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U¿ywanie narkotyków w Polsce
Nadu¿ywanie rodków psychoaktywnych, a w szczególnoci substancji nielegalnych (narkotyków) stanowi jeden z najwa¿niejszych problemów i zagro¿eñ, z jakimi stykaj¹ siê wspó³czesne spo³eczeñstwa. Z jednej strony coraz wiêkszy popyt
na narkotyki, z drugiej szkody zwi¹zane
z ich u¿ywaniem zarówno indywidualne
jak i spo³eczne powoduj¹, ¿e jest to problem wymagaj¹cy ci¹g³ej uwagi oraz doskonalenia metod zapobiegania uzale¿nieniom.
Analizuj¹c wyniki badañ dotycz¹cych
kontaktów m³odzie¿y szkolnej z narkotykami
mo¿emy wysnuæ kilka wniosków. Po pierwsze nastêpuje wzrost rozpowszechnienia
zjawiska eksperymentowania z narkotykami
lotne
rozpuszczalniki
LSD i inne
halucynogeny

i coraz czêciej w naszych kontaktach z m³odzie¿¹ bêdziemy trafiaæ na osoby maj¹ce za
sob¹ kontakt z tymi substancjami.
Wykres poni¿ej przedstawia wyniki badañ w grupie 17 i 18-latków, którzy odpowiadali czy i jaki narkotyk za¿yli w ¿yciu,
nawet jeli by³ to kontakt jednorazowy1.
Najpopularniejszym narkotykiem s¹
preparaty konopi (marihuana i haszysz) 
do jej u¿ycia przyzna³o siê 19% badanych.
Nastêpne w kolejnoci s¹ rodki uspokajaj¹ce i nasenne (benzodiazepiny i barbiturany)  3,3%; amfetamina  3%, LSD i inne halucynogeny  1,5%, rodki wziewne
(lotne rozpuszczalniki i kleje)  1,1%, ecstasy  0,9%, kokaina/crack  0,4% oraz
heroina  0,2% badanych.
kokaina

ecstasy
heroina

amfetamina

leki
uspokajaj¹ce
i nasenne
marihuana

1

Badania przeprowadzone w 2002 roku wród uczniów III i IV klas szkó³ rednich na terenie
województwa ma³opolskiego (Regionalny Orodek Polityki Spo³ecznej w Krakowie).
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Inne badania, dotycz¹ce opinii m³odzie¿y na temat narkotyków pokazuj¹, ¿e du¿y
odsetek m³odzie¿y jest dobrze zorientowany
co do ryzyka szkód zdrowotnych i spo³ecznych zwi¹zanych z u¿ywaniem narkotyków.
Dla wielu u¿ywanie tzw. miêkkich narkotyków, np. marihuany nie zas³uguje na
potêpienie; wysoki procent m³odzie¿y
szkó³ rednich wyranie rozgranicza
okazjonalne u¿ywanie niektórych, s³abszych narkotyków od u¿ywania regularnego innych zwi¹zanego z bardzo du¿ym ryzykiem.
Wnioski te stanowi¹ nowe wyzwanie
dla programów profilaktycznych, gdy¿
przekazywana m³odzie¿y szkolnej wiedza
na temat szkodliwoci poszczególnych
narkotyków jest czêsto konfrontowana

z jej w³asnymi dowiadczeniami. Jeli wynik tej konfrontacji bêdzie niepomylny
ucierpi nasza wiarygodnoæ, a co za tym
idzie skutecznoæ realizowanych przez
nas programów profilaktycznych.
Rozwój zjawiska narkomanii, jest
przede wszystkim chêci¹ ucieczki od rzeczywistoci, która szczególnie m³odym ludziom jawi siê szaro i ma³o atrakcyjnie. Brak
perspektyw i wiary we w³asne si³y mog¹ce
sprawiæ, aby ich ¿ycie sta³o siê ciekawe
i wartociowe, brak przekonania o tym, ¿e
mog¹ zbudowaæ swój wiat w oparciu o w³asne zdolnoci i potencja³, a z drugiej strony
coraz to bardziej urozmaicona i dostêpna
oferta chemiczna, spowodowa³y, ¿e skala
narkomanii ci¹gle wzrasta i prawdopodobnie proces ten bêdzie nadal siê nasila³.

W³aciwoci uzale¿niaj¹ce narkotyków
Narkotyki charakteryzuj¹ siê mo¿liwoci¹ wywo³ywania stanu przyzwyczajenia,
a nawet przymusu ich dalszego stosowania. Ró¿nego rodzaju substancje psychoaktywne wykazuj¹c taki rodzaj dzia³ania,
¿e osobie za¿ywaj¹cej sprawia ono przyjemnoæ i poprawia samopoczucie  nios¹
ryzyko powstawania z a l e ¿ n o  c i p s y c h i c z n e j. Bêdzie siê ona wyra¿aæ regularn¹ chêci¹ prze¿ywania ró¿nych sytuacji
pod wp³ywem narkotyku. Mo¿liwoæ wytworzenia tego rodzaju zale¿noci jest
wspólnym
mianownikiem
w³aciwie
wszystkich narkotyków. Jednak to, czy
siê ona wytworzy, zale¿y g³ównie od
rodzaju narkotyku, cech osobowociowych i sytuacji osoby eksperymentuj¹cej z narkotykiem. Jeli powstanie ten
rodzaj zale¿noci, to bêdzie siê charakteryzowaæ siln¹ potrzeb¹ i niekontrolowanym
pragnieniem ponownego przyjêcia danej
substancji. Du¿¹ rolê odgrywa tak¿e wiek
osób siêgaj¹cych po rodki odurzaj¹ce.

Jest nieomal prawid³owoci¹, ¿e ci doroli,
którzy uzale¿nili siê od narkotyków pierwsze eksperymenty z nimi zaczynali w wielu kilkunastu lat, kiedy emocjonalnie dopiero dojrzewali.
Innym rodzajem uzale¿nienia, jest z a l e ¿ n o  æ f i z y c z n a, która dotyczy tylko
niektórych grup narkotyków. Zale¿noæ taka, to wynik adaptacji uk³adu nerwowego
do obecnoci danej substancji psychoaktywnej. Fizjologiczne mechanizmy powstawania zale¿noci fizycznej przebiegaj¹
rozmaicie w przypadku ró¿nych grup narkotyków. Przyk³adem mog¹ byæ barbiturany, których dzia³anie wp³ywa na os³abienie
aktywnoci neuronów. Przy nag³ym odstawieniu barbituranów neurony te staj¹ siê
nadaktywne prowadz¹c do wielu zaburzeñ
w czynnociach fizjologicznych organizmu.
Zaburzenia, wywo³ane odstawieniem
substancji, od której organizm jest uzale¿niony nazywa siê z e s p o ³ e m a b s t y n e n c y j n y m lub o b j a w a m i o d s t a w i e n i a.
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Zespó³ abstynencyjny mo¿e mieæ ró¿ny
charakter, w zale¿noci od rodzaju rodka,
który spowodowa³ uzale¿nienie; mo¿e
mieæ te¿ ró¿ne natê¿enie  zale¿y to od
d³ugoci okresu stosowania tego rodka,
jak równie¿ od wielkoci przyjmowanych
dawek. Zespó³ abstynencyjny bêdzie mia³
zawsze bardzo nieprzyjemny dla uzale¿nionego przebieg i jego rezultatem bêdzie
poszukiwanie substancji w celu zniesienia
takiego stanu.
Uwa¿a siê, ¿e wielkoæ przyjmowanych dawek narkotyku wywo³uj¹cego zale¿noæ fizyczn¹ musi ulegaæ podwy¿szeniu, gdy¿ ka¿da kolejna porcja narkotyku
powoduje s³absz¹ na niego reakcjê orga-
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nizmu. Zjawisko to nazywane jest t o l e r a n c j ¹. Przy jego wystêpowaniu, w celu
uzyskania tych samych efektów konieczne
jest sta³e zwiêkszanie dawki. Powstawanie tolerancji najlepiej potwierdza fakt, ¿e
niektórzy narkomani przyjmuj¹ dawki heroiny, które wielokrotnie przewy¿szaj¹
dawki miertelne.
W kontekcie spo³ecznym mówi siê
równie¿ o powstawaniu u z a l e ¿ n i e n i a
 r o d o w i s k o w e g o, które obejmuje ca³¹
gamê sytuacji i zachowañ wymuszonych
przez zdobywanie i stosowanie narkotyków. Ten rodzaj zale¿noci pog³êbia siê
znacznie w przypadku stosowania substancji odurzaj¹cych, które s¹ nielegalne.

