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• informacji z konferencji    
szkoleniowej „uwaga na 
dopalacze” z dnia  19.10.2010r.
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Co to są dopalacze?

• W ciągu ostatniego roku w prasie i TV pojawiało 
się wiele doniesień na temat tzw. „dopalaczy”. 
Czy jednak naprawdę wiadomo, co to są 
dopalacze (ang. smarts, legal highs,  herbal 
highs, boosters)?

• „Dopalacz”, czy „dopalacze” to termin 
nieposiadający charakteru naukowego. 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.



Mity i prawda o 

dopalaczach





CZY DOPALACZE SĄ 

BEZPIECZNE ?

Dopalacze nie zawierają substancji objętych 

kontrolą prawną, co nie jest równoznaczne z 

tym, że oferowane produkty są bezpieczne dla 

użytkowników. Nie ma zatem mowy o żadnym 

certyfikacie bezpieczeństwa używania. 

Prawdą jest, że liczba wiarygodnych badań i 

analiz na temat tzw. dopalaczy, w większości 

będących nowo zsyntetyzowanymi 

substancjami, jest bardzo ograniczona.



Zapewne wiesz, że zanim nowa substancja trafi do 

rąk lekarzy i wejdzie do powszechnego użytku jako 

lek, musi przejść wszechstronne testy 

laboratoryjne, próby na zwierzętach 

doświadczalnych i trzy fazy badań z udziałem 

ludzi, czyli badań klinicznych. Od zsyntetyzowania 

biologicznie aktywnego związku do pojawienia się 

leku na rynku upływa z reguły kilkanaście lat, a 

koszty badań przedklinicznych i trzech faz 

klinicznych szacuje się obecnie na kilkaset 

milionów dolarów. Czy przypuszczasz, że 

producenci dopalaczy zadają sobie tyle trudu by 

stosować tę procedurę?



W ostatnim czasie było 

przynajmniej kilka zgłoszeń do 

szpitali (głównie psychiatrycznych) 

spowodowanych używaniem 

dopalaczy. Istnieją także 

przesłanki do tego, by 

przypuszczać, że niektóre z nich 

mogą uzależniać. Czy nie jest tak, 

że swoje „wynalazki” producenci 

dopalaczy testują na Tobie?



Czy dopalacze są wyrobami 

kolekcjonerskimi ?
• Producenci podają opis produktu, jego skład, wskazują 

dawkowanie, informują o przeciwwskazaniach, a także 
przytaczają recenzje użytkowników. Na opakowaniach 
dopalaczy widnieją jednak wyraźne ostrzeżenia: „Nie do 
spożycia przez ludzi”. W sklepach sprzedawane są jako 
„produkty kolekcjonerskie”, co znaczy, że oferta 
adresowana jest do kolekcjonerów tabletek, którzy 
umieszczają je w klaserach i trzymają na półkach, obok 
kolekcji znaczków czy monet. Skoro produkty są 
bezpieczne, przebadane i legalne, dlaczego nie są 
zarejestrowane do użytku przez ludzi?



Czy w dopalacze składają się z 

substancji naturalnych ?

• Ostatnie badania przeprowadzone przez 

ekspertów chemii, między innymi w Austrii, 

Niemczech, a także w Polsce wykazały, że w 

składzie niektórych dostępnych na rynku 

mieszanek ziołowych znajduje się przynajmniej 

kilka syntetycznych agonistów receptorów 

kanabinoidowych takich jak JWH-018 czy CP-

47,487. Wedle posiadanej obecnie wiedzy 

żadna z tych syntetycznych substancji nie 

występuje w naturze. 



USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o 

przeciwdziałaniu narkomanii

Dziennik Ustaw nr 179 z 2005 poz. 1485

Art. 58. 1. Kto, wbrew przepisom ustawy, udziela innej osobie

środka odurzającego lub substancji psychotropowej, ułatwia albo

umożliwia ich użycie albo nakłania do użycia takiego środka lub

substancji, podlega karze pozbawienia wolności.

2. Jeżeli sprawca czynu, o którym mowa w ust. 1, udziela środka

odurzającego lub substancji psychotropowej małoletniemu lub

nakłania go do użycia takiego środka lub substancji albo udziela ich

w znacznych ilościach innej osobie, podlega karze pozbawienia

wolności.



Art. 59. 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej 

lub osobistej, udziela innej osobie środka 

odurzającego lub substancji psychotropowej, ułatwia 

użycie albo nakłania do użycia takiego środka lub 

substancji, podlega karze pozbawienia wolności.

