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Uzależnienie:
-‐ „kiedy  ciągle  chce  się  brać,  pić  lub  palić  i  o  niczym  innym  się  nie  myśli”
-‐ „pojawia  się,  gdy  mam  w  sobie  taki  przymus,  nie  chcę  – ale  muszę”
-‐ „kiedy  pojawia  się  ból,  bo  nie  wziąłem,  nie  piłem,  nie  paliłem”





Młodzież wymyśla przeróżne sposoby, 
aby ich najbliżsi  i rodzina nie dowiedzieli 

się o zażywaniu przez nich środków 
psychoaktywnych. W kontaktach między 
sobą często używają specjalnego szyfru-

kodu. Ma to również zastosowanie w 
wiadomościach SMS – na wypadek 

kontroli policji nikt nie pisze o 
nielegalnych substancjach wprost.





Amfa

Bacior

Bakać

Biała  dama Ewa/Adam

Grass

Grzać

Kirać Kompot

Mieć  film

Persil

Śnieg Trip

Witamina  A

Trzepanie

Ściągnąć  
kreskę/ściągnąć  

bucha



Narkotyk  (inna  nazwa  -‐ środek  
odurzający)  to  związek  chemiczny,  

pochodzenia   roślinnego   lub  
syntetycznego   ,  powodujący  
(zależnie  od  dawki)  euforię,  

zniesienie   bólu,  odurzenie,   sen.

Częste  używanie  narkotyków  
prowadzi  do  narkomanii!



Podział  
narkotyków

Środki  
tłumiące

Halucynogeny

Środki  
pobudzające

Opiaty



„Uzależnienie jest chorobą, która polega na
utracie kontroli nad własnym życiem, braniu
narkotyków, dopalaczy, piciu, paleniu,
mimo problemów, do jakich prowadzą te
używki oraz na wzrastającej tolerancji
organizmu. Oznacza to, że trzeba stosować
coraz mocniejsze używki lub coraz większą
ich dawkę. Uzależnienie zazwyczaj nie
pojawia się wraz z pierwszą dawką, lecz
rozwija się stopniowo.”



• przyjmowany  wielokrotnie  środek  odurzający  wywołuje  w  organizmie  zmiany  
fizjologiczne,   stając  się  istotnym  składnikiem  procesów  metabolicznych;   brak  
tego  środka  skutkuje  głodem  narkotycznym (zespołem  abstynenckim)
-‐ stany  niepokoju,  depresja
-‐ drżenie  ciała,  bóle  mięśni,  kończyn,  wymioty,  zapaść

Fizyczne

• koncentracja  uwagi  na  używaniu/zdobywaniu   środka  z  uwagi  na  jego  
właściwości  (np.  wprawianie  w  stan  euforii),  ale  też  dla  uniknięcia  głodu  
narkotycznego  Psychiczne

• zażywanie  „przepustką”  do  członkostwa,  uczestnictwa  w  grupie  [subkulturowej]Społeczne  



-‐ Unika  bliskości  

-‐ Unika  zawierania   związków

-‐ Posiada  czarno  – biały  obraz  świata

-‐ Jest  nastawiony  na  bardzo  szybką  redukcję  stresu

-‐ Dopuszcza  się  czynów  zabronionych   (łamie  prawo)

-‐ Nie  przestrzega  norm  i  zasad

-‐ Wykazuje  huśtawkę  emocjonalną  (przeżywa  skrajne  
emocje)

-‐ Nie  ma  zainteresowań

-‐ Kłamie



• Zmiana  kręgu  przyjaciół

• Znaczne  pogorszenie  wyników  w  nauce

• Kłopoty  z  utrzymaniem  koncentracji  uwagi

• Nadmierna  ospałość  lub  pobudzenie

• Wagary  szkolne

• Oszustwa  i  kradzieże

• Agresja  słowna  i  fizyczna

• Zmiana  nawyków  żywieniowych   (brak  
odczuwania  głodu,  nadmierna   żarłoczność)