Wskazówki dla rodziców

Jak zorientowaæ siê,
czy dziecko siêga po narkotyki?
Szczegó³owe symptomy u¿ycia poszczególnych narkotyków zosta³y przedstawione w dalszej czêci, podczas ich
omawiania. Kontakt z narkotykiem objawia siê przede wszystkim w obrêbie
zmian zachowania danej osoby. Jednak
zmiany zachowania zale¿¹ tu od rodzaju
substancji psychoaktywnej, jaka zosta³a
za¿yta i w przypadku narkotyków z ró¿nych grup bêd¹ wygl¹daæ rozmaicie. Natê¿enie zmian w zachowaniu jest cile
zwi¹zane z iloci¹ przyjêtego narkotyku
i nie zawsze musi byæ wyranie widoczne.
Najlepiej rozpoznaæ takie stany wtedy, gdy
osoba jest nam znana i wiemy jak na ogó³
zachowuje siê i jak reaguje. Mo¿emy jednak spróbowaæ uogólniæ pewne wskazówki dotycz¹ce zmian zachowaæ pod wp³ywem narkotyków.
l W sytuacji za¿ycia narkotyków
psychostymuluj¹cych (amfetamina, ko-

kaina, crack), osoba bêdzie pobudzona
motorycznie, nienaturalnie pewna siebie,
niekiedy mo¿e byæ nerwowa, a nawet
agresywna. Po pewnym czasie, kiedy
ustaje dzia³anie narkotyku  stan ten mo¿e zmieniæ siê w ospa³oæ, uczucie zmêczenia, przygnêbienie i niechêæ do czegokolwiek. rodki te zaburzaj¹ dobowy rytm
snu, a wiêc stany pobudzenia i ospa³oci
mog¹ przeplataæ siê daj¹c ró¿norodny obraz zachowañ.
l rodki halucynogenne (LSD, grzyby halucynogenne) bêd¹ powodowaæ silne zaburzenia zachowania objawiaj¹ce
siê przede wszystkim w nieracjonalnych
i dziwacznych wypowiedziach. Niekiedy,
przy wiêkszych dawkach tych narkotyków
mo¿e dochodziæ do zaburzeñ koordynacji
motorycznej.
l Równie¿ zachowanie osoby bêd¹cej
pod wp³ywem rodków wziewnych (kleje
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i rozpuszczalniki) bêdzie dziwaczne, a prze¿ywane halucynacje zdecyduj¹ o skrajnie
nieracjonalnych wypowiedziach nie maj¹cych nic wspólnego z realna sytuacj¹.
l W przypadkach u¿ywania rodków
z grupy opiatów (heroina, morfina) zachowanie charakteryzowaæ bêdzie siê nadmiernym uspokojeniem osoby, sennoci¹
(opadaj¹ce powieki), przerwami w d³u¿szych wypowiedziach. Jednak, gdy zaczynaj¹ siê pojawiaæ objawy abstynencyjne 
osoba bêdzie niespokojna i nerwowa.
l Wiele podobieñstw zauwa¿ymy równie¿ w przypadku, gdy osoba bêdzie pod
wp³ywem rodków uspokajaj¹cych
(benzodiazepiny) czy nasennych (barbiturany). Po krótkim okresie euforycznego
pobudzenia zachowanie jej wyranie
przyganie i nast¹pi okres nienaturalnego uspokojenia lub w wyniku niemo¿noci
powstrzymania siê od snu  osoba zapadnie w sen. W wypowiedziach osób bêd¹cych pod wp³ywem tych rodków wyranie
dostrze¿emy problemy z artyku³owaniem
s³ów (be³kotliwa mowa).
l Pod wp³ywem preparatów konopi
(marihuana, haszysz) osoba mo¿e byæ
nieco pobudzona, czêsto nad wyraz gadatliwa i weso³kowata. Wypowiedzi mog¹
byæ chaotyczne i coraz bardziej oderwane
od kontekstu rozmowy.
Trudniej natomiast rozpoznaæ dzia³anie
dwóch lub wiêcej u¿ytych jednoczenie
narkotyków o zupe³nie innym dzia³aniu, co
jest rzecz¹ doæ powszechn¹ (np. równoczesne stosowanie amfetaminy i heroiny).
Dzia³anie wiêkszoci narkotyków mo¿e równie¿ identyfikowaæ na podstawie
wygl¹du oczu oraz reakcji renic na
wiat³o. Po otwarciu oczu w jasno owietlonym pomieszczeniu renice b³yskawicznie zwê¿aj¹ siê, a nastêpnie powoli, przyzwyczajaj¹c siê do natê¿enia wiat³a powiêkszaj¹ siê. Wiêkszoæ substancji psychoaktywnych zaburza ten proces. rodki
pobudzaj¹ce i halucynogenne powoduj¹
zazwyczaj powiêkszenie renic. Dzia³anie

heroiny powoduje, ¿e oczy s¹ szkliste,
a renice ekstremalnie zwê¿one. Po wypaleniu marihuany b¹d haszyszu bia³ka
oczu mog¹ byæ przekrwione.
Zmiany w zachowaniu osoby u¿ywaj¹cej narkotyków mog¹ tak¿e dotyczyæ spo³ecznej sfery funkcjonowania. Trudno
by³oby wymieniæ wszystkie mo¿liwoci
tych zmian, lecz mo¿emy spróbowaæ wyliczyæ te najbardziej wyrane i mo¿liwe do
zaobserwowania:
l Obni¿one oceny spowodowane brakiem zainteresowania nauk¹, brakiem
czasu na ni¹ i brakiem mo¿liwoci uczenia
siê (sta³a intoksykacja narkotykiem).
l Absencja w szkole spowodowana
potrzebami zdobycia rodków finansowych na narkotyk i samego narkotyku.
l Kontakty z now¹ grup¹ rówienicz¹
(mo¿e to byæ wyranie grupa subkulturowa, lecz nie koniecznie)
l Zmiana stylu zachowania, ubioru,
s³ownictwa, itp.
l Rezygnacja z wielu form aktywnoci
i modeli spêdzania wolnego czasu, które
wczeniej dominowa³y.
l Czêste przy³apywanie dziecka na
k³amstwach (choæ k³amaæ mo¿na z zupe³nie innych powodów, to jednak warto zastanowiæ siê czy dzieckiem nie dzieje siê
co niedobrego niekoniecznie zwi¹zanego
z narkotykami).
l Widoczny nadmiar pieniêdzy (czêsto
za¿ywanie narkotyków wi¹¿e siê jednoczenie z ich rozprowadzaniem kolegom 
zazwyczaj dilerami narkotyków w szko³ach s¹ ich uczniowie).
Do za¿ywania wiêkszoci narkotyków
s³u¿¹ specyficzne akcesoria, na podstawie których mo¿emy próbowaæ rozpoznawaæ, jaka substancja jest za¿ywana:
l I tak do palenia marihuany s³u¿¹
zazwyczaj szklane lufki i fifki, ró¿nych
kszta³tów fajki drewniane lub gliniane (na
ogó³ mniejsze ni¿ te, w których palony jest tytoñ). Do palenia haszyszu, który czêsto mieszany jest z tytoniem potrzebne s¹ bibu³ki
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i maszynki do robienia skrêtów. Niekiedy,
szczególnie podczas zbiorowego palenia
preparatów konopi u¿ywa siê prymitywnych fajek zrobionych z plastikowych butelek lub aluminiowych puszek po napojach.
l rodki takie, jak amfetamina czy
kokaina (niekiedy heroina) stosowane s¹
poprzez tzw. snifowanie, czyli wci¹ganie
do nosa i umo¿liwianie przedostawania
siê substancji psychoaktywnej do krwioobiegu przez luzówkê. Tutaj najczêstszymi akcesoriami s¹ ró¿nego rodzaju rurki
(np. krótko przyciête s³omki). G³adk¹ powierzchniê, na której usypywane s¹ za pomoc¹ ¿yletek lub kart telefonicznych
cie¿ki proszku stanowi¹ np. lusterka.
l Palenie br¹zowej wersji heroiny wymaga folii aluminiowej, na której narkotyk

#

jest podgrzewany, a powstaj¹ce opary
wci¹gane przez nos.
l Przyjmowanie narkotyków poprzez
iniekcje (najczêciej kompot, br¹zowa heroina, amfetamina) wymaga posiadania nie tylko igie³ i strzykawek, ale
tak¿e innych przyborów: ³y¿ki do rozpuszczania narkotyku z wod¹ (³y¿ka
zwykle jest okopcona od podgrzewania);
kwasku cytrynowego, który u³atwia rozpuszczanie; kawa³ka waty lub filtru papierosowego do odfiltrowania zanieczyszczeñ.
l Za¿ywanie rodków wziewnych
(kleje i rozpuszczalniki) odbywa siê najczêciej z plastikowych woreczków lub kawa³ków nas¹czonych tymi substancjami
szmatek.

