DOPALACZE – NOWE WYZWANIE
DLA PROFILAKTYKI ?
Piotr Sobczak

Dopalacze
Termin nieposiadający charakteru naukowego,
prawdopodobnie od nazwy pierwszej sieci sklepów.
Używa się go potocznie, dla nazwania grupy różnych substancji
lub ich mieszanek o rzekomym bądź faktycznym działaniu
psychoaktywnym, nieznajdujących się na liście substancji
kontrolowanych przepisami ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii.
Inna nazwa: smarty (od Smartshop)

W literaturze fachowej najczęściej przyjmowany jest termin:
nowe substancje psychoaktywne (NSP)

Dopalacze
W 2013 roku odnotowano 1079 podejrzeń zatruć z powodu
dopalaczy, w przypadku większości z nich nie wiemy, jaka
substancja była powodem zatrucia.
Co wiemy?
UR-144 – syntetyczny kannabinoid – wykryty w 40%
przypadków analizy produktów oraz 29 przypadkach zatruć
(Czarny dym, Cząstka Boga, Rozpałka do pieca koloru
pomarańczowego)
Pentedron - syntetyczny katynon, wykryty w 20% produktów i
przynajmniej 23 przypadkach zatruć (Wiśniowy dym,
Pomarańczowy płomień, Cząstka Boga, Kapsel)

Z informacji KBdsPN
„Najbardziej popularny „dopalacz” w 2013 roku, UR-144 (syntetyczny
kanabinoid), który nadal według danych Narodowego Instytutu
Leków oraz GIS jest na rynku, w 2014 roku był bardzo trudny do
kupienia w sklepach internetowych. Duża część oferowanych
przez nie produktów to research chemicals (RC). Są to produkty

sprzedawane w postaci proszków jako materiały do analiz
chemicznych. UR-144 oferowany jest najczęściej nie jako
substancja pod swoją nazwą, ale dodawany do mieszanek

ziołowych. Sprzedawca i producent nie ujawnia składu tych”

Opis działania - użytkownicy
●

Podzieliłem kostkę na 12 części, zrobiłem z jednej kulkę i
władowałem do szklanej lufki. Wziąłem jednego bucha i efekty
zaczęły napływać momentalnie. Tak naprawdę nie wiem ile go
wypaliłem, bo nie spaliłem całej kulki. Nagle zaczęło rosnąć
rozluźnienie. Moja skóra zaczęła falować a potem całe ciało,
przyjemne uczucie. Śliny zero, cały czas musiałem popijać wodę
bo strasznie sucho w gębie. Muzyka odgrywała bardzo ważną
rolę, każda piosenka tworzyła unikalną atmosferę pokoju, czułem
jej wibrację dobiegające z jego kąta. Po położeniu się i
zamknięciu oczu, czuć lekką dysocjacje -

Mefedron
●

●

●

Mefedron (4-MMC, 4-metylometkatynon) – organiczny związek
chemiczny, pochodna katynonu. Stosowany jako stymulant i
empatogen. Dostępny handlowo w postaci kryształków, proszku,
tabletek lub kapsułek.
Mefedron wywołuje:
–

pobudzenie, euforię, otwartość, podniecenie, gonitwę myśli

–

rozszerzenie źrenic, rumieńce na twarzy, drżenie rąk, gęsią
skórkę, pocenie, zmiany temperatury ciała, podwyższenie
ciśnienia tętniczego krwi i zaburzenia rytmu serca

Efekty zażycia przypominają działanie amfetaminy lub ecstasy, ze
względu na krótszy czas działania oraz silne i przyjemne efekty
często wypiera inne substancje.

