
KIEROWCA                       
I NARKOTYKI

WPŁYW NARKOTYKÓW I DOPALACZY NA 

ZDOLNOŚĆ PROWADZENIA POJAZDU
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Pracy zawodowego kierowcy nierzadko towarzyszy silny

stres związany z pokonywaniem wielokilometrowych tras,

nadmiernym zmęczeniem, nieregularnym trybem pracy,

niedosypianiem.

Nocne zmiany, wynagrodzenie uzależnione od wydajności

i chęć poprawienia wydolności zwiększają ryzyko 

sięgania przez kierowców po nielegalne substancje 

psychoaktywne.

Badania wskazują, że kierowcy zawodowi najczęściej

używają amfetaminy. Stosują również dostępne bez

recepty leki o właściwościach pobudzających.

Rzadziej z kolei używają marihuany czy heroiny.
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Z danych Komendy Głównej Policji wynika, że po

narkotykach jeździ więcej kierowców niż po alkoholu.

Alkoholowe kontrole, nietrzeźwych szacują na ok. 6,4%.

W przypadku danych „narkotykowych” kontrole

ujawniły niemal 13,7% odurzonych, czyli ponad

dwukrotnie więcej.

Badania próbek pobranych od kierowców zawodowych 

z różnych rejonów świata, wskazują że nawet 

1 na 20 
prowadzi pod wpływem narkotyków.

Opracowanie i skład komputerowy LC 3



Historia narkotyków sięga czasów starożytnych.

Różnego rodzaju środki odurzające pochodzenia

roślinnego miały zastosowanie przy obrzędach

religijnych i używane były głównie przez

wtajemniczonych kapłanów bądź szamanów.

Pod koniec XIX wieku środki te znowu zaczęły cieszyć

się popularnością, głównie w kręgach artystycznych.

Modne było palenie opium, eksperymentowanie

z morfiną.

Kolejny wybuch mody na narkotyki przypadł w okresie

międzywojennym, kiedy to głównie artyści

i arystokracja europejska zażywali wszelkie dostępne

wówczas środki odurzające.
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Dopiero epoka hipisowska wprowadziła narkotyki na

stałe do dzisiejszego życia. Ówczesny bunt przeciwko

starszemu pokoleniu oraz łatwy dostęp do narkotyków

sprawiły, że stały się one niejako symbolem czasów.

Każdy, kto opowiadał się za nowym, palił jednocześnie

marihuanę czy zażywał LSD. Eksperymentowano też

z innymi środkami, bardziej niebezpiecznymi.

Warto tu jednak nadmienić, że narkotyki z czasów

dzieci kwiatów i narkotyki zażywane dzisiaj to dwie

różne historie.

Szacuje się, że obecna marihuana jest czternaście 

razy silniejsza niż marihuana z lat sześćdziesiątych. 

Podobnie jest z LSD.
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W Polsce środki odurzające pojawiły się trochę później

niż na Zachodzie.

Prawdziwy wybuch narkomanii w Polsce nastąpił

w połowie lat siedemdziesiątych, kiedy to studenci

chemii z Gdańska wyprodukowali po raz pierwszy

polską heroinę, czyli tzw. kompot.

Bardzo szybko stał się on tanim, a więc niezwykle

popularnym narkotykiem.

Warto nadmienić, że Polska jest obecnie jednym 

z najbardziej liczącym się na rynku europejskim 

producentem i eksporterem amfetaminy. 

Plantacje marihuany również znaleźć można wszędzie,                            

a i „papierki” czyli LSD, produkowane są na miejscu. 

Opracowanie i skład komputerowy LC 6



AMFETAMINA
Pochodzi z grupy syntetycznych środków chemicznych.

W czasie drugiej wojny światowej i w wielu późniejszych

konfliktach zbrojnych podawano ją żołnierzom, w tym m.in.

kierowcom pojazdów wojskowych czy pilotom, bo

pozwalała funkcjonować bez snu i odczuwania zmęczenia

przez kilkadziesiąt godzin.

W medycynie stosowana była od 1927 roku, jako środek

leczący astmę oskrzelową, katar, zmęczenie oraz

napadową senność.

Obecnie jej zastosowanie w medycynie zostało bardzo

radykalnie ograniczone.

Amfetamina może być stosowana doustnie, dożylnie

oraz poprzez błony śluzowe („wciąganie nosem”).
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Może mieć postać proszku w kolorze od białego do

różowego, co ma związek z ilością zanieczyszczeń w nim

zawartych oraz składników użytych do produkcji.