• Zmiana  w  wyglądzie  



różnej  postaci  i  koloru  
proszki  (najczęściej  
zabezpieczone  przed  

wilgocią)

wysuszone  i  rozdrobnione  
części  roślin

małe  grzybki

płyny  o  różnym  kolorze  i  
najczęściej  "chemicznym"  

ostrym  zapach  np.  w  
strzykawkach,  małych  
buteleczkach  i  fiolkach

kawałki  plastycznej  masy  
o  ziołowym  aromacie

tabletki   i  kapsułki  różnej  
wielkości,  koloru  i  

gramatury

małe  znaczki  i  papierki  
często  z  nadrukami

żelki  o  różnych  
wymiarach

nasiona  i  niewielkie  
owoce



igły  i  strzykawki  
lekarskie

wszelkiego  rodzaju  
fajki

cygarniczki  i  tzw.  
fifki

bibułki  papierosowe  
i  urządzenia  do  
robienia  tzw.  

skrętów

rurki  (do  wciągania  
proszku  przez  nos)

łyżeczki  i  folia  
aluminiowa  (do  

podgrzewania  celem  
wdychania  oparów)

szczypce  i  chwytaki  
(do  skrętów)

lustereczka  i  płytki,  
(na  których  usypuje  
się  tzw.  ścieżki)



UZALEZNIENIA OD 
ŚRODKÓW 
PSYCHOAKTYWNYCH



Opium,  morfina,  heroina



nazwy potoczne: Opiaty, czyli heroina i brown 
sugar: hera, hercia, helena, proszek, kompot 
(tzw. polska heroina), brąz, brown.



działanie

• spowolnienie
• senność,   zamroczenie
• zmniejszenie  głodu  i  odczuwania  bólu
• izolacja  od  rzeczywistości
• uczucie  błogostanu
• szklane,  wodniste  oczy,
• zwężenie  źrenic,  
• brak  apetytu,  
• przesunięcie   (podwyższenie)  granicy  
bólu,  

• osłabienie  i  potliwość,  
• duży  niepokój  ruchowy  lub  odwrotnie:  
spowolnienie  psychoruchowe  i  duża  
senność,  kłopoty  z  oddawaniem  moczu.

długotrwałe  używanie  może  prowadzić  do:

• uzależnienia  psychicznego  i  fizycznego
• w  końcowej  fazie  działania:  bólu  mięśni,  
kości,  stawów,  żołądka,  nudności,  
wymiotów,  dreszczy,  zaburzeń  snu,  
drażliwości

• wyniszczenia  fizycznego  i  psychicznego
• uszkodzenia  narządów  miąższowych
• przewlekłych  zaparć
• zaburzeń  menstruacji,  zaburzeń  
seksualnych

• zaawansowanej  próchnicy  zębów
• zmian  zapalnych  skóry
• zaniku  żył  powierzchniowych

Do  opiatów   zaliczamy   substancje   uzyskiwane  z  przetworów   maku  lekarskiego,  
zaś  do  opioidów   m.in.  syntetyczne   środki  przeciwbólowe   działające   na  receptor  
opioidowy   w  organizmie.   Opium   jest  wyciągiem  zawierającym   około  20  
alkaloidów,   z  których   zastosowanie   w  medycynie  znajdują:   morfina,  kodeina,  
papaweryna.  Wśród  naturalnych   alkaloidów   największą   moc  uzależniającą  
posiada  morfina,  natomiast   wśród   syntetycznych   środków   przeciwbólowych  
heroina   (również   w  postaci   do  palenia).



