
ROZPOZNAWANIE ZACHOWAŃ 

NARKOTYKOWYCH I DOPALACZOWYCH. 

  



Podstawowe pojęcia: 

 

1. „NARKOTYKI” 

2. „SUBSTANCJE PSYCHOTROPOWE” 

3. „ŚRODKI ODURZAJĄCE” 

4. „DOPALACZE” 

5. „LEKI” 

 



 

Typologia narkotyków, dopalaczy. 

Podział ze względu na właściwości 

pobudzające (tzw. speedy)  

- substancje pobudzające fizycznie lub umysłowo, substancje o działaniu  

   euforycznym lub zwiększające (czasowo) możliwości kondycyjne  

   lub intelektualne, a także obniżające próg zahamowań. 

depresanty (głównie opiaty)  

- substancje znieczulające, uspokajające, otępiające. 

halucynogeny (halucynogeny)  

- substancje powodujące halucynacje, wywołujące złudzenia wzrokowe 

   i słuchowe, uwydatniające wyobraźnię. 



Próby poszukiwań… 

 Pod natłokiem otaczających problemów młody człowiek  

za wszelką cenę szuka akceptacji.  
 

 Jeśli nie spotyka jej w rodzinie, znajduje ją w grupie rówieśniczej.  

 

 Dobrze, gdy jest to zgrana drużyna sportowa, albo klub dyskusyjny.  

 

 Bardzo często będzie to jednak środowisko 

patologiczne, w którym moda na odurzanie się 

jest częścią naturalnego zachowania. 



 

 Zachowanie NASTOLATKÓW w największym stopniu kształtują  
 

DZIECKO  

DOROSŁY 

MEDIA 
 
 

REKLAMA 
 
 

WZORCE  
MASOWE 

SZKOŁA  
I PLACÓWKI WYCHOWAWCZE 

RODZICE 

ŚRODOWISKO 
RÓWIEŚNICZE 



Doping w sporcie i kulturze masowej 

Masowe spożywanie leków 

Szybkie zmiany w pędzącym świecie 

Przyzwolenie do spożywania alkoholu 

http://www.comedycentral.pl/news/najlep

sze-filmy-zielarskie/ 

Skąd się bierze przyzwolenie dla dopalaczy i narkotyków  

http://www.papilot.pl/wydarzenia/12753/14latki-z-Krakowa-wypily-

alkohol-z-rozpuszczalnikiem-CO-IM-ODBILO.html 

http://zdrowyswiat.pl/zbyt-czesto-

siegamy-po-leki-przeciwbolowe 



Media = Narkotyki 

1. podpowiedzi w wyszukiwarkach - (mefedron = sklep w którym zrobimy 
zakupy, ecstasy = „tabletki”, THC = „nasiona”) 

 

2. komentarze na oficjalnych witrynach - (ściganie ludzi za używanie rośliny 
starej jak świat, to dla mnie nie różni się od faszyzmu…)  

 

3. artykuły w portalach - (lekarze w Izraelu przez pół roku podawali 
marihuanę kobiecie chorej na raka…)   

 

4. fora internetowe, blogi - (dodałem przed testem (…) do moczu i nic nie 
wyszło, miałem już 3 takie testy i zawsze ok.) 

 

5. sklepy www. - (pełna dyskrecja, anonimowość podczas realizacji 
zamówienia…) 

 



Wzór, powody i skutki używania substancji psychoaktywnych: 

 

1. „UŻYWANIE EKSPERYMENTALNE” 

2. „UŻYWANIE TZW. REKREACYJNE” 

3. „UŻYWANIE FUNKCJONALNE” 

4. „UŻYWANIE W CELU SAMOLECZENIA” 

5. „UŻYWANIE PROBLEMOWE” 

 

Czy jesteśmy w odpowiednim czasie zareagować? 

 



 

 

 

 

 

„Smak życia – debata o dopalaczach” 
 

 

Program profilaktyki uniwersalnej autorstwa dr Krzysztofa Wojcieszka  

www.dopalacze.info.pl 

 

Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii 

http://www.dopalacze.info.pl/
http://www.dopalacze.info.pl/




Testy narkotykowe… 

Podstawowym materiałem biologicznym do oznaczania 

obecności substancji psychoaktywnych jest mocz.  
 

W ostatnich latach do tego celu używana jest również 

ślina, włosy. 