Wskazówki dla nauczycieli

Kontakt z uczniem,
który u¿ywa narkotyków
Jeli uczeñ mia³ za sob¹ kontakty
z narkotykami wcale nie oznacza to, ¿e
jest od nich uzale¿niony. Oczywicie niezbêdna jest w takim momencie rozmowa
z nim. Nie mo¿e zaczynaæ siê ona od wymówek czy pogró¿ek, typu jeli upewnimy siê, ¿e na pewno bierzesz narkotyki 
zostaniesz wyrzucony ze szko³y. Zdecydowanie bêdzie lepiej, jeli zapewnimy
uczniowi maksimum poczucia bezpieczeñstwa w trakcie rozmowy na ten temat
i nie bêdziemy oczekiwali zbyt wiele po
pierwszym kontakcie. Pokazanie uczniowi
troski o niego: martwiê siê o Ciebie, mam
wra¿enie, ¿e co jest nie tak na pewno
nie bêdzie czynnikiem, który spowoduje
niechêæ ucznia do rozmowy, ale mo¿e
otworzyæ nam drogê do dobrego kontaktu
z nim i dowiedzenia siê czego o jego pro-

blemach z narkotykami. Jeli uczeñ rzeczywicie bra³ i ma do zaufanie do osoby,
z któr¹ rozmawia szybciej przyzna siê do
kontaktów z narkotykami.
Kolejnym krokiem jest zorientowanie
siê, jakie narkotyki by³y przez niego u¿ywane i jak czêsto. Jeli by³ to jednorazowy
kontakt z substancj¹ psychoaktywn¹, mo¿na potraktowaæ to jako eksperyment i ograniczyæ siê do rozmowy uwiadamiaj¹cej
specyficzne zagro¿enia zwi¹zane z u¿ywaniem tego narkotyku oraz zachêciæ ucznia
do kontaktu z pedagogiem szkolnym.
Jeli siêganie po rodek ma charakter
okazjonalny, ale odbywa siê to z pewn¹ regularnoci¹ (np. na ka¿dej imprezie, czy
nawet w trakcie przebywania ucznia
w szkole) nie powinnimy koñczyæ naszego
kontaktu na rozmowie dotycz¹cej jedynie
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zagro¿eñ wynikaj¹cych z u¿ywania narkotyku. Uczeñ powinien zostaæ przez nas nak³oniony do podjêcia rozmowy z pedagogiem
lub psychologiem szkolnym. Nale¿y jednak
tak pokierowaæ kontaktem, aby zrobi³ to dobrowolnie bez zbytniego nacisku. Dobrze
jest równie¿ samemu podj¹æ kontakt z poradni¹ dla osób uzale¿nionych i spróbowaæ
skonsultowaæ przypadek ze specjalistami.
Zawsze, jeli mamy podejrzenia o branie
narkotyków i ³¹czy siê to ze wiadomoci¹
niewiedzy w tej dziedzinie warto podj¹æ kontakt siê z poradni¹ zajmuj¹c¹ siê prac¹
z osobami uzale¿nionymi. A jeli to jest za
trudne, chocia¿ przeczytaæ co wiêcej na
ten temat. Choæ to drugie to tylko pó³rodek.
Niezmiernie wa¿ne jest, aby w trakcie
kontaktów z uczniem nie pozwoliæ sobie na
to, aby zawieæ zaufanie, jakim nas on obdarzy³: nie ujawniaæ publicznie uzyskanych
od niego informacji. Bardzo ostro¿nie i rozwa¿nie podejæ nale¿y do poinformowania
o wszystkim wychowawcy czy rodziców,
wychodz¹c z za³o¿enia, ¿e zdobylimy czyje zaufanie i dziêki temu mo¿emy mu pomóc  ³atwo jest je straciæ i spowodowaæ, ¿e
uczeñ zupe³nie wycofa siê z kontaktów
z kimkolwiek. Dobrze jest siê upewniæ wczeniej jak te osoby zareaguj¹; czy dyrekcja
nie uczyni z ucznia negatywnego bohatera, do którego ju¿ na zawsze przylgnie etykietka: narkoman. Trzeba niew¹tpliwie znaleæ tutaj z³oty rodek; zarówno ³apanie na
si³ê za rêkê, jak i przymykanie oczu na oczywiste fakty doprowadzi do jednego: za naszym milcz¹cym przyzwoleniem m³ody
cz³owiek stanie siê narkomanem.
Wskazówki rozpoznawania
uzale¿nienia od rodków
psychoaktywnych
Wed³ug specjalistów z Amerykañskiego
Towarzystwa Psychiatrycznego kryteria
diagnozowania uzale¿nieñ od rodków
psychoaktywnych obejmuj¹ stwierdzenie
przynajmniej trzech objawów sporód ni¿ej podanych:

1. Substancja jest czêsto u¿ywana
w wiêkszych ilociach i przez d³u¿szy
czas ni¿ dana osoba zamierza³a;
2. Nieodparte pragnienie u¿ywania substancji lub co najmniej jedna nieudana
próba ograniczenia czy kontrolowania
u¿ywania substancji;
3. Powiêcenie du¿ej iloci czasu na czynnoci zwi¹zane ze zdobywaniem substancji (np. kradzie¿), u¿ywaniem jej
(np. palenie papierosów jednego za
drugim) lub dochodzeniem do siebie po
jej dzia³aniu;
4. Czêste wypadki znajdowania siê pod
wp³ywem substancji lub doznawania objawów abstynencyjnych, w czasie gdy
oczekuje siê od danej osoby wype³niania podstawowych obowi¹zków zwi¹zanych z pe³nion¹ rol¹ w szkole, w pracy
czy w domu (np. nieobecnoæ w pracy
z powodu kaca, przebywanie w pracy
b¹d w szkole w stanie odlotu, znajdowanie siê pod wp³ywem substancji
w czasie, kiedy powinno siê opiekowaæ
swoimi dzieæmi) lub kiedy u¿ywanie substancji jest niebezpieczne ze wzglêdów
fizycznych (np. prowadzenie samochodu bêd¹c pod wp³ywem substancji);
5. Rezygnacja z wa¿nych aktywnoci spo³ecznych, zawodowych lub wypoczynkowych lub ograniczenie tych aktywnoci z powodu u¿ywania substancji;
6. Kontynuacja u¿ywania substancji pomimo wiadomoci tego, ¿e ma siê sta³e
lub nawracaj¹ce problemy natury spo³ecznej, psychologicznej czy fizycznej,
spowodowane lub zaostrzone u¿ywaniem substancji (np. dalsze przyjmowanie heroiny, pomimo k³ótni rodzinnych
na ten temat,
7. depresja wywo³ana u¿ywaniem kokainy
lub amfetaminy, choroba wrzodowa zaostrzona wskutek picia);
8. Wyrana tolerancja: zapotrzebowanie
na znacznie wiêksze iloci substancji
(co najmniej 50% wzrost zapotrzebowania), aby osi¹gn¹æ stan intoksykacji czy
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inne po¿¹dane efekty, albo te¿ wyranie
s³absze dzia³anie substancji po³¹czone
z dalszym jej pobieraniem w tych samych ilociach;
9. Nag³e odstawienie substancji powoduje
pojawienie siê charakterystycznych dla
niej objawów abstynencyjnych;
10. Substancja jest czêsto u¿ywana w celu ³agodzenia lub unikania objawów
abstynencyjnych.
Mo¿e zdarzyæ siê równie¿, ¿e uczeñ
z którym nawi¹zalimy kontakt jest ju¿ wyranie uzale¿niony od narkotyków. W takiej sytuacji w³aciwe wydaje siê skontaktowanie ucznia z poradni¹ dla osób uzale¿nionych, a nawet (jeli wymaga tego
sytuacja) wybranie siê z nim na pierwsz¹
wizytê. Wa¿ne jest tak¿e zbadanie stanu
zdrowia ucznia i oszacowanie wszystkich
negatywnych skutków zdrowotnych zwi¹zanych z jego uzale¿nieniem. Jeli do u¿ywania narkotyków dochodzi drog¹ iniekcji
 zmniejszenie tych skutków jest niezmiernie wa¿ne, gdy¿ pojawia siê niebezpie-
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czeñstwo transmisji chorób zakanych
przenoszonych przez krew (HIV/AIDS, wirusy zapalenia w¹troby). W wielu miastach dzia³aj¹ programy wymiany igie³
i strzykawek oferuj¹ce szerok¹ edukacjê
na ten temat. Uzasadnione wydaje siê
równie¿ poruszenie tematu bezpieczniejszego seksu oraz sprawdzenia swojego
statusu serologicznego pod k¹tem wymienionych wirusów chorób zakanych.
W przypadku, kiedy mamy kontakt
z uczniem bêd¹cym pod wyranym wp³ywem narkotyków nale¿y oceniæ jego stan
ogólny i upewniæ siê czy nic nie zagra¿a
jego zdrowiu czy ¿yciu. Podstawowymi
czynnociami w celu ustalenia rodzaju
i g³êbokoci zatrucia bêdzie:
l kontakt s³owny;
l zbadanie szerokoci i reakcji renic;
l sprawdzenie, w przypadku gdy uczeñ
jest nieprzytomny podstawowych funkcji
¿yciowych: oddech (g³êbokoæ i regularnoæ) i kr¹¿enie (têtno i jego cinienie);
l zmierzenie temperatury cia³a (na wypadek zatrucia ecstasy).

Amfetamina
Amfetaminy to ca³a grupa rodków psychostymuluj¹cych pochodnych fenylopropylanu. Narkotyki te, w odró¿nieniu od kokainy powoduj¹ d³ugotrwa³e pobudzenie.
By³y one wykorzystywane w ró¿norodny
sposób: od zastosowañ leczniczych w medycynie, poprzez stosowanie ich jako rodki odchudzaj¹ce przez osoby oty³e. Amfetaminy by³y równie¿ powszechne wród sportowców, jako tzw. koks (doping) w sporcie.
Metamfetamina wzglêdem chemicznym jest podobna do amfetaminy; ró¿ni
siê od niej tylko obecnoci¹ grupy N-metylowej. Jej pobudzaj¹ce dzia³anie na OUN
jest znacznie silniejsze ni¿ amfetaminy,
a efekty euforyzuj¹ce s¹ podobne do kokainy, ale utrzymuj¹ siê d³u¿ej.