Nie posiada ona zapachu, natomiast smak można

określić jako cierpko-gorzki.
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Osoba będąca pod wpływem amfetaminy zazwyczaj

odczuwa nagły przypływ energii, euforię, ogromną

poprawę nastroju. Amfetamina wyzwala bezsenność,

chęć aktywnego działania, przy jednoczesnym braku

realizmu i krytycyzmu, wyostrza postrzeganie bodźców

wzrokowych i słuchowych.

Poprawia się koncentracja, łatwiej jest skupić uwagę na

konkretnej czynności, np. nauce.

Wzrasta poczucie pewności siebie i własnych

możliwości.

Prowadzi jednak do upośledzenia prawidłowych funkcji

myślowych oraz analizy i oceny sytuacji, przyczyniając

się tym samym do niebezpiecznych i nieadekwatnych

reakcji.
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Czas wystąpienia pierwszych objawów zależny jest od

drogi wprowadzenia narkotyku do organizmu oraz jego

dawki.

Pierwsze objawy działania amfetaminy w przypadku

użycia jej dożylnie pojawiają się po ok. 15 minutach, po

przyjęciu doustnym w przeciągu 30–60 minut.

Wciąganie nosem powoduje pojawienie się efektów

działania narkotyku po upływie kilku, kilkunastu minut.

Czas działania amfetaminy utrzymuje się do kilkunastu

godzin, a efekty przez nią wywoływane zależne są od

przyjętej dawki.
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Wykrywalność

Jednoznaczne określenie czasu utrzymywania się

amfetaminy w moczu jest trudne. Czas ten zależny jest

od częstotliwości używania narkotyku, stosowanych

dawek oraz właściwości osobniczych.

U osób sporadycznie używających amfetaminy wykrycie

narkotyku w moczu możliwe jest do 3 dni od momentu

użycia.

Regularne stosowanie nawet niewielkich dawek

powoduje stałą obecność narkotyku w moczu, we krwi

i w ślinie, co powoduje, iż jest on łatwo wykrywalny.
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Wpływ na sprawność psychomotoryczną kierowcy

• podwyższenie aktywności ruchowej; 

• wzmożone samopoczucie; 

• początkowo likwidacja uczucia zmęczenia, 

następnie wyraźne osłabienie; 

• nadpobudliwość; 

• skłonność do brawurowej jazdy z bardzo dużą 

prędkością.

Amfetaminę określa się też jako: amfa, feta,                                         

białe szaleństwo.
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ECSTASY
MDMA (metyleno-dwutlenek metyloamfetaminy) jest

narkotykiem pochodnym od amfetaminy.

Środek ten został opracowany w 1914 roku. Na początku lat 

siedemdziesiątych rozpoczęto jego używanie                                     

w psychoterapii.

Ecstasy przyjmowane jest najczęściej przy okazji

różnego rodzaju imprez, więc niektórzy nazywają ten

środek „pigułką szczęścia”.

Na świecie praktycznie nigdy esctasy nie było

narkotykiem, który brałoby się przez dłuższy czas jako

jedyny środek, co wynika z jego potocznej funkcji –

„narkotyku na imprezę”.
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Zazwyczaj ecstasy sprzedaje się w postaci tabletek lub

kapsułek o różnym kolorze. Często mają one

wytłoczone lub wydrukowane różnorakie symbole (np.

ptak, kot, sierp i młot, itp.) lub napisy.

Spotyka się też formę sproszkowaną.
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Jednorazowa dawka ecstasy wynosi zazwyczaj od 75

do 200 mg

Po zażyciu ecstasy człowiek odnosi wrażenie, że bawi

się lepiej, odczuwa ogromną radość, euforię. Jest

swobodny i nastawiony towarzysko, a sam sobie

wydaje się niezwykle błyskotliwy. Wyostrza się

percepcja, dotyk staje się bardziej wrażliwy, barwy

intensywniejsze.

Występuje silne pobudzenie seksualne połączone

z brakiem zahamowań.

Z używaniem ecstasy wiąże się niepewność co do 

jakości zakupu. Według szacunków, blisko 80% 

tabletek ecstasy, będących w nielegalnym obiegu, 

wcale nie zawiera MDMA. 
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W następstwie doustnego przyjęcia, po upływie około

40 minut zaczynają być odczuwane skutki zażycia

narkotyku.

Intensywność jego działania zmniejsza się po upływie

następnych 30 minut, a po kilku godzinach (4-6) od

momentu zażycia – skutki ustępują.

