
Do środków odurzających zaliczamy każdą substancję pochodzenia naturalnego lub 
syntetycznego działającą na ośrodkowy układ nerwowy, określoną w wykazie środków 
odurzających stanowiącym załącznik nr 1 do ustawy Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. 
o przeciwdziałaniu narkomanii art.4 pkt.26. 

Środki odurzające dzieli się na grupy, w zależności od stopnia ryzyka powstania 

uzależnienia, w przypadku używania ich w celach innych niż medyczne oraz zakresu ich stosowania 

w celach medycznych. 

Działanie odurzające mają nie tylko typowe  narkotyki czy dopalacze, ale też leki, czasem 

dostępne bez recepty. Należy uważać również na napoje energetyzujące, nie wolno dzieciom 

ich spożywać, są one niewskazane dla dzieci poniżej 12-13 roku życia.  

 

NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ, JEŚLI PODEJRZEWAMY, ŻE DZIECKO ZAŻYŁO 

SUBSTANCJĘ ODURZAJĄCĄ:  
 
- w przypadku narkotyków (w zależności od rodzaju narkotyku) niepokojące sygnały to: 
euforia lub agresja, niepokój ruchowy lub nadmierna senność, osłabienie reakcji na światło, 
przekrwienie gałek ocznych, rozszerzenie lub zwężenie źrenic. W przypadku zażycia 
marihuany, występuje też nadmierny, „wilczy” apetyt na słodycze i produkty zawierające 
cukier. W pomieszczeniach, których palono marihuanę wyczuwalna jest charakterystyczna, 
słodka woń.  
Bezwzględnie należy wezwać pogotowie w przypadku: utraty przytomności, zaburzenia 
świadomości, zatrzymania oddechu czy nadmiernego pobudzenia psychoruchowego.  
 
- w przypadku dopalaczy (nazywanych także nowymi narkotykami): Osoba po zażyciu może 
być agresywna. Dopalacze mogą spowodować halucynacje, rozdrażnienie, stany lękowe czy 
też nadmierne pobudzenie lub też osoba może być ospała i apatyczna. Osoba będąca pod ich 
wpływem może nie rozpoznawać najbliższych, być wobec nich agresywną.  Zażycie 
jakichkolwiek nowych narkotyków (w tym dopalaczy)  wiąże się z dużym ryzykiem 
zdrowotnym. Ich skład jest zmienny, substancje w nich zawarte są toksyczne nawet 
w mikroskopijnych dawkach, dlatego łatwo doprowadzić do ich przedawkowania, nawet ze 
skutkiem śmiertelnym 
Każde zażycie narkotyków i dopalaczy uszkadza nieodwracalnie układ nerwowy, krążenia i 
upośledza działania niektórych narządów wewnętrznych.  
 
- w przypadku spożycia nadmiernej ilości napojów energetycznych: przedawkowane może 

wywoływać niepokój, nadpobudliwość, bóle głowy, arytmię serca. Głównym składnikiem 

energetyków jest kofeina i tauryna. Pozostałe składniki to dwutlenek węgla, w niewielkich 

ilościach witaminy, głównie z grupy B, małe  ilości tłuszczu i białka.  

Duże dawki napojów mogą powodować wystąpienie działań ubocznych jak pobudzenie 

psychoruchowe, nudności, wymioty, osłabienie, przyspieszone bicia serca, niemiarowość 

serca, drgawki, porażenie ośrodka oddechowego. Bywały przypadki śmierci po 

przedawkowaniu tych napojów, najczęściej w przebiegu migotania komór. 
 
 

 

http://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/uklad-krwionosny/migotanie-komor-przyczyny-objawy-leczenie_45717.html


Nie ma prostych i skutecznych recept na to, jak skutecznie uchronić dziecko 
przed narkotykami, ale jedno jest pewne: im lepszy mamy kontakt z 

dzieckiem, tym łatwiej ustrzeżemy je przed narkotykami. Rozmowa 

jest podstawą dobrych kontaktów z dzieckiem, bo pozwala lepiej poznać 
jego świat, oczekiwania, marzenia, ale też różnorodne problemy. Nie bójmy 

się rozmawiać także na trudne tematy. Wiedza o narkotykach pomaga 
przełamać opory przed rozmową z dzieckiem. Im więcej wiemy 

o narkotykach, tym łatwiej przekonamy dziecko o ich szkodliwości. 
Używajmy rzeczowych argumentów. 

 
Są sytuacje, których nie wolno bagatelizować. Masz prawo sądzić, że z dzieckiem 
dzieje się coś niedobrego, gdy zauważysz kilka z wymienionych niżej objawów równocześnie: 

 oddala się od ciebie, staje się obce, mimo że wcześniej byliście blisko; 

 wyraża niechęć do rozmów, unika kontaktu, kręci w rozmowie, kłamie; 

 ma kłopoty z nauką, choć wcześniej dobrze sobie radziło, wagaruje; 

 jest niecierpliwe, rozdrażnione; 

 jest na zmianę pobudzone lub ospałe, sypia o dziwnych porach; 

 znika często w ciągu dnia z domu pod dowolnym pretekstem i stara się unikać kontaktu 
po powrocie; 

 wraca bardzo późno lub bez uzgodnienia nocuje poza domem; 

 ma nowych znajomych, których nie chce zapraszać do domu; 

 kwestionuje szkodliwość narkotyków, uważa, że powinny być zalegalizowane; 

 ma nadmierny apetyt lub nie ma apetytu; 

 ma przekrwione oczy, zwężone lub rozszerzone źrenice, przewlekły katar; 

 w jego pokoju dziwnie pachnie, miewa fifki i fajki różnych kształtów, bibułki do skrętów, 

 biały proszek, pastylki nieznanego pochodzenia, opalone folie aluminiowe, leki bez 
recept, nieznane chemikalia; 

 z domu znikają pieniądze i wartościowe przedmioty. 

GDZIE SZUKAĆ POMOCY:  

800 060 800 – bezpłatna, całodobowa infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego. Pod tym numerem 

telefonu można uzyskać informacje na temat negatywnych skutków zażywania dopalaczy oraz 

o możliwościach leczenia. Infolinia jest także przeznaczona dla rodziców, którzy mają wątpliwości, czy ich 

dzieci zażywają dopalacze. 

PORADNIA NARKOTYKOWA ON-LINE  
http://www.narkomania.org.pl  
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