ZASTOSOWANIE MEDYCZNE
Tylko w nielicznych krajach amfetamina jest nadal stosowana w leczeniu zespo³ów hiperkinetycznych u dzieci oraz
napadowej sennoci (narkolepsji). Inne
odkryte i wykorzystane w³aciwoci dzia³ania amfetaminy  to dzia³anie rozszerzaj¹ce oskrzela i zmniejszaj¹ce ³aknienie.
DZIA£ANIE FIZJOLOGICZNE
silne pobudzenie psychomotoryczne
brak ³aknienia
rozszerzenie renic
przyspieszona akcja serca i szybki oddech
l podwy¿szone cinienie krwi i zwiêkszone wydalanie moczu
l
l
l
l

&
l
l
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jad³owstrêt
suchoæ w ustach

D³ugoæ dzia³ania: W zale¿noci od
spo¿ytej dawki pobudzenie trwa 3-6 godzin, a nawet d³u¿ej.
FORMY WYSTÊPOWANIA I SPOSOBY
PRZYJMOWANIA
Amfetamina stosowana jest drog¹ pokarmow¹, do¿ylnie, palona, wdychana
przez nos. Zale¿nie od drogi przyjêcia jej
dzia³anie wykazuje pewne ró¿nice. Na
przyk³ad przy podaniu do¿ylnym lub paleniu w ci¹gu 515 sekund wystêpuje tzw.
kop czyli krótkotrwa³y okres niezwykle intensywnej euforii. Podanie doustne i donosowe wywo³uje euforiê o s³abszym nasileniu, tzw. high.
Amfetamina wystêpuje w sprzeda¿y
ulicznej w postaci bezwonnego proszku
o gorzko-cierpkim smaku, w kolorze od
bia³ego do ceglastego (w zale¿noci od
zanieczyszczeñ oraz u¿ytych w produkcji
sk³adników).
W£ACIWOCI UZALE¯NIAJ¥CE
Uzale¿nienie psychiczne. Zale¿noæ
psychiczna jest podobna do tej, która jest
spowodowana przez kokainê. Wywo³uje j¹
atrakcyjny i euforyczny przebieg dzia³ania
specyfiku, wzmacniany z kolei przez przykre dolegliwoci zwi¹zane z jego odstawieniem (z³e samopoczucie, spowolnienie
psychiczne, uczucie zmêczenia i apatii),
które obserwuje siê ju¿ po 12 godzinach
od ostatniego za¿ycia amfetaminy.
Uzale¿nienie fizyczne. Symptomy
zale¿noci fizycznej s¹ znikome lub wcale
nie wystêpuj¹. Jedynie przed³u¿ony czas
snu po tzw. ci¹gu amfetaminowym, nawet
do kilku dni, jest przez niektórych specjalistów klasyfikowany jako objaw uzale¿nienia fizycznego.
Do najczêciej pojawiaj¹cych siê objawów abstynencyjnych mo¿na zaliczyæ
uczucie przygnêbienia, zmêczenia i apatii,

wewnêtrzny niepokój, sennoæ, bóle g³owy, obni¿enie napiêcia miêniowego,
wzmo¿one ³aknienie i myli samobójcze.
Objawy te rozwijaj¹ siê doæ wolno, gdy¿
metabolizm i wydalanie amfetaminy z ustroju przebiega powoli.
ZEWNÊTRZNE OZNAKI U¯YWANIA
AMFETAMIN
l nerwowoæ, dra¿liwoæ
l rozszerzone renice w nik³ym stopniu
reaguj¹ce na wiat³o
l k³opoty ze snem
l wahania nastroju od euforii do depresji
l nieuzasadniony strach
l znaczne ubytki wagi cia³a (przy d³ugotrwa³ym u¿ywaniu)
NIEBEZPIECZEÑSTWA
Niekiedy upoledzenie zdolnoci intelektualnych, np. rozwi¹zywanie z³o¿onych zadañ bywa zwykle utrudnione lub
wrêcz niemo¿liwe. Dzia³anie amfetaminy
u³atwia jedynie wykonywanie prostych,
powtarzalnych czynnoci.
Anhedonia, utrata zdolnoci odczuwania przyjemnoci przy czynnociach
i prze¿yciach zwykle jej dostarcza³y.
Psychoza amfetaminowa o charakterze majaczeniowo-urojeniowym (omamy
s³uchowe i urojenia przeladowcze)  d³ugotrwa³e stosowanie amfetaminy i metamfetaminy czêsto prowadzi do stanów przypominaj¹cych objawy schizofrenii.
Wywo³ana przez narkotyk g³êboka
i ostra depresja mo¿e prowadziæ do myli
i prób samobójczych nawet przez d³ugi
czas od momentu zaprzestania jego przyjmowania.
Zmniejszenie potencji z równoczesnym wzrostem po¿¹dania. Przy du¿ym pobudzaniu seksualnym ejakulacja i orgazm
s¹ trudne i niemo¿liwe do osi¹gniêcia.
Silne pobudzenie oraz zanik samokontroli mo¿e prowadziæ do niespodziewanych, nie rzadko gwa³townych zachowañ.
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Skrajne wyczerpanie spowodowane
d³ugim okresem intensywnego przyjmowania narkotyku. Z regu³y ju¿ po kilkudniowym ci¹gu osoba u¿ywaj¹ca amfetaminy
zapada w przed³u¿ony, niespokojny sen
trwaj¹cy nawet do 48 godzin.
Amfetaminy s¹ bardziej toksyczne
ni¿ kokaina, a w przypadku uzale¿nienia
powoduj¹ znacznie powa¿niejsze problemy zdrowotne. Organizm cz³owieka
posiada niezwyk³¹ zdolnoæ do metabolizmu i eliminowania kokainy: w¹troba jest
w stanie zdetoksyfikowaæ mierteln¹
dawkê kokainy w ci¹gu trzydziestu mi-
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nut. W przypadku amfetaminy nie ma
mowy o tak efektywnym dzia³aniu tego
organu.
Przedawkowanie przejawia siê w postaci tachykardii, bólów w klatce piersiowej, nadcinienia têtniczego i zagra¿aj¹cej ¿yciu zapaci sercowo-naczyniowej.
W wyniku przedawkowania narkotyku mo¿e nast¹piæ nieodwracalne uszkodzenie
drobnych naczyñ mózgowych prowadz¹ce
do udarów mózgu.
NAZWY SLANGOWE
amfa, proszek, speed, feta

Ecstasy
Ecstasy (MDMA) jest syntetycznym
analogiem amfetamin metylowych  z jednej strony wykazuje dzia³anie stymuluj¹ce
uk³ad nerwowy (podobnie jak amfetamina), z drugiej posiada w³aciwoci psychodeliczne (zmiany wiadomoci dotycz¹
przede wszystkim stanów emocjonalnych). Czêsto nazwa ecstasy u¿ywana
jest tak¿e w szerszym znaczeniu: w stosunku do innych analogów metamfetaminy o podobnym, jednoczenie stymuluj¹cym i halucynogennym dzia³aniu (MDA,
BDB czy MBDB).
SUBSTANCJA AKTYWNA
3,4-metylenodioksymetamfetamina
(MDMA)
ZASTOSOWANIE MEDYCZNE
rodek ten w latach 70-tych mia³ zastosowanie w psychoterapii (szczególnie
w USA). Zwi¹zane by³o to z jego w³aciwociami wyzwalaj¹cymi empatiê (zdolnoæ wczuwania siê w sytuacjê innych ludzi)  sprzyjaj¹cymi okazywaniu emocji
i prze³amywaniu psychicznych bloków.
Póniej wycofany, mimo protestów psy-

chologów przewiadczonych o jego w³aciwociach terapeutycznych.
DZIA£ANIE FIZJOLOGICZNE
pobudzenie i brak ³aknienia
wzrost temperatury cia³a
wzmo¿enie odruchów
rozszerzenie renic
ko³atanie serca i tachykardia
nag³e wzrosty cinienia i uderzenia krwi
do g³owy
l szczêkocisk
l nudnoci i wymioty
l odwodnienie
l
l
l
l
l
l

FORMY WYSTÊPOWANIA I SPOSOBY
PRZYJMOWANIA
Dawka ekstasy, wynosz¹ca zazwyczaj
od 75 do 200 mg i za¿ywana doustnie 
zaczyna dzia³aæ po ok. 40 minutach. Po
nastêpnych 30 minutach nastêpuje nasilenie. Dzia³anie ustêpuje po kilku godzinach
(46) od momentu za¿ycia. Zdarza siê, ¿e
niektórzy wci¹gaj¹ przez luzówki nosa
rozgniecione na proszek tabletki.
Najczêciej spotykane postaci ecstasy
to tabletki i kapsu³ki. Ró¿nych kolorów
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i kszta³tów tabletki wyró¿niaj¹ siê wyt³oczonymi wizerunkami i znakami lub napisami.
W£ACIWOCI UZALE¯NIAJ¥CE
Dzia³aniu A?IJ=IO, podobnie jak w przypadku innych rodków z grupy amfetamin
towarzyszy uczucie silnej euforii. Doznania te decyduj¹ o uzale¿niaj¹cych w³aciwociach tego rodka. Chêæ ponownego
jego przyjêcia mo¿e byæ wzmacniana
z uwagi na przykre dolegliwoci pojawiaj¹ce siê na tzw. zejciu, czyli kiedy narkotyk
przestaje dzia³aæ. Nastêpnego dnia po za¿yciu MDMA czêsto pojawia siê uczucie
kaca, charakteryzuj¹cego siê zmêczeniem, zawrotami g³owy i md³ociami, s³ab¹
zdolnoci¹ koncentracji, sennoci¹ albo
pobudzeniem i irytacj¹. Stan taki mo¿e
trwaæ nawet dwa dni.
ZEWNÊTRZNE OZNAKI U¯YCIA
l rozszerzenie renic
l pobudzenie
l ma³o racjonalne i dziwne zachowanie
(np. okazywanie niecodziennej sympatii
wobec innych)
l czasem mo¿e pojawiæ siê brak koordynacji ruchowej
NIEBEZPIECZEÑSTWA
Na skutek przedawkowania rodka lub
szczególnej nadwra¿liwoci na jego dzia³anie mo¿e pojawiæ siê tzw. z³oliwy zespó³ neuroleptyczny (spadek cinienia
krwi, gwa³towny wzrost temperatury cia³a,
odwodnienie, drgawki i pi¹czka) prowadz¹cy do mierci.