Ecstasy działa na sprawność psychomotoryczną 

kierowcy podobnie jak amfetamina.

Ecstasy potocznie to: ex, tabs, eska, piguła, drops.
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KOKAINA

Jest znana ludzkości od 5000 lat. Wytwarza się ją z liści

rośliny koka.

Poprzez mieszanie wodorotlenku kokainy z sodą lub

amoniakiem i podgrzewanie, wytwarza się tzw. crack.

Kokaina podana ogólnie charakteryzuje się silnym

działaniem pobudzającym, natomiast podana miejscowo

– wykazuje właściwości znieczulające.

Jest ona nadal stosowana w okulistyce i otorynolaryngologii,

w postaci roztworu, jako miejscowy środek znieczulający.
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Pod koniec XIX wieku i na początku XX kokainę

traktowano jako cudowne remedium na wszystkie

dolegliwości sprawiły i była sprzedawana na szeroką

skalę bez recepty w aptekach i drogeriach.

Używano jej w różnych medykamentach, lekarstwach na

ból zębów, papierosach i różnorodnych napojach,

zarówno bezalkoholowych, jak i w winie. Najbardziej

znane wino kokainowe Vin Mariani opracowane w 1863 zyskało

sobie smakoszy wśród premierów, szlachty, a nawet

papieży.

Napój Coca-cola, który wszedł na rynek w 1886r.

do 1903 r. zawierał około 60 mg kokainy.
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Kokaina ma postać krystalicznego białego lub

żółtawego proszku.

Najpowszechniejsza metoda przyjmowania kokainy to

wciąganie jej przez nos, gdzie szybko jest wchłaniana

przez śluzówkę, co z kolei wywołuje wpływ na

ośrodki przyjemności w mózgu. Może być też

wcierana w dziąsła, bądź w środek małżowiny usznej.
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Bywa też wstrzykiwana lub przyjmowana doustnie –

jednak wtedy jej działanie jest słabsze ale niweluje

uczucie głodu.

Narkotyk ten bywa również palony w postaci skrętów

zrobionych z mieszanek kokainy i tytoniu lub

marihuany

Pierwsze objawy działania kokainy w przypadku

użycia jej poprzez błony śluzowe (jama ustna, nos)

pojawiają się po ok. 15 minutach, po przyjęciu

doustnym w przeciągu 30–60 minut.
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Crack natomiast występuje jako krystaliczna forma

kokainy w postaci małych białych kryształków lub

jako jasnobrązowe kuleczki, które najczęściej są

nakładane na żarzący papieros, zawierający tytoń

lub marihuanę.
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Inna forma używania cracku polega na wdychaniu

oparów narkotyku, który jest podgrzewany na łyżce

lub folii aluminiowej.

Może być także palony za pomocą fajki wodnej.

Siła działania tego środka jest około 20 razy większa od

czystej kokainy, a efekt narkotyczny następuje już

w ciągu 4-6 sekund od zażycia.

W pierwszej fazie, która trwa od 5 do 7 minut, osoba

doświadcza wielkiego uniesienia, zaniku niepokoju,

pewności siebie i przymusu mówienia. Po upływie tego

czasu euforyczny nastrój zmienia się gwałtowanie

w stan depresyjny.
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Kokaina podobnie jak amfetamina (ale w większym

stopniu) prowadzi do ogólnego pobudzenia

psychoruchowego, łagodzi objawy zmęczenia,

wywołuje euforię, silne poczucie wewnętrznej mocy,

podniecenie seksualne. Zdolność odczuwania lęku

oraz przykrych zdarzeń zostaje uśpiona, występuje

brak krytycyzmu względem własnych możliwości

i zachowań.

Skraca się czas reakcji psychicznej, natomiast

potrzeby snu i odżywiania zmniejszają się.

Jednocześnie może wystąpić niepokój i napięcie,

różnego rodzaju urojenia, czy nawet oznaki

załamania nerwowego.

Kokainę określa się też jako: biała dama, koka, śnieg,

koks.
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Wykrywalność 

Kokainę można wykryć we krwi już po ok. 30 minutach 

od momentu jej użycia. 

W moczu natomiast kokaina jest wykrywalna do 7 dni 

od zastosowania. 

Regularne stosowanie nawet niewielkich dawek

powoduje stałą obecność narkotyku w moczu, we krwi

i w ślinie, przez co jest on łatwo wykrywalny.

