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Oddajemy do Waszych rąk publikację, która zawiera podstawowe informacje

o przy

na temat narkotyków, opisuje

zagrożenia

fazy uzależnienia,
,
które niesie za sobą uzależnienie oraz

prawne konsekwencje posia-

dania narkotyków.

Dowiesz się jak rozpoznać objawy
zatrucia narkotykami, a także w jaki
sposób możesz udzielić pomocy.
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Na końcu broszury czeka na Ciebie konkurs z nagrodami.

Zespół „Fundacji dla Ciebie”

PODZIAŁ SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
WG ŚWIATOWEJ ORGANIZACJI ZDROWIA

Leki
uspokajające
i nasenne

Alkohol
Lotne
rozpuszczalniki

Opiaty

Kanabinole

Wyroby
tytoniowe

Substancje
halucynogenne

Kokaina
i inne substancje
psychostymulujące
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OPIATY

Heroina: hera, hercia, helena, proszek, kompot (tzw. polska heroina)
Brown sugar: brąz, brałn
Do grupy opiatów należą kodeina, metadon, heroina, morfina i opium. Są to substancje wyrabiane z maku
lekarskiego. Szybko uzależniają. Mają działanie przeciwbólowe, zmniejszają lęk i depresję towarzyszące
bólowi, dają uczucie wewnętrznego spokoju, niekiedy euforii.
Jednorazowe użycie powoduje stan euforii, nudności i wymioty, senność, subiektywne odczuwanie ciepła
przy niewielkim obniżeniu temperatury ciała, zwężenie źrenic, osłabienie reakcji na światło.
Przewlekłe spożywanie opatów powoduje wyniszczenie fizyczne i psychiczne, zaawansowaną próchnicę
zębów, zmiany zapalne skóry, zanik żył powierzchniowych.
Objawy fizyczne stosowania narkotyku: zamroczenie, ślady ukłuć na ciele, szklane, wodniste oczy, zwężone
źrenice, brak apetytu, krople krwi na rękawach, katar, niemiły zapach w pomieszczeniu.
Objawy po odstawieniu: „gęsia skórka”, łzawienie oczu, wysięk z nosa, kichanie, rozszerzenie źrenic, nudności, wymioty, obniżenie ciśnienia krwi, bóle brzucha, biegunka, dolegliwości bólowe, zwłaszcza kończyn
dolnych i kręgosłupa, zaburzenia snu, zmiany nastroju - od przygnębienia, apatii do drażliwości i napadów
złości, głód psychiczny narkotyku - poszukiwanie i dążenie do zdobycia opiatów.

KANABINOLE

Marihuana: dżoint, skręt, blant, ziele, zielsko, zioło, grass, marycha, trawa, huana, hasz, marycha, maryśka,
skun, gandzia, samosieja, afgan, kolumbijka
Haszysz: hasz, grudka, gruda, czekoladka, afgan, kloc, plastelina, kostka
Do grupy należą marihuana i haszysz. Produkowane z konopi indyjskich lub syntetycznie.
Nazywane „furtką” do innych narkotyków.
Narkotyki z tej grupy działają w oparciu o fazy:
• faza dobrego samopoczucia i euforii, połączona z gadatliwością
• faza nadwrażliwości zmysłowej, zaburzenia wzroku, słuchu, poczucia czasu i przestrzeni, napady lęku
• faza ekstatyczna
• faza snu i przebudzenia
Użycie narkotyku powoduje również wzrost ciśnienia krwi, przyspieszone tętno, wysuszenie śluzówek jamy
ustnej, czasami ataki kaszlu, przekrwienie gałek ocznych, spojówek, nadmierne pocenie się, zwiększenie
apetytu, bóle i zawroty głowy, spadek sprawności fizycznej.
Objawy fizyczne stosowania narkotyku: słodkawa woń oddechu, włosów i ubrania, euforia, przekrwione
oczy, kaszel, apetyt na słodycze, zaburzenia koordynacji ruchowej.