Szczególnie niebezpieczne jest przyjmowanie MDMA przez osoby cierpi¹ce na
choroby uk³adu kr¹¿enia. rodek ten
powoduje migotanie komór serca nawet
u osób zdrowych.
Na skutek spowodowanego przez
MDMA szczêkocisku i zgrzytania zêbami
mo¿e dojæ do kruszenia zêbów.
Podobnie jak w przypadku stosowania
innych rodków z grupy amfetamin dochodzi do ciê¿kich stanów depresyjnych,
urojeñ i psychoz, które rodek ten mo¿e
ujawniæ i wzmocniæ, lub bêd¹ one bezporednim nastêpstwem jego stosowania.
Podniecenie seksualne po³¹czone jednoczenie z odrzuceniem zahamowañ
w sferze seksualnej mo¿e prowadziæ do
negatywnych konsekwencji.
Nie wiele wiadomo o efektach d³ugotrwa³ego u¿ywania A?IJ=IO, ale istniej¹
przes³anki co do tego, ¿e mo¿e powodowaæ zmiany degeneracyjne niektórych
neuronów w mózgu.
Wiêkszoæ sprzedawanych tabletek
A?IJ=IO nie s¹ czystym MDMA. Mog¹
one zawieraæ równie¿ pewne iloci innych
narkotyków; najczêciej amfetaminy, LSD,
PCP, a nawet heroiny.
Alkohol mo¿e zmniejszaæ lub zmieniaæ efekty dzia³ania A?IJ=IO  taka kombinacja spowoduje wiele niepo¿¹danych,
a nawet niebezpiecznych efektów.
NAZWY SLANGOWE
pigu³y, pilsy (g³ównie jednak stosuje
siê nazwy wynikaj¹ce z wzorów na tabletkach: quake, mitsubishi, nike, go³¹bki,
gwiazdki, itp.)

es.O.es



Kokaina
Kokaina jest alkaloidem otrzymywanym z lici roliny o nazwie Erythroxylon
coca (koka), której najwiêksze uprawy
znajduj¹ siê w Ameryce Po³udniowej
(g³ównie w Kolumbii, Peru i Boliwii). Istniej¹ pewne w¹tpliwoci, co do tego kto pierwszy z Erythroxylon coca otrzyma³ alkaloid
o nazwie kokaina. Wiêkszoæ róde³ podaje jednak, ¿e jako pierwszy wyizolowa³ kokainê z lici koki Niemann w 1860 roku.
ZASTOSOWANIE MEDYCZNE
Kokaina wykazuje w³aciwoci do
miejscowego znieczulania. Obecnie jednak, z uwagi na toksyczne skutki uboczne
kokaina jest zastêpowana przez nowe,
syntetyczne, mniej szkodliwe rodki.
DZIA£ANIE FIZJOLOGICZNE
znosi i opónia objawy zmêczenia,
zmniejsza potrzebê od¿ywiania siê i snu
l zaburza pracê serca (w pierwszej fazie
dzia³ania nastêpuje zwolnienie, a nastêpnie przyspieszenie akcji serca)
l silnie rozszerza renice
l prowadzi do silnego pobudzenia psychoruchowego
l powoduje wzrost cinienia krwi i przyspieszenie oddechu
l wiêksze dawki mog¹ spowodowaæ dr¿enie miêniowe i wzrost temperatury cia³a
l

Dzia³anie: po jednorazowo przyjêtej
dawce euforia i stan podwy¿szonego samopoczucia trwa do 30 minut; rzadko d³u¿ej.
FORMY WYSTÊPOWANIA I SPOSOBY
PRZYJMOWANIA
Kokaina (chlorowodorek kokainy) wystêpuj¹c w nielegalnej sprzeda¿y ma postaæ bia³ego proszku. Przyjmowana jest
zazwyczaj wziewnie do nosa, gdzie jest
wch³aniana przez luzówkê i niemal na-

tychmiast wywo³uje wp³yw na orodki
przyjemnoci w mózgu (po pewnym czasie dochodzi jednak do uszkodzenia przegrody nosa i jej martwicy). Bywa te¿ wcierana w dzi¹s³a. Podawana doustnie dzia³a
znacznie s³abiej, jednoczenie znieczulaj¹c b³onê luzow¹ ¿o³¹dka i znosz¹c w ten
sposób uczucie g³odu. W zetkniêciu z jêzykiem powoduje pora¿enie zakoñczeñ
smakowych.
Free-base (wolna zasada kokainy).
Otrzymuje siê j¹ w wyniku dzia³ania amoniakiem lub sod¹ na chlorowodorek kokainy. Jest za¿ywana przez inhalacjê oparów, jakie powstaj¹ po jej podgrzaniu (topi
siê w stosunkowo niskiej temperaturze
wydzielaj¹c opar). Przewa¿nie jest podgrzewana na folii aluminiowej.
Crack ma postaæ przypominaj¹cych
p³atki mydlane kawa³eczków, jasnobr¹zowych kuleczek lub te¿ kamyków pakowanych we fiolki. Zwykle jest palony ze specjalnych fajeczek, przewa¿nie szklanych.
Kokaina zawarta w cracku absorbowana
jest przez p³uca i dostarczana gwa³townie
przez krew do mózgu. Efekt jest kilkukrotnie silniejszy i o wiele bardziej intensywny
ni¿ wywo³any przez chlorowodorek kokainy.
Ale te¿ krócej trwa  10 do 15 minut euforii.
W£ACIWOCI UZALE¯NIAJ¥CE
Zale¿noæ od kokainy powstaje doæ
szybko. Decyduj¹ o tym atrakcyjne prze¿ycia po za¿yciu narkotyku  z jednej strony i z³e samopoczucie (depresja) po tym,
gdy przestaje on dzia³aæ. Szczególnie silne uzale¿nienie towarzyszy do¿ylnemu
przyjmowaniu kokainy i paleniu cracku.
Uzale¿nienie mo¿e pojawiæ siê praktycznie z dnia na dzieñ. Wielu u¿ytkowników
kokainy zwiêksza dawki i czêstotliwoæ jej
u¿ywania. Osoby uzale¿nione rzadko potrafi¹ siê powstrzymaæ od zu¿ycia ca³ego
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zapasu narkotyku w okresie krótszym ni¿
zak³ada³y kupuj¹c go.
Kokaina nie wywo³uje uzale¿nienia fizycznego.
ZEWNÊTRZNE OBJAWY U¯YCIA
l wzmo¿ona aktywnoæ i czêsto wyranie
widoczny niepokój psychoruchowy
l rozszerzone renice s³abo reaguj¹ce na
wiat³o
l do efektów dzia³ania kokainy nale¿¹ te¿
miech i gadatliwoæ, a tak¿e wiêksza
towarzyskoæ
l mog¹ pojawiæ siê zachowania gwa³towne i agresywne
l katar (w przypadku za¿ywania przez
luzówki nosa)
NIEBEZPIECZEÑSTWA
Silne wyniszczenie organizmu 
spowodowane brakiem ³aknienia, snu i odpoczynku.
Psychoza pokokainowa  postêpowanie mo¿e staæ siê czasem irracjonalne i dzi-

waczne, a poczucie przeladowania i inwigilowania bêdzie wskazywaæ bardzo wiele
cech charakterystycznych dla psychozy.
Anhedonia  utrata zdolnoci do czerpania przyjemnoci z wydarzeñ, które
wczeniej sprawia³y radoæ i zadowolenie.
Kokaina, podobnie jak inne stymulanty
w zakresie ich wp³ywu na intelekt, ogranicza zdolnoæ uczenia siê i rozwi¹zywania skomplikowanych zadañ os³abiaj¹c
z³o¿one wnioskowanie, mimo ¿e pojedyncze eksperymenty z kokain¹ mog¹ daæ
wrêcz odwrotne wra¿enie.
Przyjmowanie kokainy przez kobiety
bêd¹ce w ci¹¿y jest wyj¹tkowo niebezpieczne. Zwê¿enie naczyñ krwiononych
w obrêbie ³o¿yska i macicy sprawia, ¿e do
p³odu dociera znacznie mniej tlenu i substancji od¿ywczych. Mo¿e byæ to powodem przedwczesnego porodu lub urodzenia martwego p³odu.
NAZWY SLANGOWE
koka, koks, nieg

Heroina i inne opioidy
Heroina nale¿y do narkotyków z grupy
opiatów. Do grupy tej zalicza siê substancje otrzymywane na bazie maku lekarskiego, jak równie¿ rodki syntetyczne dzia³aj¹ce na receptor opiatowy w uk³adzie nerwowym. Narkotyki te, a zw³aszcza heroinê
uwa¿a siê za najbardziej uzale¿niaj¹ce,
znane cz³owiekowi substancje. Do najczêciej u¿ywanych alkoloidów opiatowych
nale¿¹ kodeina, morfina, heroina oraz metadon  syntetyczny analog morfiny,
o przed³u¿onym dzia³aniu.
ZASTOSOWANIE MEDYCZNE
W medycynie znajduje zastosowanie
g³ównie morfina  przy likwidowaniu bólu.