DXM Dekstrometorfan
Niskie plateau ( I i II)
W małych dawkach działanie DXM można przyrównać między alkoholem a MDMA.
Można lepiej rozumieć dziejące się dookoła wydarzenia. Jest się bardziej pobudzony
(jak po kofeinie). Można czuć zjednoczenie z otaczającym Cię światem. Zdarzają się
mdłości, można czuć swędzenie. Dziwnie czuć grawitację.
Wchodzi po ok. 30 minutach do godziny, przez następne 2-3 godziny działa najmocniej,
schodzi po ok. 6h.
Nie ma jednak alkoholowego zamętu. Przyjemnie słucha się muzyki. Dźwięki wydają się
głębokie i bogate. Można porównać słuchanie na czysto i po DXM jak słuchanie z
radia i na koncercie. Niektórzy jednak mają odwrotnie. Muzyka dla takich osob brzmi
metalicznie i głucho. Działanie anestetyczne DXM powoduje, że przyjemnie się
chodzi i całe ciało wypełnia przyjemność.
Niektórzy czują się bardziej kreatywni i są zdolni do nieliniowego myślenia.
Mniejsze zahamowania są w trakcie rozmowy. Łatwiej porozmawiać na krępujące
tematy.
DXM podwyższa libido, ale zmienia się w zależności od osoby. Dla niektórych muzyka,
rozmowa, kontakt psychiczny jest o wiele lepszy od seksu. Mogą być problemy ze
wzwodem i osiągnięciem orgazmu.

DXM Dekstrometorfan
Drugie plateau generalnie daje mocniejsze efekty pierwszego. Mogą
pojawiać się halucynacje przy zamkniętych oczach. Występuje
brak koordynacji ruchowej, np. język i usta przy mówieniu, co
sprawia trudność w mówieniu. Ciężko się chodzi (choć jest to
przyjemne).
Głębia ostrości jest zagubiona. Wszystko traktuję się z większym
dystansem. Muzyka może wtedy wspaniale porwać w swój świat.
70% użytkowników informuje o istnieniu wyraźnej granicy pomiędzy
2 i 3 plateau.

Czuć wtedy łagodnie oddzielenie od ciała, ale nie ma jeszcze
halucynacji przy otwartych oczach. Wzrok jest już mocno
zakłócony, a trudności z mówieniem spore, choć efekty są jeszcze
podobne do 2 plateau.

DXM Dekstrometorfan
III Plateau
Na tym poziomie mogą zdarzyć się już bad-tripy. Efekty są zupełnie różne w stosunku
do poprzednich poziomów. Przeżycia są już bardzo indywidualne i dają możliwość
wgłębienia się w siebie.
Traci się poczucie odległości, oczy kompletnie się nie synchronizują, więc widać dwa
różne obrazy. Wizje, jeśli są to w jakości marzeń sennych. Dominują halucynacje
wzrokowe. Znieczulenie jest bardzo silne, zwłaszcza jeśli dojdzie do pełnej
dysocjacji umysłu od ciała.

Przeżycia są bardzo "szamańskie". Dobrze jest się spokojnie położyć - intensyfikują się
wtedy doznania dysocjacyjne.
IV plateau
Przeżycia są bardzo podobne do ketaminy w dawkach przed-anestetycznych. Pełne
oddzielenie od ciała (wyjścia poza ciało). Zdarza się złudzenie bycia czymś (np.
Jestem kwiatkiem w środku pola).
Halucynacje i wizje na porządku dziennym. Wielkie problemy z pamięcią krótkotrwałą.
Dużo rzeczy dociera dopiero następnego dnia bądź później.

DXM Dekstrometorfan
W Polsce najprościej zdobyć DXM w postaci leku Acodin.
Występuje on w 3 postaciach: Acodin 150 (syrop, zawiera
150mg DXM), Acodin 300 (syrop, 300mg DXM, cena ok.
8zł) i tabletek Acodin (450mg - ok. 5-6zł). Lek jest na
receptę, ale nie zdarzyło mi się jeszcze, aby ktoś o nią
poprosił, jednak w większych miastach mogą być z tym
problemy. Jedyne pytanie na które się natknąłem to czy
preparat był już używany. Można mówić, że mama
pokaszluje i prosiła :)
źródło: https://hyperreal.info/

• „Wejdź nim na imprezę i
pokaż, że Twoja kondycja
nie zna granic. Baw się jak
nigdy i nie czuj zmęczenia.
Wróć bezpiecznie zapięty
w pasy do domu i czuj się
jak nowo narodzony.
Produkt nie do spożycia
przez ludzi....”