Opium Morfina 
 

Heroina 
 

ciemnobrązowy 
proszek lub 
bryłki 

 

tabletki 
przeźroczyste 
kryształki 
roztwór w 
ampułkach 

 

biała heroina 
otrzymywana z 
morfiny ma 
postać 
drobnego, 
białego proszku 

 

brown sugar ma 
postać brązowych 
bądź różowych 
granulek lub 
proszku 

 

"Kompot” - polska 
heroina stanowiąca  
lekko oleisty płyn, 
w kolorze: od 
słomkowego do 
brązowego - 
przechowywany z 
reguły w 
strzykawkach lub w 
małych 
plastikowych 
buteleczkach  
 

	  











(marihuana,  haszysz)



Nazwy potoczne: 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.



działanie

• powodują  odczuwanie  euforii  i  
towarzyskości

• zwiększają  doznania  zmysłowe  i  
zniekształcają  percepcję   zmysłową

• pojawia  się  poczucie  absurdu
• rośnie  apetyt
• wzrasta  samoocena
• wydłuża  się  czas  reakcji
• wzrasta  tętno  i  ciśnienie  krwi
• spada  koncentracja  uwagi
• i  możliwości  uczenia  się
• marihuana  może  wzmocnić  zły  nastrój
• odczuwany  przed  jej  zażyciem

długotrwałe  używanie  może  prowadzić  
do:

• przewlekłego  zapalenia  oskrzeli  i  
krtani,  astmy,     ogólnego  zobojętnienia

• mogą  powstać  stany  depresyjne,   lęki,  
nawet  psychozy



Marihuana 
 

Haszysz 
 

Olej haszyszowy 
 

Syntetyczne THC 

Susz z liści konopi 
(0,5-5% THC) 

 

Żywica krzewu 
konopi (2-19% THC) 

 

Żywica konopi 
rozpuszczana np. 
eterem (10-30% THC) 

 

Używane w 
laboratoriach 
wyłącznie w celach 
medyczno-
badawczych 

	  







(barbiturany  i  benzodiazepiny)



Nazwy potoczne: dorota, dorotka, efka, erki, 
pestki, piguły, rolki, ziomki.



działanie

• małe  dawki  dają  poczucie  odprężenia,  
uspokojenia

• większe  dawki  powodują  senność  i  stan  
jak  po  upojeniu  alkoholowym

• zmniejszenie  aktywności  życiowej,  
senność

• zamazana  mowa
• wygląd  jak  po  spożyciu  alkoholu,
• wymioty,  zawroty  głowy,  
• niezręczność  ruchowa,  
• upośledzenie  pamięci,
• lęk,  
• wroga  postawa  wobec  otoczenia,  
• początkowe  zwężenie,  a  następnie  
rozszerzenie  źrenic.

długotrwałe  używanie  może  prowadzić  do:

• uzależnienia  psychicznego  i  fizycznego
• zwiększonej  tolerancji  na  leki,  co  
oznacza,  że  trzeba  przyjmować  coraz  
większe  dawki

• pogorszenia  ogólnego  stanu  zdrowia
• obniżenia  poziomu  intelektualnego
• pojawienia  się  halucynacji
• okresowych  psychoz
• anemii
• bezsenności
• myśli  samobójczych
• śmierci  z  przedawkowania  lub  nagłego  
odstawienia  środków









nazwy potoczne: koka, koks, gram, porcja, 
śnieg, charlie, biała dama, witamina C.



działanie

• powoduje  pobudzenie,  przekonanie   o  sile  
fizycznej  i  zdolnościach  umysłowych.

• Zanikają  zdolności  odczuwania  przykrych  
wrażeń  (głodu,  bólu,  zmęczenia)

długotrwałe  używanie  może  prowadzić  do:

• zaburzenia  układu  krążenia,   rytmu  serca,  
nadciśnienie,   zawał  serca  porażenie  lub  
śmierć

• wyniszczenie  organizmu  spowodowane  
brakiem   łaknienia   i  snu

• w  końcowej  fazie  działania   pojawiają  się  
bóle  głowy,  drżenie  mięśni,   drgawki,  
trudność  z  oddychaniem,   zaburzenia  snu,  lęk  
i  depresja

• wziewne  przyjmowanie  do  nosa  może  
wywołać  krwawienia   z  nosa,  martwicę  
przegrody  nosowej,  zapalenie   płuc