Metadon stosuje siê w kuracji substytucyjnej osób uzale¿nionych od heroiny.
DZIA£ANIE FIZJOLOGICZNE
zmniejszenie ³aknienia
przesuniêcie granicy bólu
os³abienie i potliwoæ
obni¿enie cinienia krwi i, w nieznacznym stopniu temperatury cia³a
l zaparcia oraz k³opoty z oddaniem moczu
l impotencja
l zwê¿enie renic i os³abienie ich zdolnoci do reagowania na wiat³o
Czas dzia³ania:
612 godzin (heroina)
2436 godzin (metadon)
l
l
l
l
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FORMY WYSTÊPOWANIA I SPOSOBY
PRZYJMOWANIA
Opium (zawiera wiele alkaloidów) 
ciemnobr¹zowy proszek lub bry³ki. Morfina  tabletki, przeroczyste kryszta³ki, roztwór w ampu³kach. Heroina  proszek
w kolorze od bia³ego do br¹zowego.
Na czarnym rynku istniej¹ dwa rodzaje nielegalnej heroiny:
l br¹zowa heroina (base heroine), która
ma postaæ granulek lub proszku w kolorze od ¿ó³tego do br¹zowego.
l bia³a heroina (salt heroine), ma postaæ
drobnego, bia³ego proszku.
Jednak kolor sprzedawanej na ulicach
heroiny zale¿y g³ównie od metod jej produkcji i u¿ytych odczynników oraz od rodzaju dodanych substancji, których zadaniem jest zwiêkszenie wagi narkotyku.
Kompot, polska heroina  specyfik produkowany zazwyczaj w prymitywnych domowych warunkach na bazie s³omy makowej oraz kilku odczynników chemicznych zawieraj¹cy wiele alkaloidów
opium. G³ównie jest to morfina, heroina
i kodeina. Lekko oleisty p³yn, w kolorze od
s³omkowego do ciemnobr¹zowego o wyczuwalnej woni octu. Przechowywany zazwyczaj w strzykawkach b¹d ma³ych buteleczkach.
W zale¿noci od formy heroiny, uwarunkowañ rodowiskowych i czynników
ekonomicznych istnieje wiele sposobów
jej przyjmowania:
1. wdychanie oparów z podgrzewanej folii
aluminiowej (palenie, pogoñ za smokiem)
2. wci¹ganie przez luzówki nosa (sniffowanie)
3. iniekcje  najczêciej do¿ylne
W£ACIWOCI UZALE¯NIAJ¥CE
Uzale¿nienie psychiczne. Dochodzi do
niego stosunkowo szybko  na skutek przyjemnego b³ogostanu, w jaki wprowadzaj¹
opiaty, niemal natychmiast pojawia siê potrzeba ponownego prze¿ycia tego stanu.
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Uzale¿nienie fizyczne. Równie¿ pojawia siê szybko i to bez wzglêdu na drogê
przyjmowania heroiny. Nastêpstwem s¹
przykre objawy abstynencyjne po odstawieniu narkotyku  szereg dolegliwoci,
z których najbardziej charakterystyczne to:
l bóle stawowo-miêniowe koñczyn
l nudnoci i wymioty
l zaburzenia snu i utrata ³aknienia
l bóle brzucha i biegunki
Zjawisko tolerancji. Potrzeba zwiêkszania dawki, aby uzyskaæ efekt dzia³ania
narkotyku na po¿¹danym poziomie  to
powszechne zjawisko u osób uzale¿nionych od heroiny.
ZEWNÊTRZNE OZNAKI U¯YCIA
l szpileczkowate renice
l opadanie powiek
l uczucie swêdzenia skóry
l sennoæ
l p³ytki oddech
l potliwoæ
l ewentualne lady nak³uæ po wstrzykniêciach
NIEBEZPIECZEÑSTWA
Heroina jest narkotykiem, który niezmiernie ³atwo mo¿na przedawkowaæ.
mieræ nastêpuje w wyniku skrajnej depresji oddechowej. Przedawkowanie heroiny bêdzie charakteryzowaæ siê:
l sinic¹ (usta i opuszki palców w wyniku
niedotlenienia nabieraj¹ sinofioletowego
koloru)
l krañcow¹ sennoci¹
l p³ytkim, nieregularnym oddechem a¿ do
jego zaniku
l wiotczeniem miêni szkieletowych (nienaturalne rozlunienie)
l zimn¹, wilgotn¹ i lepk¹ skór¹
l zwolnion¹ akcj¹ serca i niskim cinieniem krwi
W przypadku przedawkowania najwa¿niejsze jest podtrzymanie podstawowych
funkcji ¿yciowych (oddech i cyrkulacja
krwi) oraz wezwanie karetki pogotowia.
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Ryzyko transmisji chorób zakanych przenoszonych przez krew 
w szczególnoci HIV/AIDS oraz wirusów
zapalenia w¹troby. Ma to g³ównie zwi¹zek
z przyjmowaniem narkotyku ska¿onym
sprzêtem iniekcyjnym.
Intensywnoæ uzale¿nienia. Heroina
uzale¿nia silniej ni¿ jakiekolwiek inne narkotyki i mo¿e spowodowaæ ca³kowite podporz¹dkowanie siê na³ogowi i jego pod-

trzymaniu. Skutki takiego stanu rzeczy odczuwane s¹ niemal w ka¿dej dziedzinie
¿ycia osoby uzale¿nionej. Obni¿aj¹c poziom napiêcia emocjonalnego heroina
sprawia, ¿e osoby uzale¿nione w tylko nieznacznym stopniu odczuwaj¹ dyskomfort
swojej pogarszaj¹cej siê sytuacji.
NAZWY SLANGOWE
Hera, towar, brown, br¹z

LSD
LSD jest jednym z najtañszych i najszerzej dostêpnych narkotyków. Praktycznie ca³kowicie wypar³o ono inne psychodeliki. Od ponad dwudziestu lat jest to najpopularniejszy rodek halucynogenny.
SUBSTANCJA AKTYWNA
dietyloamid kwasu lizergowego (LSD-25)
ZASTOSOWANIE MEDYCZNE
Najpowa¿niejsze próby medycznego
stosowania LSD dotyczy³y psychiatrii,
a dok³adnie leczenia schizofreników. Niestety trudno znaleæ w literaturze wiarygodne opisy efektów terapeutycznych
LSD w tym ujêciu, mimo i¿ w latach piêædziesi¹tych i szeædziesi¹tych opublikowano ponad tysi¹c badañ dotycz¹cych
oko³o 40 tysiêcy pacjentów.
DZIA£ANIE FIZJOLOGICZNE
zawroty g³owy
dr¿enie miêniowe i skurcze miêni klatki piersiowej
l os³abienie, nudnoci, pocenie siê
l ko³atanie serca i wzrost cinienia krwi
l rozszerzenie renic
l
l

l

zapis fal mózgowych (EEG) osoby znajduj¹cej siê pod wp³ywem LSD przypomina stan pobudzenia i niepokoju

