
„Dopalacze kradną życie” 

Dopalacze to narkotyki  (substancje psychoaktywne) wyjątkowo niebezpieczne dla zdrowia. 

W środowiskach młodzieżowych modne jest eksperymentowanie z różnorodnymi 

substancjami wpływającymi na zmiany stanu świadomości.  

Nie jest prawdą, że „biorą” dzieci z tzw. marginesu społecznego.  

Dlaczego młodzież sięga po środki odurzające? Z bardzo różnych powodów. Żeby pokonać 

nieśmiałość, być akceptowanym przez grupę rówieśniczą, być „modnym, na topie”, 

odstresować się, dobrze się bawić, zwiększyć efektywność uczenia się do egzaminów, 

zapomnieć o przykrych doświadczeniach, bo wszyscy to robią, by nie wyjść na „frajera”, pod 

presją grupy, z ciekawości, itd.  

Dopalacze wieloskładnikowe przyjmuje się również po to, by uniemożliwić policji 

wykrycie w czasie kontroli (przy zatruciu uniemożliwia to rozpoznanie i efektywne leczenie). 

Z tego powodu są one bardzo popularne na imprezach młodzieżowych oraz wśród 

kierowców. Skład tych dopalaczy wzbogacany jest przez dodanie różnorodnych substancji 

chemicznych, których celem jest zwiększenie siły doznań, uniemożliwienie wykrycia 

podstawowej substancji narkotycznej a także szybsze uzależnienie biorącego. Niestety 

biorący nie jest informowany o tym co znajduje się w ładnie opakowanym produkcie a mogą 

to być: środki ochrony roślin, środki czyszczące do toalet, rozpuszczalniki, kwasy, itp. 

Pamiętajmy, że nie ma w „obrocie” czystych substancji narkotycznych. W 

interesie producentów i dystrybutorów jest szybkie uzależnienie klienta. Z tego też 

powodu dodatkiem do środków narkotycznych bywają substancje silnie toksyczne, w tym 

narkotyki takie jak rosyjski „krokodyl”, który w postaci czystej też zaczął się pojawiać na 

polskim rynku narkotyków.  

Narkotyk krokodyl jest wyjątkowo groźną trucizną. Uzależnienie i śmierć to 

drobiazg wobec tego, co krokodyl robi z ludźmi za życia. Ciało płatami odpada od kości. 

Krokodyl to dramatycznie zanieczyszczona pochodna morfiny, której działanie sprawia, że 

człowiek rozpada się za życia. Dezomorfina w krokodylu produkowana jest metodą 

chałupniczą przy użyciu prostych składników. Narkotyk zanieczyszczony jest benzyną, 

rozcieńczalnikami, kwasem solnym, jodem i fosforem. Do tego substancja działa bardzo 

silnie, już po pierwszym zażyciu powoduje uzależnienie. Ludzie, którzy zażywają krokodyla 

umierają najpóźniej po 2-3 latach od pierwszego razu. 

Pragniemy zwrócić uwagę Państwa na fakt, że środkiem odurzającym może być wiele 

artykułów znajdujących się w domu lub łatwych do nabycia (np. środki czystości czy leki bez 

recepty), które odpowiednio spreparowane lub połączone z innymi substancjami mają 

działanie psychoaktywne.   Młodzież ciągle eksperymentuje, powstają nowe „przepisy”, które 

są rozpowszechniane wśród znajomych i w Internecie. 

Ponieważ środkiem odurzającym może być tak wiele substancji i artykułów, do których dzieci 

i młodzież mają łatwy dostęp, tak ważna jest uwaga poświęcana dziecku i współpraca 

rodziców z pedagogami.  

 

 

 



Jak rozpoznać, że dziecko zażyło dopalacze? 

 

Istnieje pewna grupa charakterystycznych objawów, która wskazuje na zażycie dopalaczy: 

 nadmierna potliwość, 

 oczopląs, 

 omamy słuchowe i wzrokowe (mogą wywołać agresję), 

 nadmierna wesołość, 

 bełkotliwa mowa, 

 nietrzymanie moczu. 

 

Do najmniej groźnych objawów zażycia dopalaczy zaliczamy: 

 bóle i zawroty głowy, 

 kołatanie serca, 

 problemy z koncentracją, 

 bezsenność i/lub brak łaknienia. 

 

Do poważnych objawów, które mogą doprowadzić do śmierci, zaliczamy: 

 zawał serca, 

 udar mózgu, 

 próby samobójcze, 

 niewydolność nerek i wątroby. 

Jeżeli macie Państwo choćby cień podejrzenia, że Wasze dziecko zażywa 

jakiekolwiek środki psychoaktywne (alkohol, narkotyki, dopalacze, inne substancje 

odurzające), szukajcie Państwo informacji i pomocy.  

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało listę numerów telefonów pod 

którymi można szukać pomocy.  

- 800 060 800 – Bezpłatna, całodobowa infolinia Głównej Inspektora Sanitarnego.             

-  116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży.  pomoc online dostępna 

na www.116111.pl/napisz.  

- 800 100 100 – Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci.  

pomoc online dostępna pod adresem pomoc@800100100.pl lub www.800100100.pl/napisz.  

- 800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka.  

-  801 199 990 – Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki – Narkomania,  

- Poradnia internetowa www.narkomania.org.pl  

- 112 – Jednolity numer alarmowy obowiązujący na terenie całej Unii Europejskiej.  

 

Polecam strony internetowe: 

http://www.poradnikzdrowie.pl/psychologia/nalogi/dopalacze-objawy-zatrucia-i-skutki-

uboczne-zazywania-dopalacz 

http://www.se.pl/encyklopedia-dopalaczy 

i wiele innych, ale proszę zwrócić uwagę na komentarze internautów, które często są 

umieszczane przez dilerów i są zachętą, a moderator strony nie nadąża z usuwaniem ich. 
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