LEKI USPOKAJAJĄCE I NASENNE

Dorota, dorotka, efka, erki, pestki, piguły, rolki, ziomki
Należą do nich głównie barbiturany i benzodiazepiny
Stosowane głównie w leczeniu bezsenności i padaczki. Obecnie ze względu na wysokie ryzyko uzależnienia
stosowane coraz rzadziej.
Objawy fizyczne stosowania: zmniejszenie aktywności życiowej, senność, bełkotliwa mowa, wygląd jak po
spożyciu alkoholu, wymioty.
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KOKAINA I INNE SUBSTANCJE PSYCHOSTYMULUJĄCE

Amfa, proszek, spid (speed), proch, feta, setka, witamina A, ścierwo, paździoch, węgorz, persil, siupa, szmata, pronto, zeżryś, białe, białe szaleństwo, wacław biały – Amfetamina
kokaina: koka, koks, gram, porcja, śnieg, charlie, biała dama, witamina C
crack: kisielek, galaretka
Kokaina, amfetamina, kofeina, crack
Działają pobudzającą na układ nerwowy.
Amfetamina stosowana była jako lek przeciwko astmie oskrzelowej oraz narkolepsji.
Kokaina pochodzi z Ameryki Południowej, gdzie do dnia dzisiejszego żucie liści koki jest popularne wśród
mieszkańców (głównie Indian). Powoduje szybkie uzależnienie psychiczne.
Objawy fizyczne stosowania amfetaminy: poczucie energii i siły połączone z agresją, wzmożona aktywność,
brak apetytu, bezsenność, rozszerzone źrenice, przyspieszona czynność serca.
Objawy fizyczne stosowania kokainy: czerwony nos z krostkami (zaczerwieniona, łuszcząca się skóra, swędzenie), katar, nadpobudliwość, gadatliwość, niepokój psychoruchowy, rozszerzone źrenice.

SUBSTANCJE HALUCYNOGENNE

Grzybki, psylocyby, psyfki, baluny
Ectasy - eska, bleta, piguła, drops
LSD - kwas, kwach, kwasik, papierek, krysztatek, kamyczek, trip, ejsid, tejbs, listek
Naturalne: Grzyby halucynogenne typu Psilocybe, Bieluń dziędzierzawa, Kaktus (pejotl), Sporysz; Syntetyczne: LSD, ectasy
Objawy fizyczne stosowania:
halucynacje wzrokowe, uczucie oszołomienia, osamotnienia, niespójność wypowiedzi, zimne dłonie i stopy,
wymioty, panika, lęk, płacz, śmiech.

LOTNE ROZPUSZCZALNIKI

Solwent, rozpuchol, budzio, kleje, rozpuszczalniki, aerozole, farby
Objawy fizyczne stosowania: zapach rozpuszczalników, kichanie i kaszel, katar lub krwawienie z nosa, nudności, zapalenie spojówek, bełkotliwa mowa.

DOPALACZE

Artykuły kolekcjonerskie
Ogólny podział:
Energetyki, Psychodeliki, Halucynogeny, Stymulanty, Relaksujące, Euforyzujące
Są to substancje pochodzenia naturalnego i syntetycznego. Nie stanowią „bezpieczniejszej” alternatywy dla
narkotyków jak głoszą opinie sprzedawców. Nie zostały dopuszczone do spożycia przez ludzi (informacja o
tym widnieje na opakowaniach). Zawierają wiele substancji szkodliwych.
Posiadają właściwości psychoaktywne i oddziaływają na ośrodkowy układ nerwowy. W Polsce pierwszy
sklep powstał w 2008. Przez sprzedawców reklamowane były jako artykuły kolekcjonerskie. Ze względu na
łatwość dostępu szybko zyskały popularność wśród młodych ludzi. Po serii zgonów spowodowanych ich
spożyciem została we wrześniu 2010 r. zakazana ich sprzedaż w sklepach stacjonarnych.