• uzależnienie   psychiczne
• psychoza  kokainowa
• zmiany  w  osobowości  polegające  na  zaniku  
uczuć  wyższych

• przygnębienie   z  myślami   samobójczymi



Kokaina Crack 
Kokaina występuje zasadniczo jako krystaliczny biały 
proszek. Przyjmowana jest zazwyczaj wziewnie do 
nosa, gdzie jest wchłaniana przez śluzówkę i niemal 
natychmiast wywołuje wpływ na ośrodki przyjemności 
w mózgu (po pewnym czasie dochodzi do uszkodzenia 
przegrody nosa i martwicy). Bywa też wcierana w 
dziąsła lub w środek małżowiny usznej. Kokaina jest 
także palona poprzez dodanie jej do papierosów lub do 
skrętów z marihuany. Nazwy slangowe to: koka, koks, 
gram, porcja, śnieg, charlie, biała Dama. 
 

 

Jest krystaliczną formą kokainy. Ma postać białych 
kawałeczków przypominających płatki mydlane, 
jasnobrązowych kuleczek - pakowanych często do 
fiolek. Zażywany jest poprzez palenie (np. dodanie do 
papierosa zawierającego tytoń lub marihuanę); palony 
jest w fajce wodnej, specjalnie wydrążonych tulejkach 
albo podgrzewany na łyżce lub kawałku folii 
aluminiowej	   wdychając ulatniające się opary. 

 

	  











nazwy potoczne: Amfa, Benn, Bennie, Crystal, 
Dynamic, Dziwak, Footballs, Kryształ, No sleep, 
Proszek, Pyłek, Speed, Śnieg, Biała dama



działanie

• przypływ  energii
• podwyższenie  nastroju
• wzmożona  aktywność
• słowotok
• zaburzenia  snu   (bezsenność)
• brak  apetytu
• przyspieszona  czynność  serca  i  szybki  
oddech

• zaczerwienie  skóry,  wysypka
• suchość  w  ustach
• podwyższone  ciśnienie  krwi
• silny  niepokój,  napięcie  i  drażliwość
• w  końcowej  fazie  działania  narkotyku  
zmęczenie  i  senność

długotrwałe  używanie  może  prowadzić  do:

• uzależnienia  psychicznego  i  fizycznego
• zaburzeń  zachowania
• rozwoju  stanów  depresyjnych  
połączonych  z  myślami  samobójczymi

• w  skrajnych  przypadkach  do  psychoz,  
śpiączki  i  śmierci



Amfetamina Metamfetamina Kofeina 
Dostępna w postaci pigułek, 
tabletek i kapsułek 

 

Dostępne w postaci pigułek a także 
jako: biały proszek, kostki o 
wyglądzie parafiny i kryształki - do 
wąchania lub wstrzykiwania. 

 

Substancja pobudzające 
Ośrodkowy Układ Nerwowy. 
Podstawowym objawem 
pobudzenia wywołanym przez 
kofeinę jest subiektywne poczucie 
jasności umysłu oraz wielość 
objawów cielesnych 

	  











Nazwy potoczne: kwas, kwach, kwasik, papierek, 
kryształek, kamyczek, trip, ejsid, tejbs, listek. 
Nazwy własne bibułek z kolorowym nadrukiem, np. 
Asterix.



Działanie

• Powoduje  zaburzone  postrzeganie  rzeczywistości  
(np.  widzenie  dźwięków,  słyszenie  barw),  któremu  
może  towarzyszyć  odczucie  euforii.  Działanie  tego  
środka  zależy  jednak  od  indywidualnych  właściwości  
danej  osoby,  jej  obecnego  stanu  psychicznego  i  
oczekiwań  związanych  z  zażywaniem.