Opracowanie i skład komputerowy LC 24



Wpływ na sprawność psychomotoryczną kierowcy 

• podwyższenie aktywności;

• początkowo poprawa samopoczucia;

• zaburzenia koncentracji ( np. kierujący pojazdem dostrzega

kolor włosów i minę kierowcy w pojeździe, który właśnie mija, ale

nie dostrzega znaku drogowego);

• początkowo zniwelowanie uczucia zmęczenia,

następnie wyraźne osłabienie;

• nadpobudliwość;

• nadmierna pewność siebie;

• skłonność do ryzykownej, brawurowej jazdy.
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HEROINA 
Na rynek po raz pierwszy wprowadziła ją w 1898 roku firma

Bayer – jako niepowodujący uzależnienia preparat przeciwko

kaszlowi oraz lek dla uzależnionych od opium.

Może mieć postać proszku o kolorze wahającym się od

białego do brązowego (azjatycki tzw. brown sugar ma postać

brązowych lub różowych granulek). Zabarwienie heroiny

związane jest ze stopniem domieszek innych narkotyków

w działce oraz substancji neutralnych mających

zwiększyć jej wagę.
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Heroinę najczęściej wstrzykuje się, nieco rzadziej

wciąga przez nos lub wdycha opary powstające po jej

podgrzaniu na łyżce lub folii aluminiowej. Dym wdycha

się przez słomkę bądź zwinięty papier (sposób ten określany

jest nazwą „ściągania smoka”).

Stan po zażyciu heroiny charakteryzuje się poczuciem

wewnętrznego zadowolenia, odprężenia i błogiego

spokoju, wyzwala się euforia.

Ponadto wywołuje stan otępienia i obniża zdolność

koncentracji. Zażycie narkotyku przynosi ulgę w bólu.

Zmniejsza się uczucie głodu, zanikają potrzeby

seksualne, przy obniżeniu temperatury ciała –

subiektywnie odczuwa się ciepło.
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Do negatywnych efektów działania zalicza się

wystąpienie mdłości, wymiotów, niepokój ruchowy lub

spowolnienie psychoruchowe i senność.

Często występują też zaparcia, kłopoty z oddawaniem

moczu.

Źrenice zwężają się i osłabia się ich zdolność do

reagowania na światło. Występują zaburzenia widzenia,

szczególnie w nocy.

Reakcje na bodźce słuchowe zostają spowolnione.

Następuje emocjonalne wypalenie, osoba będąca pod

wpływem heroiny popada w apatię, osłabienie,

przyjmuje postawę obronną.
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Pierwsze objawy po przyjęciu heroiny występują dość

szybko, niezależnie od drogi przyjęcia.

Czas trwania objawów zależy od przyjętej dawki

i wynosi około 6 - 12 godzin.

Wykrywalność

Heroina wykrywalna jest od 2 do 4 dni od momentu jej

zastosowania.

Potocznie heroinę nazywa się: hera, Helena, proszek.
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• spowolnienie ruchowe; 

• spowolnienie myślenia; 

• zaburzenia widzenia; 

• wydłużenie czasu reakcji na bodźce zewnętrzne                 

i nieprawidłowa ocena rzeczywistej sytuacji; 

• apatia; 

• senność; 

• zaburzenia somatyczne (zatrzymanie moczu, zaparcia, 

nudności, wymioty).

Kierowca pod jej wpływem nie potrafi właściwie ocenić

własnej prędkości, a także nie dostrzega większości

szczegółów z tego co dzieje się na drodze.

HEROINA MOŻE SPOWODOWAĆ ZAŚNIĘCIE                       

ZA KIEROWNICĄ

Wpływ na sprawność psychomotoryczną kierowcy 
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POLSKA HEROINA, tzw. kompot 

W latach 70. XX wieku grupa studentów gdańskiej

Akademii Medycznej opracowała recepturę

pozwalająca uzyskać heroinę z polskiego maku.

Narkotyk ten jest zwany potocznie „polska heroiną”

lub kompotem sporządza się go wykorzystując

słomę makową.
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KONOPIE INDYJSKIE 

Konopie indyjskie to roślina, z której produkowana jest

marihuana, haszysz oraz olej haszyszowy. Zawiera ona

kilkadziesiąt aktywnych biologicznie substancji, a do

tych najbardziej powszechnych zalicza się tzw. THC,

czyli tetrahydrokanabiole.
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Wzmianki o konopiach pojawiają się w dokumentach

medycznych pochodzących nawet sprzed pięciu

tysięcy lat, głównie z rejonów indyjskich i chińskich.