Najpopularniejsze substancje, które występują w składzie dopalaczy:
Syntetyczne:
ZP - (N-benzylopiperazyna) - BZP działa stymulująco na Ośrodkowy Układ Nerwowy Ma działanie po-

dobne do skutków użycia amfetaminy. Skutki użycia: bóle brzucha, nudności, wymioty, bóle głowy, kołata04

nie serca, brak apetytu, stany lękowe, bezsenność, dziwne myśli, zmiany nastroju, dezorientacja, rozdrażnienie oraz drgawki. Używanie tej substancji może także spowodować odwodnienie organizmu i przyspieszenie
tętna, obciążając tym samym układ krążenia. Jeszcze jednak nie wszystko wiadomo na temat zagrożeń
związanych z tą substancją, a także skutków długotrwałego jej używania.
TFMPP - (3-Trifluorometylofenylpiperazyna) - substancja psychoaktywna z grupy pochodnych piperazyny,
o działaniu stymulującym. Badania wskazują, że skutki działania są zbliżone do tych występujących w przypadku użycia LSD połączonego z amfetaminą.
JWH-018 Naftalen-1-yl (1-pentylindol-3-yl) metanon - syntetyczny agonista receptorów kanabinoidowych.
Użycie powoduje wzrost ciśnienia krwi, przekrwienie gałek ocznych, zaburzenia koordynacji ruchowej, zaburzenia uwagi, wysuszenie śluzówek, przyspieszone tętno, zawroty głowy, apatię, dekoncentrację, niemożność skupienia uwagi, lęki i urojenia.
Mefedron 4-metylometkatynon (4-MMC, 1-(4-metylofenylo)-2-metyloaminopropan-1-on).. W Polsce mefedron reklamowany jest zazwyczaj przez sprzedawców jako „sole do kąpieli” albo „białe proszki”.
Najczęściej sprzedawany jest jako substancja imitująca amfetaminę lub kokainę (często mieszana jest z
innymi substancjami, np. z beznikotynową tabaką. Najczęściej występuje w postaci białego proszku, który
stanowi sól (chlorowodorek) rozpuszczalną w wodzie. W sprzedaży występuje także w formie tabletek lub
pigułek, rzadziej w płynie. Skutki użycia: wywołanie euforii, podniecenia, pobudzenia, zwiększenie chęci do
rozmowy i otwartości oraz halucynacje, podniesienie ciśnienia tętniczego krwi, zgrzytanie zębami, szczękościsk, oczopląs, krwawienia z nosa, zwiększone pocenie się, ból i zawroty głowy, bóle w klatce piersiowej,
drżenie rąk, nudności, drgawki i konwulsje, rozszerzenie źrenic, problemy z oddychaniem, bardzo silna chęć
zażycia kolejnych dawek, zaburzenie pamięci krótkotrwałej, gonitwa myśli i spadek koncentracji, rozdrażnienie, bezsenność, niepokój mogący nawet przejść w stany paranoidalne, huśtawka nastrojów, dysforia i stany
depresyjne, co może świadczyć, że narkotyk przyczynił się do śmierci osób, które go zażyły. Jest dostępny
najczęściej w postaci proszku albo kapsułek i tabletek.