2. Jeżeli sprawca czynu, o którym mowa w ust. 1, udziela 

środka odurzającego lub substancji psychotropowej 

małoletniemu, ułatwia użycie albo nakłania go do użycia 

takiego środka lub substancji,

Art. 62. 1. Kto, wbrew przepisom ustawy, posiada

środki odurzające lub substancje psychotropowe, 

podlega karze pozbawienia wolności.



Artykuł Joanny Barczykowskiej, 

dziennikarki Gazety Wyborczej w Łodzi.

• Do kliniki toksykologii trafił kolejny mężczyzna, który 
zatruł się tzw. dopalaczami – syntetycznymi narkotykami 
nowej generacji sprzedawanymi legalnie w łódzkich 
sklepach. 37-letni mężczyzna sam przyszedł do Instytutu 
Medycyny Pracy w Łodzi. Miał powiększone źrenice, 
przyspieszone bicie serca, wysokie ciśnienie, był 
niespokojny, drętwiały mu ręce i nogi. Lekarze sądzili, że 
jest pod wpływem narkotyków – wskazywały na to 
charakterystyczne objawy. Mężczyzna powiedział 
lekarzom, że wziął dwie tabletki kupione w sklepie z tzw. 
dopalaczami. – Na szczęście nie mieszał ich z 
alkoholem, bo skutki mogłyby być dużo gorsze – mówi dr 
hab. n. med. Anna Krakowiak, kierownik oddziału 
toksykologii.



Cd artykułu

• To drugi przypadek zatrucia dopalaczami w Łodzi. Na początku 
listopada do tej samej kliniki trafił 40-letni mężczyzna. Miał podobne 
objawy: podwyższone ciśnienie, zawroty głowy, kołatanie serca. 
Tłumaczył, że wziął tabletki z ciekawości, bo chciał sprawdzić, jak 
działają.

• Atropina i inne

• Po ostatnim zatruciu lekarze stwierdzili w organizmie chorego 
obecność atropiny. – Środek powoduje pobudzenie, czasem 
halucynacje, wysusza śluzówkę i zatrzymuje mocz. Po zażyciu 
atropiny w większych ilościach mogą wystąpić drgawki, śpiączka, a 
nawet zatrzymanie oddechu – ostrzega dr Anna Krakowiak.

• W ulotce informacyjnej dołączonej do tabletek nie było ani słowa o 
tym, że zawierają atropinę.



Cd artykułu

• Dr Krakowiak zaczęła szukać w literaturze i internecie 
informacji o dopalaczach. – W ich składzie można 
znaleźć np. benzylopiperazynę (BZP) czy TFMPP. 
Substancje w połączeniu działają w sposób zbliżony do 
tzw. pigułki ekstazy czy amfetaminy. Ale może temu 
towarzyszyć wiele efektów ubocznych jak: bezsenność, 
niepokój, mdłości i wymioty, bóle mięśni i głowy, 
drgawki, okresowa impotencja, a nawet psychoza. Jak 
wiadomo z pojedynczych doniesień, dopalacze mogą 
doprowadzić nawet do uszkodzenia nerek. Na razie 
wiemy, że nie uzależniają, ale dla osób uzależnionych 
mogą być substytutem narkotyków – mówi dr Krakowiak.



Podsumowanie



Dopalacze to:

Substancje działające 

pobudzająco na mózg 

mogące w rezultacie 

doprowadzić do jego 

uszkodzenia



Dopalacze legalne ?

• Sprzedawcy wykorzystują 

lukę w prawie 

wprowadzając szkodliwe 

substancje jako towar tzw 

kolekcjonerski



Twój mózg może wyglądać tak:



LUB TAK:



WYBÓR NALEŻY DO CIEBIE !!!



OGÓLNOPOLSKIE  

TELEFONY  ZAUFANIA:
• 0 801 199 990 Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki –

Narkomania

• 0 800 120 289 Infolinia Stowarzyszenia KARAN

Informacja skierowująca i pomoc w problemach związanych z 

narkotykami.

• 0 801 120 002 Niebieska Linia (przemoc w rodzinie)

• 0 800 120 148 Anonimowa policyjna linia specjalna

Połączenie bezpłatne, czynne całą dobę.

• 0 801 109 696 Infolinia Pogotowia Makowego Towarzystwa „Powrót z 

U”



Dziękuję za uwagę