FORMY WYSTÊPOWANIA I SPOSOBY
PRZYJMOWANIA
Najczêstsz¹ form¹ tego psychodeliku
s¹ bêd¹ce w nielegalnej dystrybucji kolorowe papierowe znaczki (wielkoci mniej
wiêcej paznokcia) przedstawiaj¹ce ró¿ne
symbole graficzne  nas¹czone roztworem LSD. Stosowane s¹ one doustnie
(ssanie lub w³o¿enie pod jêzyk). LSD ma
niezwykle nisk¹ dawkê efektywn¹: ka¿dy
znaczek zawiera ok. 0,003 g LSD.
Prêdkoæ dzia³ania LSD jest zale¿na od
sposobu przyjêcia rodka. I tak, brany doustnie przynosi pe³ne efekty dopiero po ponad czterdziestu minutach (u osób szczególnie wra¿liwych  wczeniej, nawet po
piêtnastu). LSD mo¿e byæ wch³aniane równie¿ przez dzi¹s³a  wk³adanie pod jêzyk.
D³ugoæ dzia³ania: Efekty zale¿¹ od
iloci u¿ytego LSD i osi¹gaj¹ szczyt
w przeci¹gu okresu do trzech godzin po
za¿yciu rodka. Halucynacje mog¹ trwaæ
nawet do kilkunastu godzin.
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W£ACIWOCI UZALE¯NIAJ¥CE
Uzale¿nienie psychiczne. Wystêpuje
raczej rzadko.
Uzale¿nienie fizyczne. Nie wystêpuje, a przedawkowanie ze miertelnym
skutkiem jest nie mo¿liwe  nie wystêpuje
zagro¿enie ¿ycia bezporednio ze strony
samej substancji chemicznej.
Zjawisko tolerancji. Zauwa¿ono, ¿e
czêste u¿ywanie LSD powoduje nieznaczny wzrost tolerancji. Wzrost ten waha siê
w granicach od 15 do 25%.
ZEWNÊTRZNE OZNAKI U¯YCIA
l rozszerzone renice i s³aba ich reakcja
na wiat³o
l dziwne, nieracjonalne wypowiedzi
l weso³kowatoæ i be³kotliwa mowa
l brak koordynacji ruchowej i widoczne
zaburzenie orientacji przestrzennej
NIEBEZPIECZEÑSTWA
Mimo, ¿e zazwyczaj osoba odurzona
LSD zdaje sobie sprawê z tego, ¿e jest pod
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wp³ywem halucynacji  niebezpieczeñstwo
dla ¿ycia i zdrowia mo¿e wynikaæ z nieracjonalnego zachowania siê: b³êdnej oceny odleg³oci, czasu i w³asnych mo¿liwoci. Szczególnie przy stosowaniu zbyt du¿ych dawek mog¹ pojawiæ siê powa¿ne
urojenia, które wp³ywaj¹c na zachowanie
zagro¿¹ bezpieczeñstwu odurzonej osoby.
W przypadku u¿ywania LSD przez niektóre osoby mo¿e mieæ to wp³yw na wyzwalanie siê u nich stanów psychotycznych
(indukcja schorzeñ psychiatrycznych).
Innym problemem, z kolei na poziomie
genetycznym, który sygnalizuj¹ specjalici
w kontekcie u¿ywania LSD jest teza, ¿e
stosowanie tego rodka powoduje aberracje chromosomów.
O tzw. podró¿y po LSD zwykle decyduje samopoczucie i nastawienie przed
przyjêciem rodka. Odurzona osoba jest
³atwo podatna na sugestie z zewn¹trz.
NAZWY SLANGOWE
kwas, acid, kwadrat

Marihuana i inne preparaty konopi
Z niektórych odmian konopi indyjskich
otrzymuje siê produkty zawieraj¹ce substancje psychoaktywne. Najwa¿niejsze
z nich to marihuana i haszysz. Obecnie s¹
to najbardziej rozpowszechnione, a tym
samym najczêciej stosowane narkotyki
w Polsce i na wiecie.
W niektórych krajach preparaty te s¹
legalizowane i dopuszczane do oficjalnego
obrotu. Przyk³adem jest ustawodawstwo
holenderskie. Powodem ³agodnego podejcia do tych rodków jest przekonanie o relatywnie ma³ej szkodliwoci zdrowotnej
i spo³ecznej zwi¹zanej z ich u¿ywaniem.

SUBSTANCJA PSYCHOAKTYWNA
Tetrahydrokanabinol (THC), którego
stê¿enie decyduje o narkotycznej sile preparatów konopi.
ZASTOSOWANIE MEDYCZNE
Wspó³czenie potwierdzono przede
wszystkim dzia³anie zawartych w konopiach kanabinoli powoduj¹ce obni¿enie cinienia têtniczego w ga³ce ocznej, dzia³anie przeciwwymiotne i przeciwdrgawkowe.
W niektórych krajach (Kanada) marihuana
jest przepisywana osobom terminalnie
chorym.

$ es.O.es
DZIA£ANIE
W zale¿noci od warunków, konopie mog¹ dzia³aæ jako rodek pobudzaj¹cy, uspokajaj¹cy, znieczulaj¹cy lub lekko halucynogenny. Lecz, mimo nadawania preparatom konopi w³aciwoci halucynogennych, symptomy
u¿ywania bardziej zbli¿one s¹ do obserwowanych po alkoholu ni¿ po halucynogenach.
Istnieje jednak wiele b³êdnych stereotypów na temat dzia³ania marihuany  jednym z nich jest przekonanie, ¿e mog¹ one
powodowaæ zachowania agresywne
i sprzyjaæ przestêpczoci.
FORMY WYSTÊPOWANIA I SPOSOBY
PRZYJMOWANIA
l Marihuana  susz z lici i kwiatostanów
konopi (0,55% THC)
l Haszysz  odpowiednio spreparowana
¿ywica krzewu konopi oraz czêci tej roliny (219% THC)
l Olej haszyszowy  ¿ywica konopi rozpuszczana np. eterem (1030% THC)
W wyniku prowadzenia genetycznych
modyfikacji opracowano nowe odmiany konopi. Preparowana z nich marihuana (tzw.
skun) mo¿e zawieraæ nawet do 15% THC.
Najczêciej stosowan¹ form¹ przyjmowania preparatów konopi jest ich palenie
(skrêty, fifki, fajki, fajki wodne, itp.).
D³ugoæ dzia³ania: 13 godzin.
W£ACIWOCI UZALE¯NIAJ¥CE
Uzale¿nienie psychiczne. Mo¿e wystêpowaæ po pewnym czasie przyjmowania.
Uzale¿nienie fizyczne. Nie wystêpuje.
Tolerancja  odwrotna. Oznacza to,
¿e przy systematycznym przyjmowaniu
THC dochodzi do nadwra¿liwoci na ten
zwi¹zek.

ZEWNÊTRZNE OZNAKI U¯YCIA
l gadatliwoæ i weso³kowatoæ
l zaburzenia orientacji przestrzennej
l ogólne podniecenie i nadczynnoæ psychoruchowa
l wypowiedzi oderwane czasem od kontekstu (czêste dygresje)
l zaczerwienienie bia³ek oczu
l niezbornoæ ruchowa (np. potykanie
siê)
NIEBEZPIECZEÑSTWA
Zespó³ amotywacyjny  stan zwi¹zany z regularnym i d³ugotrwa³ym przyjmowaniem konopi. Charakteryzuje siê on
zmniejszon¹ energi¹ i apati¹, brakiem
chêci komunikowania siê z innymi.
Eskalacja u¿ywania innych (nielegalnych) rodków odurzaj¹cych, co mo¿e
mieæ tak¿e zwi¹zek z otwarciem dostêpu
do bardziej wyniszczaj¹cych narkotyków
(np. w ramach oferty dealera sprzedaj¹cego marihuanê).
U niektórych osób mo¿e dojæ po pewnym czasie u¿ywania THC do indukcji
schorzeñ psychiatrycznych.
Podczas palenia preparatów konopi,
ich aktywne sk³adniki docieraj¹ ³atwo
i szybko przez p³uca do krwioobiegu, a nastêpnie z krwi¹ do mózgu. Dym dzia³a
szkodliwie na uk³ad oddechowy.
W wyniku nadu¿ywania konopi mo¿e
dojæ do os³abienia zdolnoci przyswajania nowych informacji. Os³abienie pamiêci zwi¹zane z przyjmowaniem narkotyku
z ca³¹ pewnoci¹ odbije siê negatywnie na
wynikach w nauce.
NAZWY SLANGOWE
Trawa, grass, ganja, hasz, skun, jaranie, palenie, blanty, bakanie
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Barbiturany
Dzia³anie barbituranów obni¿a aktywnoæ orodkowego uk³adu nerwowego,
wywo³uje uspokojenie i sen. Od roku
1886, kiedy to w Niemczech zsyntetyzowano po raz pierwszy kwas barbiturowy,
uzyskano do dzisiaj ca³¹ gamê, prawie
2 tysi¹ce rodków okrelanych jako barbiturany. Ró¿ni¹ siê one od siebie zarówno
si³¹, jak i czasem dzia³ania.
ZASTOSOWANIE MEDYCZNE
Obecnie stosuje siê je tylko przy niektórych schorzeniach: pewnych rodzajach
epilepsji, nag³ych przypadkach drgawek,
a tak¿e do wywo³ania znieczulenia przy
niektórych zabiegach chirurgicznych.
W przesz³oci szeroko u¿ywane by³y one
jako leki nasenne, lecz z uwagi na doæ
du¿e ryzyko uzale¿nienia i niebezpieczeñstwo miertelnych przedawkowañ zosta³y
zast¹pione przez bezpieczniejsze pod tym
wzglêdami benzodiazepiny.
NAZWY LEKÓW ZAWIERAJ¥CYCH
BARBITURANY
Luminal, Cyclobarbital (wyd³u¿one
dzia³aniu)
Thiopental, Brietal (ultrakrótkie dzia³anie)
SKUTKI PRZYJÊCIA BARBITURANÓW
Ma³e dawki barbituranów mog¹ wywo³aæ:
l stany relaksacji
l euforiê podobn¹ do sennego marzenia
l wyrane uspokojenie
l niezrêcznoæ ruchowa
Wiêksze dawki powoduj¹:
l krótkotrwa³e pobudzenie, a nastêpnie
sennoæ
l przyæmienie wiadomoci, czasem lêk
l pogorszenia zdolnoci dokonywania
oceny
l zlewanie siê mowy (mowa be³kotliwa)

zwroty g³owy i utratê koordynacji ruchów
l upoledzenie pamiêci
l ogólne znieczulenie
l