Należy pamiętać, że konopie służyły przede wszystkim

jako materiał do produkcji sznurów okrętowych (gdyż

praktycznie nie gniją w wodzie i są bardzo

wytrzymałe).

Źródłem narkotyzującej substancji są głównie

kwitnące pączki oraz liście pochodzące

z wierzchołków dojrzałej rośliny.

Niektóre kraje zalegalizowały część preparatów konopi

oraz dopuściły je do oficjalnego obrotu. Jeśli chodzi

o zastosowanie jej w medycynie, naukowo

potwierdzone zostało lecznicze działanie THC.
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MARIHUANA
To susz z młodych liści i kwitnących wierzchołków

rośliny, który w postaci sproszkowanej lub zrolowanej

jest przeznaczony do palenia w skrętach, fajkach lub

fifkach. W porównaniu z innymi narkotykami marihuana

ma dość słabe działanie.

Potocznie nazwy to:  trawka, grass, maryśka, staf, joint, skun.
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HASZYSZ

Haszysz to żywica konopi połączona z tzw.

nośnikiem, np. klejem, woskiem, ziemią czy

popiołem.

Haszysz formuje się w postać chlebków, bloków,

walców. Posiada kolor – w zależności od

pochodzenia i środka spajającego – od zielonego

(khaki) do czarnego.

Pali się go osobno w fajkach – haszyszówkach bądź

zmieszany z tytoniem.
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W detalu sprzedawany w postaci małych kostek

podobnych do czekoladowych lub plastelinowych

„kesków”.

Palacze „trawki” chętnie sięgają po haszysz, gdyż daje

im silniejsze i głębsze doznania. Najbardziej znane

odmiany pochodzą Afganistanu, Pakistanu, Turcji,

Holandii, Indii i Libanu.
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Efekty działania marihuany pojawiają do minuty od

wypalenia „skręta”.

Osoby znajdujące się pod wpływem marihuany czy

haszyszu są beztroskie, rozbawione, mają skłonności do

śmiechu bez powodu, są niezwykle rozmowne.

Natomiast tzw. palacze zaawansowani zachowują się

odwrotnie. Milczą i unikają towarzystwa, ich ruchy są

spowolnione.

Osoby palące mogą doświadczyć problemów

z zebraniem myśli, uczucia zmęczenia, senności, kaszlu,

duszności, zaburzeń koordynacji ruchowej.

Opracowanie i skład komputerowy LC 37



Wykrywalność

Pochodne konopi indyjskich wykrywane są w moczu

przez kilka dni od momentu użycia.

U osób, które regularnie używają marihuany 

stwierdzenie obecności substancji czynnej 

w organizmie możliwe jest jeszcze ponad miesiąc po 

ostatnim użyciu.

Natomiast badanie próbek włosów umożliwia

wykrycie narkotyku nawet po 12 miesiącach od

momentu ostatniego użycia.
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Wpływ na sprawność psychomotoryczną kierowcy

• nadwrażliwość na światło; 

• opóźniony czas reakcji; 

• zaburzona ocena odległości i poczucia czasu; 

• spowolnienie odbioru bodźców zewnętrznych 

(wzrokowych i słuchowych);  

• senność bez świadomości ryzyka zaśnięcia; 

• zaburzenia koncentracji;

• apatia, euforia lub zobojętnienie – pod ich wpływem

kierowcy łatwo i szybko podejmują niebezpieczne decyzje.
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LSD
Odkryte w 1935 roku, ale dopiero w 1943 roku wykryto

(przez przypadek) silne działanie halucynogenne tej

substancji.

Obecnie najbardziej popularna forma to nasączone

papierki w formie kwadratów o wymiarach boków

5 x 5 mm.

Na „znaczkach” umieszcza się różnego rodzaju nadruki,

najczęściej postacie ze świata filmów rysunkowych,

sztukę abstrakcyjną i symboliczną.

Te pomysłowe i atrakcyjne wzory zostały stworzone

przez dealerów i są wybiegiem marketingowym

mającym przyciągnąć uwagę bardzo młodych i tym

samym podatnych na manipulację ludzi.
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Narkotyk ten jest zażywany doustnie, wkładany pod

powiekę, napletek itp., gdyż przez błony śluzowe LSD

dostaje się do krwioobiegu.