  

Badanie obecności substancji psychoaktywnych we krwi 

jest stosowane tylko w uzasadnionych sytuacjach  

(przez służby medyczne)  
 

Pacjent powinien być poinformowany o potrzebie wykonania badania na 

obecność narkotyków w moczu i wyrazić na to zgodę. 



Na jakie pytania nie odpowie test? 

 

1. czy ktoś jest uzależniony 

2. jak często bierze  

3. jak dużo zażył  

 



Sygnały, które mogą świadczyć o przyjmowania substancji psychoaktywnych. 

 nieoczekiwane i powtarzające się zmiany 

nastroju, 

 niespotykana dotąd agresja, 

 utrata lub nagły wzrost apetytu, 

 ospałość i senność, 

 niezwykłe plamy, zapachy lub znaki na ciele  

i ubraniu, 

 niespotykane dotąd akcesoria w postaci resztek 

narkotyków w niewielkich woreczkach foliowych, 

lufki, fajeczki domowej roboty itp. 

 



 

 

 

 

 

• Fajki wodne, fajki bongo 

 

 

• Fifki, bibułki do papierosów 

 

 

• Kadzidełka, odświeżacze powietrza 

 

 

• Torebki strunowe, zawiniątka z foli aluminiowej 

 

 

 

http://www.staszowskie.pl/content/pomyslowy-amator-narkotykow 

Na co należy zwrócić uwagę 



Twarz osoby nie zażywającej narkotyków Twarz osoby pod wpływem narkotyku 

Wygląd twarzy i powiek  



 

 

 

Bardzo małe źrenice: 
- opiaty 

-- silne dawki leków  

uspokajających i nasennych 

- w niektórych przypadkach marihuana 

 

Bardzo duże źrenice: 
- kokaina 

- amfetamina 

- methamfetamina 

- efedryna 

- atropina 

- marihuna  

Źrenice osoby będącej pod wpływem narkotyku 



Oczy i źrenice po zażyciu marihuany 

Powiększone 

źrenice 

„Mętny wzrok”, opóźniona reakcja na światło 

Zaróżowione białka oczu 

http://studente.pl/artykuly/538/Kto-grassuje-po-liceach 



Oczy i źrenice po zażyciu amfetaminy, atropiny. 

 

Silnie powiększone  

źrenice 

 

Opóźniona reakcja  

źrenicy na światło 

Zaczerwienione 

brzegi powiek  

(przy wciąganiu 

narkotyku nosem) 

http://www.pancygaro.fotolog.pl/5,2006,archiwum.html 



Oczy i źrenice po opiatów.  

 

 

 

Zabrązowione oczodoły  

(długotrwałe zażywanie)  

 

Opadające górne powieki 

 

 

 

 

Silnie zmniejszone  

źrenice 

 

 

Opóźniona reakcja źrenicy na światło 

http://exiledonline.com/is-cindy-mccain-still-a-junkie/ 



 

Zapraszam do ćwiczeń: 

1. Obserwacja zachowania  

2. Obserwacja oczu – gałki oczne -  testy ruchu 

3. Czas reakcji na komendy 

4. Test Romberga 

5. Próba palec – nos 

6. Test 9 kroków 

 



Zmiany twarzy po zażywaniu narkotyków 



Zmiany twarzy po zażywaniu narkotyków 

http://planetoddity.com/faces-of-meth-addicts/ 



Zmiany twarzy po zażywaniu narkotyków 

http://planetoddity.com/faces-of-meth-addicts/ 



Zęby narkomanów… 



 gdzie szukać pomocy? 

 ANTYNARKOTYKOWY TELEFON ZAUFANIA  0 801 199 990 

 Czynny codziennie od 16.00 do 21.00 

 całkowity koszt połączenia wynosi 35 gr 

  

 Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii 
ul. Chmielna 10A/21 
00-020 Warszawa 
tel./fax (22) 827 22 43,  

 

 Towarzystwo Katolickie. Ruch Antynarkotyczny „KARAN” 
ul. Grodzieńska 65 
03-750 Warszawa 
tel. 0 800 120 289; 0...22 618 65 97 

  



 

Dziękuję za zajęcia. 

 

 
 

 

Fundacja Pedagogium  

ul. Marszałkowska 115 

00 – 102 Warszawa 

www.fp.org.pl 

fundacja@pedagogium.pl   

http://www.fp.org.pl/
mailto:fundacja@pedagogium.pl

