Dopalacze nazywane inaczej nowe narkotyki - to produkty często o nieznanym składzie,
niebadane przez żadne profesjonalne instytucje. Nowe narkotyki noszą często te same nazwy,
choć przy każdym kolejnym zakupie mogą mieć inny skład, dlatego nigdy nie wiadomo co się
zażywa.
Dopalacze zawierają komponenty psychoaktywne, działające bardzo silnie na układ nerwowy
człowieka w podobny sposób jak dotychczasowe znane narkotyki. Ich przedawkowanie może
doprowadzić do trwałych zmian w Twoim organizmie, a nawet śmierci. Mimo tego, że na
opakowaniu nowych narkotyków bardzo często umieszczany jest tekst „Produkt nie jest przeznaczony do spożycia”, to właśnie spożycie przez człowieka jest głównym celem
produkujących te trujące substancje.
Prowadzenie jakichkolwiek pojazdów pod wpływem nowych narkotyków stwarza zagrożenie
dla zdrowia i życia nie tylko kierowcy, ale również pasażerów i osób na drodze.
Dopalacze można podzielić na trzy grupy:
1) o działaniu pobudzającym (podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi, halucynacje i
pobudzenie, udar mózgu, zawał serca),
2) o działaniu halucynogennym (przyspieszony puls, trudności w oddychaniu, uszkodzenie
nerek, silne pobudzenie psychoruchowe, wahania nastroju, lęk i panika, próby samobójcze),
3) o działaniu reklamowanym jako zbliżone do marihuany („gonitwa” myśli, nerwowość,
stany lękowe, zaburzenia psychiczne, podwyższenie tętna i ciśnienia krwi, bóle w klatce
piersiowej, drgawki).
Dopalacze – ryzyko nie do przeżycia!!!
Postępowanie w sytuacji zagrożenia życia.
Kiedy zauważymy, że osoba w naszym otoczeniu straciła przytomność, ma zaburzenia
świadomości lub jest nadmiernie pobudzona - dzwoń pod numer 112
Do momentu przyjazdu pogotowia udziel pierwszej pomocy przedmedycznej:
- kiedy nastąpiła utrata przytomności, ułóż poszkodowanego w pozycji bezpiecznej bocznej
tak, aby osoba miała dostęp do powietrza i nie mogła się zachłysnąć
- sprawdzaj oddech,
- gdy dojdzie do zatrzymania oddechu, wykonaj następujące czynności:
30 ucisków na klatkę piersiową i 2 wdechy,
- jeżeli osoba jest pobudzona, najlepiej aby były przy niej 1 lub 2 osoby przyjazne dla
poszkodowanego,
- pozostań przy poszkodowanym do czasu przybycia pogotowia ratunkowego,
- jeżeli istnieje taka możliwość dopytaj poszkodowanego jaką substancję zażył.
Wszelkie leki i używki znalezione przy poszkodowanym przekaż personelowi medycznemu.

Pomoc – gdzie jej szukać?
Informator dotyczący placówek udzielających pomocy osobom z problemem narkotykowym:
www.kbpn.gov.pl
Antynarkotykowa poradnia internetowa:
www.narkomania.org.pl
Pomoc osobom uzależnionym:
www.monar.org
Projekt „Nie dla narkotyków - zwiększenie skuteczności policji w zakresie przeciwdziałania
przestępczości narkotykowej na terenie przygranicznym polsko niemieckim”
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego
w ramach Programu Współpracy Interreg Polska - Saksonia 2014-2020
„Egzemplarz bezpłatny”
Wyłączną odpowiedzialność za zawartość niniejszej publikacji ponoszą jej autorzy.
Przedstawione poglądy nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.