Naturalne:
Szałwia wieszcza – roślina pochodzi z Meksyku, ma bardzo silne właściwości halucynogenne, którym towarzyszy brak kontroli nad zachowaniem i poważne trudności w poruszaniu się, a także ataki szału.
Muchomor czerwony – w początkowym okresie po spożyciu przypomina stan upojenia alkoholowego,
charakteryzujący się nadmierną gadatliwością, wesołym nastrojem i dobrym samopoczuciem. Następnie
występują halucynacje wzrokowe i słuchowe oraz nadmierna wrażliwość słuchowa i dźwiękowa. Powoduje
osłabienie, zmęczenie, zaburzenia równowagi, nadmierne pocenie się, zawroty głowy, szum w uszach, nudności, wymioty, biegunka, przyspieszenie tętna, podwyższenie temperatury ciała nawet do 40C, zaczerwienienie skóry, suchość w jamie ustnej, niepamięć zdarzeń przed i w czasie zaburzeń świadomości.
Kratom – najczęściej występuje w formie ekstraktu z liści. Wywołuje wymioty, osłabienie, otępienie.
Calea Zacatechichi – roślina występująca w Meksyku i Kostaryce.
Symptomy mogą obejmować ogólne osłabienie fizyczne, zawroty głowy, senność, mdłości, wymioty, wysypkę, puchniecie, podrażnienie skóry.
Lion’s Tail – roślina rosnąca w Afryce Południowej i Wschodniej. Spożycie początkowo wywołuje stan euforii, później zaś senność oraz nudności i wymioty.
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Elementy, które mogą świadczyć o stosowaniu narkotyków:
•
•
•
•

•
•

w przypadku opiatów: nakłucia na ciele, zwężone źrenice, krwotoki,: igły, strzykawki, brązowe watki,
kapsle, nakrętki, łyżki, osmalone sreberka, torebki z brunatnawym proszkiem, rurki do wdychania oparów.
w przypadku palenia marihuany: słodkawy zapach, kaszel, zwiększony apetyty, euforia, bladość palców,
brązowo szare nasionka w kieszeniach lub w podszewce, bibuła papierosowa.
w przypadku leków uspokajających i nasennych: drżenie mięśni, wymioty, biegunka, bezsenność, nadwrażliwość na dźwięk, zapach, dotyk, omamy wzrokowe, bełkotliwa mowa, tabletki, drażetki różnych
kolorów, opakowania po nich.
w przypadku kokainy i innych środków psychostymulujących: poszerzone, słabo reagujące na światło
źrenice, pobudzenie, gadatliwość, czerwony nos, drażliwość, nerwowość, tabletki, kapsułki, małe opakowania plastikowe zawierające biały proszek lub kryształy, igły, strzykawki, biały proszek lub bezbarwne
przezroczyste kryształy bez zapachu o gorzkim smaku, rurki do wdychania oparów, igły, strzykawki.
w przypadku substancji halucynogennych: rozszerzone, słabo reagujące na światło źrenice, brak koordynacji ruchowej, halucynacje, bibułka nasączana roztworem, cukier w kostkach, opłatki, małe tubki z
płynem, silny zapach potu.
w przypadku lotnych substancji: zapalenie spojówek, zapach, kichanie, kaszel, gadatliwość, nadwrażliwość na światło,: tuby, klej, smary, torebki plastikowe z klejem, pojemniki, chusteczki.

Objawy używania dopalaczy:
•

przekrwione oczy, ziemista cera, wahania nastrojów, napady złości, omdlenia, osłabienie

FAZY POWSTAWANIA UZALEŻNIENIA
I FAZA - eksperymentowania
Zmiany w wyglądzie i zachowaniu
Postawa - nie robię tego

II FAZA - przyjemność ze stanu odurzenia
Zmiana znajomych, izolowanie się od rodziny, kłamstwa, drobne kradzieże, posługiwanie się slangiem
Postawa - nie robię niczego złego

III FAZA - najważniejsze to być na haju za wszelką cenę
Bardzo częste odurzanie się, identyfikowanie się z osobami biorącymi narkotyki, kłamstwa, kradzieże, konflikty z prawem, pogorszenie stanu zdrowia
Postawa - nie robię nic, co by mi szkodziło mogę przestać kiedy zechcę nie handluje narkotykami, kupuje tylko dla siebie. kradnie pieniądze tylko rodzicom

