
„DOPALACZE”- JAK UCHRONIĆ DZIECKO? 

 

  Zdarzają się sytuacje, w których rodzice czują się bezradni, nie wiedzą jak reagować. Każdy 

rodzic pragnie, aby jego dziecko było bezpieczne, chce chronić je przed „złem” tego świata 

aby wyrosło na mądrego i wartościowego człowieka. Szczególny lęk pojawia się gdy mamy 

do czynienia z używkami w postaci narkotyków i dopalaczy. W niniejszym artykule właśnie 

tym drugim chciałabym poświęcić chwilę uwagi. Czym są i co powodują…? 

  Dopalacze zwane „smart drugs” to niebezpieczne substancje psychoaktywne wpływające na 

ośrodkowy układ nerwowy. Nigdy nie wiadomo co zawiera dany „dopalacz”. Substancje w 

nich zawarte mogą na siebie wzajemnie oddziaływać powodując ich toksyczny wpływ na 

organizm. Dostępność tych substancji jest ogromna. Można je zakupić za pośrednictwem 

Internetu. Sprzedawane jako produkty „kolekcjonerskie”, sole do kąpieli, kadzidełka 

zachęcają klienta do zakupu. Producenci reklamują je jako środki  relaksujące i poprawiające 

koncentrację. Mogą występować w formie: tabletek, proszku, papierosa, kapsułek, skrętów, 

kadzidełek, aerozoli, żywic i mieszanek ziołowych. Do ich produkcji używane są różne 

toksyny, rozpuszczalniki, mogą zawierać np. trutkę na szczury lub mieloną jarzeniówkę. 

Wyglądem zbliżone są do narkotyków.  Zawartość substancji w mieszankach często się 

zmienia. Nie możemy być pewni jak zadziała dany dopalacz. Zależy to od przyjętej dawki  

oraz cech psychofizycznych danej osoby. Tolerowana substancja przez organizm jednego 

człowieka dla drugiego może okazać się śmiertelna.                

W zależności od substancji mogą wystąpić takie objawy jak:  

 podwyższenie nastroju,  

 pobudzenie psychoruchowe,  

 stany depresyjne,  

 lęk,  

 halucynacje,  

 wymioty,  

 biegunka,  

 napady szału,  

 przyspieszone tętno.  

Dopalacze zmieniają świadomość, osoba będąca pod ich wpływem ma ograniczoną zdolność 

oceny sytuacji, nie jest w stanie w pełni kontrolować swoich działań. Może to doprowadzić 

do targnięcia się na własne lub cudze życie. Zagrożenie idące z zażyciem dopalaczy jest 

bardzo duże. Uzależnić może już jedno zażycie. Lekarze często są bezradni, gdyż  skład tych 



substancji bardzo często się zmienia, a nie wiedząc co się w nich znajduje nie zawsze są                 

w stanie pomóc. 

Co mogą zrobić rodzice podejrzewający dziecko o zażywanie „dopalaczy”  lub narkotyków: 

 Reaguj od razu, porozmawiaj z dzieckiem, wysłuchaj powodów zażywania 

 Uświadom dziecku konsekwencje i ryzyko związane z zażywaniem  

„dopalaczy” 

 Wspieraj dziecko, okazuj miłość i zainteresowanie 

 Bądź konsekwentny (postaw jasne granice, informuj czego oczekujesz  od dziecka, 

ustal zasady panujące w waszej rodzinie) 

 Jeśli uznasz, że zagrożenie jest poważne szukaj pomocy u specjalistów (psycholog, 

pedagog szkolny, terapeuta uzależnień) 

  Rodzice, których dotknął podobny problem zastanawiają się dlaczego? Powodów może być 

bardzo wiele i nie muszą dotyczyć sfery emocjonalnej dziecka. Czasem jest to zwykła 

ciekawość, lęk przed odrzuceniem ze strony rówieśników.  

  Rozmawiajmy ze swoimi dziećmi, bądźmy dla nich podporą, przyjacielem,  do którego będą 

mogli się zwrócić z każdym problemem, słuchajmy co chcą nam przekazać, okazujmy im 

miłość i szacunek. 
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