LSD TO ŚRODEK O SILNYM DZIAŁANIU 

HALUCYNOGENNYM 
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W czasie zażywania doznaje się różnorakich wrażeń,

pośród najbardziej charakterystycznych znajduje się:

występowanie świetlistych wizji, zaburzenia ostrości

widzenia i oceny odległości, zaburzenia poczucia czasu

i przestrzeni, wrażenie widzenia dźwięków i słyszenia

kolorów, brak poczucia własnego ciężaru.

W zależności od nastroju i stanu psychicznego,

u różnych osób mogą występować zupełnie różne typy

reakcji.

Może to być

przygnębienie i płacz

lub

podniecenie i euforia.
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Zdarza się, że w trakcie „odlotu” osobie, która zażyła

narkotyk towarzyszą widzenia, które doprowadzają ją

do samobójstwa, samouszkodzeń ciała i agresji

wobec innych.

Bywa również, że molekuły „uśpione” w organizmie

reaktywują się po kilku godzinach, dniach, a nawet

miesiącach i docierają nagle do mózgu, powodując

nieoczekiwany powrót halucynacji.
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Wpływ na sprawność psychomotoryczną kierowcy

• dominują zaburzenia psychotyczne powodujące 

„widzenie” nierzeczywistych zdarzeń, postaci, 

wrażenie „bycia obok”; 

• poważne zaburzenia koncentracji; 

• wysoce nieprawidłowe przyjmowanie bodźców 

zewnętrznych, fałszywe analizowanie sytuacji; 

• niemożność prawidłowej oceny zdarzeń; 

• nieadekwatne i niebezpieczne reakcje na bodźce 

zewnętrzne.
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W przypadku przyjęcia halucynogenów przez błonę

śluzową (głównie doustnie) – pierwsze objawy mogą

wystąpić po ok. 20 minutach. Objawy utrzymują się

średnio 6–8 godzin.

Wykrywalność

Substancje halucynogenne mogą być wykrywalne we

krwi do kilku godzin od zażycia.
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DOPALACZE

Opracowanie i skład komputerowy LC

Novel Substances Psychoactive

(NSP)
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DOPALACZE – substancje o działaniu psychoaktywnym

zażywane w celu wywołania efektu odpowiadającego

zażyciu narkotyków.

Wytwarzane są pod postacią proszków, mieszanin ziół,

wyciągów, kapsułek i tabletek.

Zaczynają działać już nawet po 1-5 minutach od

zażycia, a efekt ich działania, w zależności od rodzaju,

utrzymuje się od 30 minut do nawet 20 godzin.
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Najczęściej jest tak, że jeden dopalacz zawiera

w sobie związki pochodzące nie z jednej, ale kilku, a

nawet kilkunastu roślin! A ponieważ każda z nich

może (i zwykle ma) po kilka substancji o działaniu

psychoaktywnym, nietrudno sobie wyobrazić, jak

działa taki dopalacz.

Po spożyciu takiej mieszanki pojawia się

nadwrażliwość zmysłowa, zmienne nastroje,

charakteryzujące się nagłym przejściem od euforii

do depresji, omamy.
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RODZAJE DOPALACZY

SYNTETYCZNE NATURALNE

- BZP

- TFMPP

- JWH -018

- MEFEDRON 

- MIESZANKI ZIOŁOWE

- SZAŁWIA WIESZCZA

- FLY AGARIC

- KRATOM

- ARGYREIA NERVOSA 

- CALEA ZATACECHICHI

- LION
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1 GRUPA – SYNTETYCZNE: dostępne głównie pod

postaciami tzw. party pills (imprezowe tabletki)

(zwykle postać tabletek lub kapsułek i ich głównym

przeznaczeniem jest poprawa nastroju oraz ułatwienie

znoszenia wysiłku fizycznego).

2 GRUPA – NATURALNE: obejmujące zioła lub ich

mieszanki typu spice (przyprawy)

(susze pali w fajkach lub spala w pomieszczeniu jak

kadzidełka mające w sposób legalny powodować efekty

zbliżone do palenia marihuany czy opium).
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DOPALACZE SYNTETYCZNE
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BZP (benzylopiperazyna)

Forma: biały proszek (tabletki, kapsułki) lub jasna żółto –

zielona ciecz.

Działanie: działa podobnie do objawów występujących

po zażyciu amfetaminy ale jest dziesięciokrotnie

słabszy.

Powoduje pobudzenie, euforię, zwiększa czujność,

poprawia samopoczucie, powoduje samozadowolenie,

bezsenność.
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TFMPP (3-Trifluorometylofenylopiperazyna)

Substancja syntetyczna o działaniu psychoaktywnym

i stymulującym, używana jako legalny zamiennik

amfetaminy.

