Co to są dopalacze? Jak wpływają na zachowanie i
organizm czlowieka?

W ostatnim czasie 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.
Sprzedaż ww substancji i ich mieszanek odbywa się za pośrednictwem wyspecjalizowanych
sklepów (tzw. „smart shops”). Nazwa „smart shop” pochodzi od rzekomych własności
sprzedawanych substancji, reklamowanych jako usprawniające funkcje poznawcze (tzw.
„smart drugs”). Sklepy tego typu powstały jako rozwinięcie działalności tzw. „head shop”
czyli sklepów oferujących produkty i literaturę związaną z używaniem „cannabis”. W
praktyce „smart shopy” oferują całą gamę produktów – od literatury związanej z narkotykami,
poprzez różne akcesoria (fajki wodne, fajki, fifki), po rozmaite substancje pochodzenia
naturalnego (zioła i ich mieszanki) i syntetycznego (tzw. „party pills”). W asortymencie
sklepów pojawiają się zarówno specyfiki o działaniu stymulującym, relaksującym, jak i
psychodelicznym czy halucynogennym.

Objawy mogące wskazywać na zażywanie dopalaczy
Zmiany w zachowaniu jak np.:
•
•
•
•
•
•
•
•

Zmiana nawyków, wahania nastroju (częste naprzemiennie zmeczenie i euforia);
Izolowanie się od bliskich, pojawienie się nowych „dziwnych” znajomych, tajemnicze
rozmowy telefoniczne i wyjścia;
Poslugiwanie się niezrozumiałym językiem (slangiem);
Wynoszenie z domu wartosciowych przedmiotów;
Niewytłumaczalne spóźnienia, późne powroty, kłamstwa, pomniejszanie wszelkich
autorytetów;
Bełkotliwa i niewyraźna mowa;
Nadmierny apetyt lub jego brak;
Spadek zainteresowania ulubionymi zajeciami.

Zmiany z wygladzie zewnętrznym jak np.:
•
•
•
•
•

Blada, ziemista, zmieniona cera;
Krosty i owrzodzenia (szczególnie w okolicy nosa);
Przekrwione oczy, rozszerzone lub zwężone źrenice;
Spadek wagi ciała;
Niedbałość o higienę.
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Zmiany w zachowaniu jak np.: nagła zmiana nawyków, wahania nastroju i aktywności (często
naprzemiennie zmęczenie z euforią), izolowanie się od bliskich i znajomych, pojawiają się
nowi „dziwni” znajomi, tajemnicze rozmowy telefoniczne i nagłe wyjścia, posługiwanie się
niezrozumiałym językiem (slangiem), problemy finansowe często powodujące konflikty,
wynoszenie wartościowych przedmiotów i niekorzystne zamiany rzeczy, niewytłumaczalne
spóźnienia oraz późne powroty, kłamstwa, oszustwa, pomniejszanie wszelkich autorytetów,
wprowadZmiany w zachowaniu jak np.: nagła zmiana nawyków, wahania nastroju i
aktywności (często naprzemiennie zmęczenie z euforią), izolowanie się od bliskich i
znajomych, pojawiają się nowi „dziwni” znajomi, tajemnicze rozmowy telefoniczne i nagłe
wyjścia, posługiwanie się niezrozumiałym językiem (slangiem), problemy finansowe często
powodujące konflikty, wynoszenie wartościowych przedmiotów i niekorzystne zamiany
rzeczy, niewytłumaczalne spóźnienia oraz późne powroty, kłamstwa, oszustwa,
pomniejszanie wszelkich autorytetów, wprowadzanie relatywistycznych poglądów,
bełkotliwa i niewyraźna mowa, nadmierny apetyt lub brak apetytu, spadek zainteresowania
ulubionymi zajęciami.
Zmiany w wyglądzie zewnętrznym, jak np.: blada, ziemista, zmieniona cera; krosty i
owrzodzenia (szczególnie w okolicy nosa); przekrwione oczy, rozszerzone lub zwężone
źrenice; spade
k wagi ciała; zasinienia i nakłucia (przeguby dłoni, łokci, pachwiny i okolice kostki);
zaniedbanie w sferze higieny osobistej.
zanie relatywistycznych poglądów, bełkotliwa i niewyraźna mowa, nadmierny apetyt lub brak
apetytu, spadek zainteresowania ulubionymi zajęciami.
Zmiany w wyglądzie zewnętrznym, jak np.: blada, ziemista, zmieniona cera; krosty i
owrzodzenia (szczególnie w okolicy nosa); przekrwione oczy, rozszerzone lub zwężone
źrenice; spadek wagi ciała; zasinienia i nakłucia (przeguby dłoni, łokci, pachwiny i okolice
kostki); zaniedbanie w sferze higieny osobistej.