• „Prędkość pod kontrolą.
Produkt dla wielbicieli
szybkiej jazdy, którzy lubią
trzymać rękę na pulsie
własnych emocji.
Polecany zwłaszcza
początkującym
kolekcjonerom Produkt
kolekcjonerski. Nie nadaje
się do spożycia przez
ludzi.... „

• Poznaj moce natury. Wybitny
aromat tej mieszanki w
połączeniu z niewiarygodną
mocą pozwala przywołać
duchy największych wodzów
plemiennych. Zobaczysz
wszystko z zupełnie innej
perspektywy, której mogą Ci
pozazdrościć jedynie Indianie z
plemienia Zamulco.
• Produkt nie do spożycia przez
ludzi,

Dopalacze naturalne
• Szałwia wieszcza (Salvia divinorum) – Roslina wystepujaca w stanie
naturalnym w Sierra Mazteca w Meksyku na wysokości 300 – 1800 m n.p.m.
• Postać fizyczna: szusz roslinny (liście, skrety)
• Efekty działania: Bardzo zróżnicowane w zależniści od indywidualnych
cech organizmu użytkownika i dawek. Działanie opisywane jest jako bardzo
silne halucynogenne, któremu towarzyszy brak kontroli nad zachowaniem i
poważne trudności w poruszniu się.Najczęsciej szałwię zażywa się paląc –
efekty dzialania utrzymują sie od kilku do kilkudziesięciu minut. Po zażyciu
droga doustną efekt psychodeliczny może utrzymywać się znacznie dłużej,
ale jest słabszy.
• Zagrożenie i działania niepożądane natury psychicznej: Palona szałwia
działa krótko, ale silnie. U wielu palaczy mogą wystąpić ataki szału, łącznie z
koszmarnymi.

Dopalacze naturalne
• Fly agaric- zazwyczaj muchomor czerwony (Amanita muscaria), ale
podobne działanie wykazuje muchomor plamisty (Amanita pantherina).
• Postać fizyczna: Susz kapelusza grzyba w postaci kawałków o różnym
rozdrobnieniu. Przy wiekszych fragmentach widoczne są blaszki barwy
białej lub kremowej, a po drugiej stronie susz przyjmuje zabarwienie od
żółtopomaranczowego do jaskrawoczerwonego.
• Efekty działania: Żucie świeżych lub wysuszonych owocników oraz
wypijanie wywarów z nich wywołuje stan odurzenia, który w początkowym
okresie przypomina stan upojenia alkoholowego, charakteryzujący się
nadmierną gadatliwością, wesołym nastrojem i dobrym samopoczuciem.
Następnie występują halucynacje wzrokowe i słuchowe.

Dopalacze naturalne
• Argyreia nervosa – powój hawajski. Roslina z rodziny powojowatych
pochodząca z południowej Azji. Wystepuje na Hawajach, w Afryce i
Ameryce Środkowej. Głównymi substancjami czynnymi sa pochodne kwasu
zwane często LSA . Syntetycznym odpowiednikiem LSA jest LSD kwasu
Działanie LSA jest 10 - 50 razy słabsze od LSD.
• Postać fizyczna: Duże pnącze z liśćmi o kształcie sercowatym długości do
5 cm, pokrytymi srebrzystymi włoskami. Kwiaty czerwone o długości 1 –
1,5 cm. LSA występuje w nasionach, które są twarde, brązowe, o średnicy
około 5mm.
• Efekty działania:
• - w miarę nasilenia się działania psychodelicznego pojawia się nadwrażliwość
na światło;
• - silne halucynacje wzrokowe związane są głównie z odbiorem barw

Czas działania narkotyków i nowych
narkotyków
STARE
• Wolny „rozbieg”
• Długie-średniodługie działanie
• Przewidywalne reakcje
NOWE
• Szybki „rozbieg”
• Krótkie i średniodługie działanie
• Złożone, osobnicze reakcje

Społeczne konteksty używania
substancji psychoaktywnych i
wzmacniających
• „Krótsza” doba – wykonujemy coraz więcej
czynności
• Coraz więcej urządzeń wpływa na zachowania –
dzieci śpią krócej
• Coraz większe znaczenie wirtualnego kontaktu,
coraz mniejsze znaczenie wspólnego doświdczenia
• Szybkość życia napędza jeszcze szybsze życie – w
konsekwencji zaburzenie cykli bioenergetycznych

Dlaczego uzależnienia u młodzieży
rozwijają się tak szybko?
• Nieograniczony dostęp do wszystkiego (iluzja takiego
dostępu)
• Społeczne przyzwolenie dla zachowań kompulsywnych
– powszechność zachowań agresywnych
• Relatywny charakter norm
• Estrogen i testosteron wzmacniają „ból tęsknoty”
• Obniżenie serotoniny
Dziecko
Dziecko

Młodzież

Dorosły
Dorosły

Dlaczego młodzież eksperymentuje z
dopalaczmi?
Czynniki ryzyka są to cechy zwiększające
prawdopodobieństwo używania środków
odurzających. Prawdopodobieństwo jest tym
większe, im więcej jest czynników ryzyka, im
bardziej są one szkodliwe oraz im dłużej trwa
ich działanie.