• uczucie  oszołomienia  osamotnienia,  
• niespójność  wypowiedzi
• zimne  dłonie  i  stopy
• wymioty
• panika,   lęk,  płacz,  śmiech,  
• zawroty  głowy,  
• rozszerzenie  źrenic  i  suchość  w  ustach
• drżenie  mięśniowe   i  skurcze  mięśni  klatki  piersiowej
• zmiana  poczucia  kształtów  i  barw
• poczucie  wolniejszego  upływu  czasu
• gonitwa  myśli  i  zmniejszenie.

długotrwałe  używanie  może  prowadzić  do:

• uszkodzenia  mózgu
• wywołania  schorzeń  psychiatrycznych  (depresja,  
psychoza)

• chwiejności  emocjonalnej  (od  euforii  do  depresji)
• nieracjonalne  zachowanie  powodujące  ryzyko  dla  
zdrowia  i  życia  (błędna  ocena  własnych  możliwości)

• przyspieszona  czynność  serca,  podwyższone  
ciśnienie  krwi,  wzrost  temperatury  ciała,  wymioty    
lęk,  a  nawet  panika  z  powodu  koszmarnych  
halucynacji

• nawroty  doznań  nawet  po  długim  czasie  od  
zaprzestania  brania,   tak  zwany  „flashback”

LSD -‐ to  środek  z  grupy  halucynogenów,   związek  kwasu  lizergowego,   powszechnie   znany   jako  "kwas",  powodujący  
omamy  wzrokowe,  słuchowe   i  dotykowe.  LSD  jest  jednym  z  najtańszych   i  najszerzej   dostępnych   narkotyków.  
Długość  działania:   efekty  zależą  od   ilości   użytego  LSD  i  osiągają  szczyt   w  przeciągu   okresu  od   jednej  do  trzech   godzin  
po  zażyciu  środka.  Halucynacje  mogą  trwać   od  8  do  12  godzin.   Najczęstszą   formą  tego  psychodeliku   są  będące  w  
nielegalnej   dystrybucji   kolorowe  papierowe   znaczki   wielkości   przedstawiające   różne  symbole  graficzne   -‐ nasączone  
roztworem   LSD.  Stosowane  są  one  doustnie   (ssanie  lub  włożenie   pod   język).  









(farby,  lakiery,  kleje,  tworzywa  sztuczne)



Potoczna nazwa: solwent, rozpuchol, budzio



Działanie

• stan  odurzenia,  euforii
• omamy
• kichanie  i  kaszel
• katar  lub  krwawienie  z  nosa
• zapalenie  spojówek
• zamazana  mowa
• drażliwość
• niekiedy  agresja,  lęk

długotrwałe  używanie  może  
prowadzić  do:

• uszkodzenia  płuc,  wątroby,  nerek
• uszkodzenia  mózgu,  
charakteryzującego  się

• zaburzeniami  pamięci  i  uwagi
• uszkodzenia  szpiku  kostnego  i  
wystąpienia

• nieodwracalnej  anemii
• zaburzeń  koordynacji  ruchowej
• niewydolności  serca,  śpiączki
• śmierci  przez  uduszenie  podczas  
wdychania

• uzależnienia  psychicznego  a  
niekiedy  również  fizycznego







Uzależniają  się  tylko  słabi  ludzie.

NIEPRAWDA. Człowiek uzależnia się nie dlatego, że jest
słaby lub silny, lecz w pierwszej kolejności, dlatego, że
bierze narkotyki i podoba mu się ich działanie. Nie można
też powiedzieć, że ludzie o silnej woli mogą brać środki
odurzające i nic im się nie stanie. Każdy, kto zaczyna brać
narkotyki powinien liczyć się z uzależnieniem.



Marihuana  jest  ,,lekkim"  narkotykiem  i  nie  uzależnia  .

NIEPRAWDA.  Marihuana,  podobnie  jak  haszysz  jest  
uzależniająca  i  chociaż  uzależnia  w  nieco  dłuższym  czasie  niż  
np.  heroina,  to  jednak  osobom,  które  ją palą trudno  jest  już  
po  paru  miesiącach zrezygnować  z  wypalenia  skręta.