IV FAZA - biorę narkotyki żeby czuć się normalnie
wyniszczenie organizmu, agresja, depresja, paranoje, spadek poczucia własnej wartości, dobre samopoczucie tylko po spożyciu narkotyku, myśli samobójcze.
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ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z UŻYWANIEM NARKOTYKÓW
I SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH:

utrata kontaktu
z rzeczywistością
psychozy
i inne zaburzenia
psychiczne

Śmierć

z
przedawkowania

Wyniszczanie
organizmu

choroby
(nowotwory, choroby płuc),
zaburzenia neurologiczne

Zakażenie HIV,
AIDS, HCV

PRAWNE KONSEKWENCJE POSIADANIA NARKOTYKÓW:
Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii:
Kto, wbrew przepisom ustawy, posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
Kto posiada znaczne ilości środków odurzających lub substancji psychotropowych,
podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
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PIERWSZA POMOC
W PRZYPADKU ZATRUCIA NARKOTYKAMI
• Zadzwoń pod nr 999 lub 112 i wezwij pogotowie ratunkowe.
•

Umieść poszkodowanego w przewiewnym pomieszczeniu, wyprowadź z miejsca, gdzie jest głośna muzyka i pulsujące światła. Nie zostawiaj go samego, poczekaj do przyjazdu pogotowia ratunkowego.

•

Spróbuj dowiedzieć się jakich narkotyków użył poszkodowany. Jeśli posiada przy sobie opakowania czy
leki koniecznie je zachowaj.

•

Przekaż wszystkie informacje załodze karetki.

OBJAWY ZATRUCIA NARKOTYKAMI

Zmniejszona aktywność

- zataczanie się, zastyganie w ruchu, spowolnienie mowy, zasypianie,

omdlenia utrata przyjemności .
Pierwsza pomoc:
Sprawdź czy poszkodowany jest przytomny. Jeśli tak nie opuszczaj go aż do przyjazdu fachowej pomocy, rozmawiaj z nim, spróbuj uzyskać informacje jakich narkotyków użył. Jeśli jest nieprzytomny i oddycha ułóż go w pozycji
bezpiecznej i sprawdzaj oddech. W przypadku braku oddechu rozpocznij resuscytacje krążeniowo - oddechową:
połóż poszkodowanego na twardej powierzchni, udrożnij drogi oddechowe, wykonuj 30 uciśnięć na środku klatki
piersiowej i 2 wdechy w tempie 120 uciśnięć na minutę.

Zwiększona aktywność - nienaturalne zachowanie, szybka, niezrozumiała mowa, pobudzenie ruchowe, agresja, omamy wzrokowe, słuchowa, napady lęku.
Pierwsza pomoc:
Uspokajaj poszkodowanego, spokojnie rozmawiaj z nim, zapewnij obecność kilku osób, które będą Ci pomagać
w przypadku napadu agresji
Napad drgawkowy - drgawki, skurcze mięśni ciała, ślinotok, utrata przytomności, bezdech, zasinienie

twarzy.
Pierwsza pomoc:
Przytrzymuj głowę poszkodowanego (nie wolno przytrzymywać innych części ciała), usuń przedmioty, które
mogą mu zagrozić.
Po napadzie:
- jeśli poszkodowany śpi, jest nieprzytomny: sprawdzaj oddech, ułóż w pozycji bezpiecznej
- jeśli poszkodowany nie oddycha: rozpocznij resuscytację krążeniowo - oddechową
- jeśli poszkodowany jest pobudzony: uspokajaj go, zapewnij obecność innych osób
Jeśli podejrzewasz, że znajomi używają narkotyków nie bądź obojętny: zgłoś rodzicom, wychowawcy, pedago-

gowi lub zadzwoń na OGÓLNOPOLSKI TELEFON ZAUFANIA „Narkotyki - Narkomania” 801 199 990
Nawet jednorazowe użycie narkotyku może spowodować nieodwracalne, negatywne skutki nie tylko dla Ciebie,
ale także dla Twoich bliskich. Pomyśl, zanim spróbujesz.
Jeśli podejrzewasz, że Twój znajomy używa narkotyków – reaguj.
Kiedy ktoś namawia Cię, abyś spróbował bądź asertywny – odmów!
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KONKURS Z NAGRODAMI
Rozwiąż krzyżówkę i wygraj atrakcyjne nagrody. Odpowiedzi znajdziesz w treści broszury. Litery z wyznaczonej kolumny utworzą hasło. Prześlij je na adres biuro@dlaciebiekonkurs.org Na odpowiedzi czekamy do 20
X 2014 r. Wśród nadesłanych prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy 10 atrakcyjnych nagród.