Czynniki ryzyka – sfera społeczna:
• Brak wyraźnego i konsekwentnego systemu
wychowawczego,
• Niskie kompetencje rodziców w postępowaniu z
dziećmi (brak reguł postępowania,
niekonsekwencja),
• Brak rygorów i kontroli lub bardzo surowa
dyscyplina, nadopiekuńczość,
• Wysoki poziom konfliktów w rodzinie, niskie
wsparcie ze strony rodziców,
• Brak lub osłabienie więzi emocjonalnej z rodziną,
złe relacje pomiędzy rodzicami i dziećmi,

Czynniki ryzyka – sfera społeczna:
• zaburzenia w pełnieniu ról ojca i matki,
nieobecność ojca w domu (tak że psychiczna)
• tolerancja rodziców wobec używania przez dzieci
alkoholu lub innych substancji odurzających,
• nadużywanie alkoholu, papierosów, narkotyków
przez rodziców,
• rozwód, separacja, utrata rodziców,
• brak czytelnych granic i norm,
• przyzwolenie na uczestnictwo dziecka w sferach,
do których nie jest ono przygotowane
emocjonalnie.

W sferze psychologicznej czynników
ryzyka największą rolę odgrywaj ą
cechy indywidualne, do których
zalicza si ę m.in.:
•Nadmierną nieśmiałość,
•Wrażliwość,
•Chroniczne napięcie i niepokój,
•Niską samoocenę,
•Brak odporności na stres i problemy,

Czynniki chroniące
To właściwości jednostki (zasoby) i środowiska,
które wzmacniają odporność na podatność na
narkotyki.
Przyjmuje się, że kumulacja czynników
chroniących obniża ryzyko powstawania
uzależnień.

Czynniki chroniące
•
•
•
•

Silna więź emocjonalna z rodzicami
Adekwatne poczucie własnej wartości
Umiejętności społeczne
Poczucie przynależności do grupy będącej
źródłem poczucia tożsamości
• Poszanowanie prawa, norm, wartości i
autorytetów (nauczyciel=autorytet)
• Poczucie własnej skuteczności

Znaczenie czynników chroniących
Równanie G. Albee’go (1984)

Prawdopodobieństwo
choroby,
zaburzeń,
problemów

=

Liczba czynników ryzyka
--------------------------------Liczba czynników chroniących

Za: K. Ostaszewski IPiN, Pracownia Pro-M
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Wniosek
Uzależnienie to pochodna siły środowiska
wychowawczego, dla której miernikami mogą być:
• Zajęcia integracyjne i poziom uzyskiwanej integracji (w
klasie nie ma anonimowości, plebiscyty popularności)
• Sprawne zarządzanie grupą (a szczególnie konfliktem z
zaangażowaniem całej grupy)
• Dobre relacje wychowawca-klasa (poczucie humoru,
surowość-pobłażliwość, jasny i czytelny system wartości
umożliwiający naśladownicto lub bunt)
• Otwarta dwustronna komunikacja
• Czytelne i zrozumiałe „prawo” klasowo-szkolne (w tym w
odniesieniu do substancji psychoaktywnych i agresji)
• Narzędzia i techniki stosowane do stymulacji „życia grupy”

Sygnały ostrzegawcze
• Dziecko oddala się od klasy lub klasa oddala się od dziecka
• Kłopoty z nauką, wagary
• Unikanie rozmów a jeśli nawet podejmuje to nie ma w nich
kontaktu
• Niecierpliwość, rozdrażnienie, agresja
• Nadmierne pobudzenie lub ospałość
• Znikanie z domu, unikanie kontaktu po powrocie
• Późne powroty, nocowanie poza domem
• „Dziwni” nowi znajomi
• Polemika w temacie szkodliwości narkotyków
• Zaburzenia łaknienia, spadek masy ciała
• Reakcje oczu
• Kradzieże
• „dziwne” akcesoria
• …..