Biorę  tylko  dla  przyjemności,  nie  uzależnię  się.

NIEPRAWDA. Żaden z narkomanów nie zaczął brać, bo
chciał się celowo i z premedytacją uzależnić. W mózgu osoby
biorącej narkotyki po pewnym czasie następuje pewien
,,przeskok” (wzrasta tolerancja, organizm zaczyna się
uodparniać), po którym nie da już się wrócić do
poprzedniego stanu.



Zawsze  wiadomo,  co  zawiera  narkotyk.

NIEPRAWDA. Nigdy nie ma pewności, jakie substancje
wchodzą w skład narkotyku. Ten towar nie ma znaku jakości,
a rozprowadzane narkotyki zwykle zawierają
zanieczyszczenia. Domieszki są bardziej lubmniej toksyczne.



Amfetamina  poprawia  zdolność  umysłu.

NIEPRAWDA. Amfetamina nie utrwala posiadanej wiedzy,
ani nie przyspiesza przyswajania nowej. Pozwala na
aktywność przez całą dobę, jednak kosztem wyczerpania
organizmu i depresji, kiedy narkotyk przestaje działać.
Ponadto silnie uzależnia.



Marihuana,  to  niegroźne  ,,zioło".

NIEPRAWDA. Marihuana uzależnia psychicznie. Może
powodować niepokój, rozkojarzenie, pogorszenie
koncentracji, pamięci i obniżenie sprawności
intelektualnej, a także zobojętnienie i zniechęcenie do
codziennych zajęć (syndrom motywacyjny).



Istnieje  podział  na  narkotyki  ,,twarde"  i  miękkie”.

NIEPRAWDA.  Nie  ma  narkotyków  ,,twardych"  i  ,,miękkich"  
są  tylko  wolniej  i  szybciej  uzależniające.



Leczenie  narkomanii  przebiega  zazwyczaj  
w  trzech  etapach:  

detoksykacja  – polega  na  uwolnieniu  chorego  od  dolegliwości  
będących  następstwem  zażywania  narkotyków  

terapia  – stanowiąca  podstawową  formę  leczenia,
prowadzona  na  oddziałach  i  w  ośrodkach  stacjonarnych  

readaptacja  społeczna  -‐ prowadzona  w  warunkach  otwartych,  
ma  ona  pomóc  w  powrocie  do  normalnych  warunków  życia.  

¡





Dostępne, legalne 
lub prawie 
legalne..., 

niby szkodliwe..., 

powodują 
uzależnienie, 

a w skrajnych 
przypadkach 
prowadzą do 

śmierci.



Dopalacze  to  termin,  
którego  używa  się  potocznie  
dla  nazwania  grupy  różnych  
substancji  lub  ich  mieszanek  
o  rzekomym  lub  faktycznym  
działaniu  psychoaktywnym,  
nie  znajdujących
się  na  liście
substancji  
kontrolowanych  
przepisami  ustawy  o
przeciwdziałaniu
narkomanii.





Dopalacze  są  bezpieczną  alternatywą  dla  
substancji  nielegalnych.

NIEPRAWDA. Produkty sprzedawane jako
dopalacze oprócz środków psychoaktywnych
zawierały wiele zanieczyszczeń, trucizny, leki,
środki chemiczne, itp.



Dopalacze  są  wyrobami  kolekcjonerskimi.

MIT -‐ pomimo, iż sprzedawane są jako ,,produkty
kolekcjonerskie” nie zawsze trafiają do klaserów na półki
obok kolekcji znaczków czy monet. Po prostu są
spożywane przez ludzi, mimo iż na opakowaniach
widnieje napis ,,Nie do spożycia przez ludzi”. Dlatego
błędne jest określenie wyrób kolekcjonerski, bo i tak ten
produkt służy do innych celów.



Wszystkie  dopalacze  są  pochodzenia  naturalnego                                  
– żadnej  chemii.

MIT – wiele tzw. mieszanek ziołowych ma
dodatek syntetycznych substancji
psychoaktywnych.