Forma: biały proszek; występuje w połączeniu z BZP

w postaci tabletek lub kapsułek.
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JWH-018
Forma: substancja przypominająca wyglądem haszysz.

Jej kolor przyjmuje odcienie brązu w zależności od

stężenia lub metody przygotowania.

Najczęściej jest dodawana do mieszanek ziołowych.

Działanie: jest zbliżone do marihuany i haszyszu.

Wywołuje zaburzenia koordynacji ruchowej, zaburzenia

uwagi, zawroty głowy, apatia, dekoncentracja, lęki.
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MEFEDRON

Forma: proszek rozpuszczalny w wodzie, tabletki, 

kapsułki.
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Działanie: pobudzenie, euforia, otwartość, przejściowa

utrata pamięci krótkotrwałej, halucynacje i urojenia,

uczucie niepokoju, paranoja, nadpobudliwość,

zwiększona czujność, nerwowość, rozmowność,

silniejszy popęd płciowy, pewność siebie.

Jego użytkownicy porównują działanie mefedronu do

czegoś pomiędzy kokainą a ecstasy.

Działa intensywnie, ale dosyć krótko (przez około

godzinę).
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DOPALACZE NATURALNE
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MIESZANKI ZIOŁOWE
Forma: susz roślinny, często aromatyzowany, skręty.

Działanie: efekty jak po zażyciu konopi, w zależności od

nastroju i indywidualnych cech organizmu wywołuje

stan euforii, stymuluje lub działa uspokajająco

i relaksująco.
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SZAŁWIA WIESZCZA
Roślina o silnym działaniu halucynogennym, w stanie 

naturalnym występuje w Meksyku. Najczęściej się ją pali. 

Działa krótko i intensywnie. 

Forma: susz roślinny, skręty, ekstrakt.

Działanie: zależy od indywidualnych predyspozycji

organizmu, dawki i nastroju. Ataki szału, koszmarne

halucynacje, urojenia, niekontrolowanie swoich czynów,

co może spowodować uszkodzenie ciała.
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ARGYREIA NERVOSA (powój hawajski)

Roślina pochodząca z płd. Azji.

Forma: Nasiona są głównymi materiałami NPS

stosowanymi jako halucynogen, Nasiona twarde, koloru

brązowego o średnicy około 5 mm. Użytkownicy

zazwyczaj zażywają 5 – 10 nasion - połykają w całości,

miażdżą i zalewają alkoholem lub przygotowują napar.

Działanie: uspokojenie lub pobudzenie, zaburzenia

orientacji, zaburzenia motoryczne, psychoza i lęk,

wizualne i słuchowe halucynacje.
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FLY AGARIC
Naturalny środek odurzający, występujący w postaci 

muchomora plamistego lub czerwonego.

Forma: susz z grzyba kapelusza, wywar ze świeżych lub 

wysuszonych owocników.

Działanie: stan odurzenia, halucynacje, zaburzenia

równowagi, rozdrażnienie, nadmierna gadatliwość, wesoły

nastrój, pobudzenie psychomotoryczne.
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KRATOM
Nazwa drzewa liściastego z Azji Południowo-Wschodniej. 

Forma: susz z liści albo brunatny, sproszkowany ekstrakt 

z liści w formie kapsułek.

Działanie: w małych dawkach działa pobudzająco,

w większych prowadzi do euforii, błogostanu, wreszcie do

senności, obniża sprawność psychomotoryczną.
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CALEA ZATACECHICHI
Roślina występująca w Meksyku i Ameryce Środkowej. 

Stosowana do obrzędów szamańskich, nazywana liściem 

bogów.

Forma: występuje w postaci kapsułek i suszu. Jest

środkiem psychoaktywnym, który się pali lub przyjmuje

w postaci wywaru. Ma gorzki smak.

Działanie: wywołuje reakcje alergiczne, zawroty głowy,

mdłości, senność, obniża sprawność psychomotoryczną.
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LION (lwi ogon, lwie ucho, Wild Dagga, Leonotis Leonurus)

Roślina występująca w Południowej i Wschodniej Afryce.

Używana zamiast konopi indyjskich.

Forma: susz lub ekstrakt z liści lub kwiatów, jest

składnikiem mieszanek ziołowych.

