznych :  

 Strategia informacyjna : jej celem jest   
dostarczenie adekwatnych informacji na temat 
skutków zachowań ryzykownych i umożliwienie 
dokonywania racjonalnych wyborów. 

 Strategia edukacyjna : ma pomóc w rozwijaniu 
ważnych umiejętności psychologicznych i 
społecznych (umiejętności nawiązywania 
kontaktów z ludźmi, radzenia sobie ze stresem, 
rozwiązywania konfliktów, opierania się 
naciskom ze strony otoczenia itp.) 

 



 Strategia działań alternatywnych : Jej 

celem jest pomoc w zaspokojeniu ważnych 

potrzeb psychologicznych (np. sukcesu, 

przynależności) oraz osiąganie satysfakcji 

życiowej przez ułatwianie angażowania się w 

działalność akceptowaną społecznie 

(artystyczną, społeczną, sportową). 

 Strategia interwencyjna : Jej celem jest 

wspieranie w sytuacjach kryzysowych osób 

mających trudności w identyfikowaniu i 

rozwiązywaniu problemów osobistych. 

 



 www.alkonar.webd.pl 

 www.dopalaczeinfo.pl 

 www.edi.edu.pl 

 www.favore.pl 

 www.gis.gov.pl 

 www.hiv.pl 

 www.kanal10.pl 

 www.mises.pl 

 www.mops.miastomyszko
w.pl 

 www.narkomania.gov.pl 

 www.narkomania.org.pl 

 www.okiem.pl 

 

 www.policja.pl 

 www.poradnikzdrowie.pl 

 www.portal.abczdrowie.pl 

 www.psse.zlotoryja.pis.gov.pl  

 www.psychiatria.mp.pl  

 www.ro.com.pl  

 www.samorzad.wum.edu.pl 

 www.sideplayer.com 

 www.sildeshare.pl  

 www.uran.um.torun.pl 

 www.wikipedia.pl 

 



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ  
Pamiętaj! Dopalacze to ŚMIERĆ !!! 