Podobnie jak w 
przypadku 

narkotyków objawy 
używania zależą od 
rodzaju substancji, 

przyjętej dawki, 
jak również od cech 
psychofizycznych  
danej osoby. Jako 
ogólne objawy
wymienia się: 

przypływ 
energii

podwyższenie 
nastroju

rozdrażnienie

pobudzenie 
psychoruchowe

halucynacje 
wzrokowo-
słuchowe

utrata apetytu 

bezsenność

przekrwienie 
gałek ocznych wymioty

biegunka …



Przykładowo: 

¡ rtęć
¡ aluminium 
¡ syntetyczne 

kannabinoidy.



Szczególnie niebezpieczne jest łączenie 
różnych dopalaczy ze sobą oraz z alkoholem. 
Mogą wówczas spowodować porażenie ośrodka 
oddechowego i ośrodka krążenia, zaburzenia 

rytmu serca, nawet z zatrzymaniem jego akcji, 
a także gwałtowne skoki ciśnienia prowadzące 

do utraty przytomności, udaru mózgu czy 
zawału serca. W pewnych okolicznościach ich 

zażycie może więc okazać się śmiertelne.



Obecność  środków  psychoaktywnych  w  moczu





Test  na  narkotyki  w  moczu  
najlepiej   jest  wykonać  bez  
zapowiedzi,  wtedy,  gdy  

wydaje  się,  że  dziecko  jest  
właśnie  pod  wpływem  
narkotyków.  By  mieć  

pewność,  że  dziecko  nie  
oszukuje,  trzeba  bardzo  
uważnie  obserwować  

strumień  oddawanego  przez  
nie  moczu,  aby  zapobiec  

ewentualnym   fałszerstwom.













•W  przypadku  gdy  znajdą   Państwo  u  dziecka  narkotyk  lub  dowiedzą  się  od  innych  rodziców,  
że  Wasze  dziecko  bierze  narkotyki  – jak  najszybciej  trzeba  zgłosić  się  do  specjalisty,  najlepiej  
do  poradni.  W  takim  miejscu  jak  poradnia  pomagają  ustalić  reguły  postępowania  z  dzieckiem,  
których  od  tej  pory  należy  konsekwentnie   przestrzegać.  Np.  należy  kierować  się  zasadą  
ograniczonego  zaufania.

Poradnia

•Powinna  to  być  naturalna,  spokojna  dyskusja  na  temat  problemu.  Na  spotkaniu  z  terapeutą  
(w  przypadku  dziecka  niepełnoletniego)  powinni  być  obecni  również  rodzice.Rozmowa
•Jeśli  mają  Państwo  problem  ze  zrobieniem  dziecku  testu  na  obecność  narkotyków  –
powinniście  poprosić  o  takie  badanie  terapeutę.  Jeśli  nie  zrobił  tego  np.  lekarz  ogólny,  to  
dobrym  miejscem  jest  poradnia  antynarkotykowa.Testy

•Jeśli  dziecko  nadal  zażywa  narkotyki  i  nie  pomogła  terapia  indywidualna  lub  grupa  wsparcia  –
powinno  trafić  do  ośrodka  rehabilitacyjnego.Ośrodek



¡ 112
(jest numerem alarmowym pod który możesz 
zadzwonić, gdy znajdziesz się w 
niebezpieczeństwie i będziesz potrzebować 
pomocy ze strony policji, straży pożarnej lub 
pogotowia. Jest to numer uniwersalny co 
oznacza, że możesz pod niego zadzwonić 
zawsze gdy czujesz się zagrożony/a z 
jakiegokolwiek powodu)

¡ 0801 199 990
(Ogólnopolski Telefon Zaufania
Narkotyki – Narkomania)

¡ 0 800 12 02 89
(Infolinia Stowarzyszenia KARAN)



¡ www.narkotyki.pl
¡ www.narkomania.gov.pl
¡ www.narkomania.org.pl
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