
DOPALACZE 

Być rodzicem nastolatka to nie lada wyzwanie. Jeżeli jednak będziemy pamiętać, że 

okres dorastania jest tak samo trudny dla rodzica, jak i dla dziecka to już połowa sukcesu. 

Świat nastolatka to świat pokus, nowych doświadczeń i eksperymentów. Naszym zadaniem  

i mądrością zarazem jest przeprowadzić nasze pociechy przez ten trudny okres do dorosłości 

możliwie bezboleśnie. Jeżeli wydaje nam się, że nasze dzieci nie mają styczności  

z narkotykami to mamy rację … WYDAJE NAM SIĘ. Większość z nastolatków pomimo 

tego, że nie zażywa środków psychoaktywnych doskonale wie jak wyglądają, kto zażywa, kto 

handluje albo gdzie i za ile je kupić. Nie ma prostych i skutecznych recept jak całkowicie 

uchronić dziecko przed narkotykami. Prawda jest jednak taka, że im lepszy mamy kontakt  

z naszym dzieckiem tym łatwiej nam będzie uchronić je przed niebezpieczeństwem. Nie 

bójmy się rozmawiać z własnymi dziećmi. Nie bójmy się podejmować trudnych tematów. 

Nasza świadomość i wiedza na temat środków psychoaktywnych pomoże nam przekonać 

dziecko o ich szkodliwościach. Podczas rozmowy używajmy więc rzeczowych argumentów. 

 Skoro mamy posiadać wiedzę, to czym są właściwie DOPALACZE? Ostatnimi czasy 

o dopalaczach zrobiło się bardzo głośno. Powiedzmy sobie jasno! Dopalacze jakkolwiek by 

nie mówić to nowy NARKOTYK, a co za tym idzie nowe ZAGROŻENIE. Można legalnie 

kupić je w sklepie czy Internecie. Pod nic nie groźnymi nazwami jak „sole kąpielowe”, 

„pożywka dla roślin”, „kadzidełka”, „do badań botanicznych” kryje się jednak prawdziwe 

zagrożenie dla zdrowia i życia naszych dzieci. Nie wiadomo do końca jakie substancje 

znajdują się w dopalaczach i w jakich ilościach. Nie wiemy więc jakie spustoszenie może 

zdziałać w organizmie młodego człowieka, jak bardzo mogą zaszkodzić, a tym bardziej jaka 

dawka może być ŚMIERTELNA. Jak mogą wyglądać dopalacze? Dopalacze mogą 

występować pod postacią proszku, kryształków, czasem pigułek, może być to płyn, lub 

nasączone kawałki papieru, a nawet mieszanki ziół. Nasze dziecko usłyszy WEŹ, poprawisz 

nastrój, zwiększysz energię! W rzeczywistości może doświadczyć zaburzeń pracy serca, 

zaburzeń neurologicznych, halucynacji i urojeń. Nasze dziecko usłyszy WEŹ, doświadczysz 

niesamowitych doznań, poznasz pozazmysłową rzeczywistość! W rzeczywistości może 

doświadczyć bezsenności, przeraźliwego lęku i paniki, a także utraty kontroli nad sobą i 

swoim zachowaniem. Nasze dziecko usłyszy WEŹ, odprężysz się, rozluźnisz. A doświadcza 

wymiotów, zawrotów głowy, „gonitwy” myśli, nerwowości, drgawek, utraty przytomności. 

Zażywanie dopalaczy może doprowadzić do uszkodzenia nerek, wątroby, układu nerwowego, 

w tym mózgu, podwyższać tętno i ciśnienie krwi. Może zaburzać akcję serca oraz 

doprowadzić do uszkodzeń neurologicznych. Zażywanie dopalaczy może w konsekwencji 

doprowadzić do utraty życia.                                                                                                    

Jak REAGOWAĆ w sytuacji, gdy nasze dziecko zażywa środki psychoaktywne? 

Choć będzie to niezmiernie trudne nie działajmy pod wpływem emocji, a przede wszystkim 

nie rozpoczynajmy rozmowy gdy dziecko jest odurzone. Do tej niełatwej rozmowy musimy 

się przygotować. Pamiętajmy, żeby wysłuchać nasze dziecko. Nie dajmy się jednak zwieść 

łatwym tłumaczeniom. Porozmawiajmy z dzieckiem o konsekwencjach i zagrożeniach jakie 

niosą za sobą dopalacze. Nie bójmy się mówić o naszych uczuciach. Powiedzmy wprost, że 

dziecko zawiodło nasze zaufanie. Spróbujmy wspólnie wypracować nowe zasady. Jeżeli 



stwierdzimy, że dziecko ma problem z dopalaczami koniecznie musimy poprosić o pomoc 

specjalistę. Gdy dziecko podejmie terapię będzie potrzebowało naszego wsparcia, 

zrozumienia i cierpliwości. Pamiętajmy jednak by nie chronić dziecka przed konsekwencjami 

jego postępowania. Nie usprawiedliwiajmy dziecka, nie tłumaczymy go przed innymi, ale 

przede wszystkim nie wstydźmy się jego problemu i nie próbujmy go ukrywać. Tylko 

REAGUJĄC możemy pomóc własnemu dziecku.  
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