W£ACIWOCI UZALE¯NIAJ¥CE
Barbiturany maj¹ bardzo silne w³aciwoci uzale¿niaj¹ce. Przy d³u¿szym stosowaniu dochodzi zarówno do uzale¿nienia psychicznego, jak i fizycznego. Charakterystyczny jest tak¿e szybki wzrost
tolerancji organizmu na te leki.
Zespó³ abstynencyjny, po odstawieniu barbituranów spowoduje bezsennoæ
po³¹czon¹ z niepokojem i majaczeniem,
a nawet urojeniami i halucynacjami. Temperatura cia³a wzrasta, pojawiaj¹ siê dr¿enia miêniowe, które mog¹ przerodziæ siê
w napady drgawkowe a nawet w ataki padaczkowe.
ZEWNÊTRZNE OZNAKI U¯YCIA
l maskowata twarz
l ogólne spowolnienie
l zaburzona koordynacja ruchowa (np.
chwiejny krok)
l zamazana mowa
l pocz¹tkowo zwê¿one, a nastêpnie rozszerzone renice
l oczopl¹s
NIEBEZPIECZEÑSTWA
Nastêpnego dnia, po za¿yciu barbituranów bêdzie wystêpowaæ ospa³oæ i otêpienie, nastêpnie mo¿e pojawiæ siê efekt
kaca  z³e samopoczucie, brak mo¿liwoci koncentracji, niepokój i rozdra¿nienie.
Z uwagi na depresyjny wp³yw na orodek oddechowy i d³ugi czas wydalania
z organizmu  barbiturany s¹ szczególnie
grone w przypadku ich przedawkowania.
Bêdzie ono charakteryzowaæ siê: spowolnieniem oddechu, spi¹czk¹, obni¿eniem
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temperatury cia³a i cinienia krwi, a tak¿e
zwolnieniem têtna. W wyniku pora¿enia
orodka oddechowego mo¿e nast¹piæ jego
zatrzymanie i mieræ. Ró¿nica pomiêdzy
bezpiecznymi, wywo³uj¹cymi sen dawkami
barbituranów a takimi, które mog¹ doprowadziæ do zapaci oddechowej jest nieznaczna.
D³ugotrwa³e u¿ywanie barbituranów
mo¿e byæ przyczyn¹ zaburzeñ neurologicznych i psychicznych i prowadziæ nawet
do zespo³u otêpiennego.
Depresyjny wp³yw barbituranów na
pracê uk³adu oddechowego mo¿e skutko-

waæ infekcjami oskrzeli, a tak¿e zapaleniem p³uc.
Barbiturany najczêciej stosowane
s¹ z innymi depresantami i wtedy
wzmacniane s¹ objawy ich u¿ycia. Maj¹
szczególne dzia³anie w po³¹czeniu z alkoholem i w ten sposób s¹ bardzo czêsto nadu¿ywane. U¿ywane s¹ tak¿e czêsto z opiatami  wtedy zazwyczaj przyjmowane s¹ do¿ylnie. W zwi¹zku z podobnym kierunkiem dzia³ania tych rodków  ryzyko miertelnego przedawkowania wzrasta.

Prawo a narkotyki
Znowelizowana w 2000 roku ustawa
o przeciwdzia³aniu narkomanii jest dokumentem, który okrela politykê Polski
w zakresie narkotyków i narkomanii jako
doæ surow¹. W myl nowych przepisów
posiadanie ka¿dej, nawet najmniejszej
iloci narkotyku jest zagro¿one kar¹ pozbawienia wolnoci do 3 lat. W przypadku naprawdê niewielkich iloci posiadanych narkotyków (w wypadku mniejszej
wagi) kar¹ mo¿e byæ grzywna, ograniczenie wolnoci albo pozbawienie wolno-

ci do 1 roku. S¹d bêdzie móg³ jednak
skierowaæ uzale¿nionego zamiast do wiêzienia, na leczenie. Kara za udzielanie
i nak³anianie do za¿ywania narkotyku
wzrasta z dwóch do trzech lat. W tym samym artykule (45) podobne kary przewiduje siê za u³atwianie i umo¿liwianie
za¿ywania narkotyków. Z kolei w art. 40
zaostrzono kary (od trzech lat w górê) dla
producentów narkotyków, którym udowodni siê zamiar osi¹gniêcia korzyci
maj¹tkowej.

Gdzie szukaæ pomocy?
PORADNIE
Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzale¿nieñ MONAR
ul. w. Katarzyny 3, 31-983 Kraków
tel. 430-61-35

Poradnia
Profilaktyczno-Spo³eczna
POWRÓT Z U
ul. Bobrowskiego 10, 31-552 Kraków
tel. 412-77-22

Ma³opolskie Centrum Profilaktyki i Leczenia Uzale¿nieñ
ul. Krakowska 39, 31-062 Kraków
tel. 430-60-40

Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzale¿nieñ MONAR
ul. niadeckich 10a, 33-300 Nowy S¹cz
tel. 443-74-44
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Tatrzañskie Stowarzyszenie Pomocy
Uzale¿nionym i ich Rodzinom RODZINA
ul. Szpitalna 21, 34-500 Zakopane
tel. 201-72-00

Zakopiañski Orodek Rehabilitacyjno-Leczniczy ZOREL
ul. Szpitalna 21, 34-500 Zakopane
tel. 201-72-00

Punkt Konsultacyjny dla Narkomanów
ul. Metalowców 10, 34-120 Andrychów
tel. 875-44-02

ORODKI REHABILITACYJNE
Orodek Terapii Uzale¿nieñ FORMACJA
ul. Ró¿ana 3, 30-305 Kraków
tel. 267-33-06

Punkt Konsultacyjny MONAR
Szpital w Kowañcu, 34-400 Nowy Targ
tel. 264-61-44
ODDZIA£Y DETOKSYKACJI
Oddzia³ Detoksykacji Kliniki Toksykologii CM UJ w WSS im. Rydygiera
Os. Z³ota Jesieñ 1, 31-826 Kraków
tel. 647-66-66
Orodek Leczniczo-Rehabilitacyjny dla
Osób Uzale¿nionych
ul. Suchy Jar 4a, 31-983 Kraków
tel. 645-06-10

Orodek Rehabilitacyjno- Readaptacyjny DOM GWAN
ul. Nadbrzezie 25, 31-983 Kraków
tel. 681-00-66
Orodek Rehabilitacyjno  Readaptacyjny DOM MONARU
ul. Suchy Jar 4, 31-983 Kraków
tel. 645-09-67
DOM MONARU w Ochotnicy
Dom Harna, 34-452 Ochotnica Dolna
tel. 262-46-22

PORADNIA INTERNETOWA:
www.poradnia.narkomania.org.pl

Co warto przeczytaæ
l

Stephen A. Maisto, Mark Galizio, Gerard J. Connors, Uzale¿nienia, za¿ywanie i nadu¿ywanie, Fundacja Karan,
Warszawa 2000

l

Philip Robson, Narkotyki, Medycyna
Praktyczna, Kraków 1997

l

Krzysztof Krajewski, Sens i bezsens prohibicji  prawo karne wobec narkotyków
i narkomanii, Zakamycze, Kraków 2002

l

Timothy Dimoff i Steve Carper, Jak rozpoznaæ, czy dziecko siêga po narkotyki, Elma Books, Warszawa 1993

l

Michael Gossop, Narkomania. Mity
i rzeczywistoæ, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993

l

Ruth Maxwell, Dzieci, alkohol, narkotyki, Gdañskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdañsk 1994
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Dwumiesiêcznik es.O.es
redagowany jest przez pracowników
Regionalnego Orodka Polityki Spo³ecznej w Krakowie
31-026 Kraków, ul. Radziwi³³owska 1
tel/fax (012) 430-29-73, 422-06-36
www.rops.krakow.pl
e-mail: biuro@rops.krakow.pl
e-mail es.O.es: esoes@poczta.fm
OK£ADKA:
fot. Barbara Irytowska
Opracowanie biuletynu:
Grzegorz Wodowski
Wydawnictwo finansowane ze rodków
Samorz¹du Województwa Ma³opolskiego
DRUK: P.Z.U. DRUKMAR
32-080 Zabierzów, ul. Rzemielnicza 10

Haszysz

Skrêt z marihuany

Konopie indyjskie  rolina z której otrzymuje siê
marihuanê i haszysz

Marihuana  susz z lici konopi

Nasiona konopi

Tabletki ecstasy

Br¹zowa heroina

Mak lekarski  uzyskiwane z niego opium
jest surowcem do produkcji heroiny

Tabletki ecstasy

Br¹zowa heroina

Mak lekarski  uzyskiwane z niego opium
jest surowcem do produkcji heroiny

Ró¿ne rodzaje heroiny

Akcesoria s³u¿¹ce za¿ywaniu heroiny.
Br¹zowa heroina mo¿e byæ palona
jak równie¿ przyjmowana do¿ylnie.

Crack jest pochodn¹ kokainy
o silniejszym dzia³aniu euforyzuj¹cym

Licie koki oraz produkt finalny: kokaina

Blotery  kolorowe znaczki nas¹czone LSD

