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NARKOTYKI I DOPALACZE ZABIJAJĄ
Okres letni, a w szczególności wakacje i związana z nimi duża ilość czasu wolnego, sprzyja
eksperymentowaniu przez dzieci i młodzież z różnymi środkami psychoaktywnymi, w tym z
dopalaczami. Śląscy policjanci czuwają nad bezpieczeństwem nastolatków, prowadząc działania
proﬁlaktyczne i informacyjne. W czasie spotkań z dziećmi i młodzieżą przekazują najistotniejsze
informacje związane z zagrożeniami wynikającymi z sięgania po zakazane substancje.
Przez cały okres wakacji śląscy policjanci wspólnie z przedstawicielami innych służb odwiedzają obozy, kolonie i półkolonie.
W czasie spotkań mundurowi omawiają zasady bezpiecznego spędzania wolnego czasu nad wodą, w górach czy w miejscu
zamieszkania. Dużo miejsca poświęcają również zagrożeniom wynikającym z eksperymentowania z zakazanymi
substancjami. O spotkaniach policjantów z młodzieżą informujemy Państwa na naszych stronach internetowych.
Dopalacze, to substancje działające na ośrodkowy układ nerwowy, wpływające negatywnie na pracę mózgu, sprzedawane w
postaci tabletek, proszków, mieszanin ziół, suszu, kadzidełek, czy naklejek tzw. „tatuaży”. Kolorowe, atrakcyjnie wyglądające
opakowania, nadając im często „niewinny” wygląd, stanowią poważne zagrożenie szczególnie dla dzieci.
Dopalacze sprzedawane są w sklepach lub przez Internet pod nazwą artykułów kolekcjonerskich, często z umieszczonym
komunikatem „Produkt nie do spożycia”. Niebezpieczeństwo ich zażywania wynika z faktu, że ich skład chemiczny nie jest
znany, może podlegać wahaniom i modyﬁkacjom. Nigdy nie wiadomo, jak po ich zażyciu zareaguje konkretny organizm.
Najczęstszymi powodami sięgania przez młodzież po środki psychoaktywne są:
chęć zaspokojenia ciekawości,
chęć bycia akceptowanym przez grupę rówieśniczą,
udowodnienie przed rówieśnikami swojej „dojrzałości”,
chęć odreagowania stresu, niepowodzenia,
chęć pokonania wstydu i nieśmiałości w relacjach z rówieśnikami,
obawa przed wykluczeniem,
gwarancja „dobrej” zabawy.
Do najczęściej spotykanych skutków pojawiających się w trakcie i po zażyciu tzw. dopalaczy możemy zaliczyć:
bóle głowy, migrena;
kołatanie serca (przyspieszone tętno często sięgające 200, duszności, ból w klatce piersiowej;
agresja, zaburzenia koordynacji ruchowej, drżenie rąk;
nudności, wymioty, biegunka;
zmęczenie, osłabienie, brak zdolności koncentracji;
reakcje alergiczne;
myśli samobójcze, omamy;
napady leku, halucynacje;
nadmierna wrażliwość na dźwięki i światło.

Gdzie szukać pomocy:
800 060 800 Infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego
116 111 Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży
800 100 100 Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci
800 12 12 12 Dziecięcy telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
Pamiętajmy: Nie warto ryzykować własnego zdrowia i życia – nawet najmniejsza dawka dopalacza może okazać się
śmiertelna!
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