Nie zwlekaj, nagrody czekają.

										
										Zespół „Fundacji dla Ciebie”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Narkotyk pochodzący z Ameryki południowej.
Narkotyk stosowany dawniej w leczeniu astmy oskrzelowej.
Substancje psychoaktywne nieklasyfikowane w podziale Światowej Organizacji Zdrowia.
Lek silnie uzależniający, stosowany w leczeniu bezsenności.
Jeden ze składników dopalaczy, pochodzący z Meksyku, mający silne właściwości halucynogenne.
Do tej grupy narkotyków należą heroina, kodeina i meta don.
Inna nazwa dopalaczy, używana przez sprzedawców.
Jedna z nazw marihuany używana w slangu narkotykowym, wskazująca na sposób palenia marihuany.
Pierwsza faza powstawania uzależnienia.
Grupa narkotyków nazywana „furtką” do innych narkotyków.
Jedna z grup dopalaczy.
Jeden z elementów na ciele osoby, który może świadczyć o stosowaniu narkotyków należących do grupy opiatów.
Stan wywoływany przez narkotyki i inne substancje psychoaktywne.
Jeden z syntetycznych składników dopalaczy, którego skutki działania są zbliżone do tych występujących w przypadku
użycia LSD i amfetaminy.
Popularna nazwa slangowa marihuany.
Użycie zbyt dużej ilości narkotyku, jego skutkiem może być śmierć.
Jeden z objawów występujących po odstawieniu narkotyków z grupy opiatów.
Jeden z objawów zatrucia narkotykami.
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Na wesoło:
Narkoman trafił do piekła.
Otwierają się wrota a tu całe łany marihuany.
Narkoman napalony biegnie i rwie całe naręcza.
Nagle słyszy głos diabła:
- No i po co rwiesz jak tam pełno narwane!
Patrzy, a tu faktycznie pełno świeżego ziela.
Biegnie i zaczyna przerzucać, żeby schło.
A tu diabeł:
- I po co suszysz jak już tam ususzone!
I rzeczywiście.
Narkoman podbiega i zaczyna skręcać skręty.
Skręca, skręca, na co diabeł:
- I czego skręcasz jak tam dalej tyle nakręcane!
Narkoman patrzy, a tam góry skrętów!
Wybiera największego i pyta diabła:
- Masz może ogień?
- Byłby ogień, to byłby raj!

Problem z narkotykami
- Synku, czy ty masz problem z narkotykami?
- Nie mamo, dzwonie i mam.

Sekretne laboratorium wytwórni narkotyków.
- Nieźle mi wyszła ta ostatnia amfa.
- Dlaczego tak uważasz?
- Trochę proszku wysypało mi się na ziemie na której był ślimak.
- I co?
- Nie wiem, biega gdzieś tutaj.

Przychodzi matka do domu i zastaje syna przy otwartej lodówce jedzącego zamrożone pierogi.
- Synku, mógłbyś je chociaż podgotować!
Syn wystraszony:
- Kto? Ja?! Ja nic nie paliłem!

https://www.facebook.com/pages/niebioredlaciebieorg/295056034031670

ul. Warszawska 16/44, 35-205 Rzeszów
Tel.: (+48) 17 787 60 31
Fax: (+48) 17 715 03 01
e-mail: biuro@dlaciebie.org

www.niebiore.dlaciebie.org

Dofinansowano z budżetu Województwa Podkarpackiego - Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.