Działanie: dym, który powstaje podczas palenia wywołuje

euforię, czasami senność i empatię, zaburzenia

świadomości i percepcji, wpływa bardzo negatywnie na

zdolność kierowania pojazdami.
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„Dopalacze” to nic innego jak nowe narkotyki, ich użycie

stanowi bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia.

Charakteryzują się wysoką toksycznością, nawet

w mikroskopijnych dawkach. Łatwo doprowadzić do ich

przedawkowania, nawet ze skutkiem śmiertelnym.

Zażycie nowych narkotyków może prowadzić do

następstw niebezpiecznych dla zdrowia i życia, takich jak:

podwyższenie tętna i ciśnienia krwi, bóle w klatce

piersiowej, trudności w oddychaniu, zaburzenia pracy

serca, zawał serca, sztywność mięśni, drgawki, wymioty,

uszkodzenie nerek, zaburzenia neurologiczne, zaburzenia

psychotyczne, którym towarzyszą halucynacje i urojenia,

utrata kontroli nad własnym zachowaniem, próby

samobójcze.
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Długość działania NSP

Czas rozpoczęcia działania nowych narkotyków

uzależniony jest od rodzaju środka, przyjętej dawki

i drogi przyjęcia oraz od ilości zawartości substancji

czynnej w danym „dopalaczu”.

„Dopalacze” oferowane pod taką samą nazwą mogą

zawierać zupełnie inne substancje, dlatego też nigdy nie

można przewidzieć skutków ich działania i zagrożeń

zdrowotnych.

Wykrywalność

Wykrycie nowych narkotyków jest ograniczone przy

użyciu tzw. szybkich testów, jednak możliwe przy

zastosowaniu specjalistycznych analiz laboratoryjnych.
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Nowe narkotyki działają na ośrodkowy układ nerwowy,

dlatego po ich użyciu mogą występować objawy jak po

innych narkotykach lub alkoholu, często bardziej

nasilone i zagrażające bezpośrednio zdrowiu i życiu.

Wpływają negatywnie na sprawność 

psychomotoryczną kierowcy, powodując ryzyko 

wypadku.
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GŁÓWNE NIEBEZPIECZEŃSTWA 
ZWIĄZANE Z DOPALACZAMI
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1. Niejednorodność (te same dopalacze potrafią mieć odmienny

skład chemiczny)

2. Zatrucie organizmu nieznaną substancją chemiczną
(produkcja odbywa się w nieodpowiednich warunkach, w badanych

próbach znajduje się wiele zanieczyszczeń i półproduktów)

3. Niebezpieczne substancje uboczne
(do produkcji dopalaczy stosowane są: kleje, rozpuszczalniki, farby)

4. Nieokreślona dawka (stężenie substancji powodujących efekt

narkotyczny może być wielokrotnie wyższe niż w klasycznych

narkotykach, co ułatwia przedawkowanie)

5. Niszczenie organizmu a nawet śmierć.
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Napoje energetyzujące

W napojach tych składnikiem „energetyzującym” jest

najczęściej kofeina, inne dodawane składniki to guarana

i yerba mate.

Kofeina wchłania się z przewodu pokarmowego w ciągu

30–60 minut.

Czas utrzymywania się objawów zależy od ilości

wypitych napojów i wchłoniętej kofeiny.
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Działanie kofeiny jest wielokierunkowe i nadal nie do

końca poznane. Działa pobudzająco na ośrodkowy

układ nerwowy.

Spożywana w umiarkowanych ilościach usuwa

zmęczenie, polepsza nastrój i koncentrację, zwiększa

wydolność fizyczną organizmu, wyostrza uwagę.

Badania wskazują, że poprawia ona konsolidację

wspomnień i pamięć długotrwałą oraz zapobiega

demencji i prawdopodobnie chorobie Alzheimera.

Jednoczesne picie dużych ilości kawy i napojów

energetyzujących (zawierających kofeinę) zwiększa

ilość wchłoniętej kofeiny, co może doprowadzić do

zatrucia.
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• zaburzenia rytmu serca (przyspieszenie czynności 

serca); 

• nierówne bicie serca; 

• wzrost ciśnienia tętniczego; 

• uczucie niepokoju; 

• drażliwość, nerwowość; 

• drżenie mięśni; 

• wzmożone oddawanie moczu; 

• odwodnienie organizmu; 

• nudności i wymioty.

Możliwe reakcje organizmu
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• Prezentacja opracowana na podstawie skryptu 

” NARKOTYKI Charakterystyka wybranych substancji” 

Wydawnictwo Szkoły Policji w Katowicach.

• Zdjęcia: Internet


