W związku z doniesieniami o nasilającym się w czasie wakacji i urlopów
zainteresowaniem nowymi substancjami psychoaktwnymi wśród młodych ludzi
oraz sprzedażą środków zastępczych oferowanych do obrotu przez osoby
prywatne często młodociane, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w
Koninie apeluje do wszystkich ,którzy w jakikolwiek sposób nabywają
”dopalacze” o nie używanie ich!
Używanie środków zastępczych–„dopalaczy” może wiązać się z wysokim
zagrożeniem dla zdrowia i życia ludzkiego, a tym bardziej może prowadzić do
uzależnienia.
W ramach działań zapobiegawczych pracownicy Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie przy współudziale organów
administracji samorządowej, Policji oraz Służb Celnych prowadzą nadzór nad
egzekwowaniem zakazu wytwarzania i wprowadzania do obrotu środków
zastępczych na terenie powiatu konińskiego.
Środki zastępcze
Potoczna nazwa „dopalacze” określa pewną grupę produktów o działaniu
psychoaktywnym do niedawna dostępnych w legalnym obrocie handlowym.
Zawarte w nich substancje czynne nie zawsze znajdują się na liście
substancji objętych kontrolą ustawową. Substancje te do niedawna były
oferowane przez wyspecjalizowane sklepy z dopalaczami zlokalizowane w
centrach większości miast w Polsce. Producenci dopalaczy zaznaczali na
opakowaniu, że „nie są one przeznaczone do użytku przez ludzi”. Dopalacze
początkowo były oferowane tylko i wyłącznie w sprzedaży internetowej. W
związku z doniesieniami o szkodliwości dopalaczy wprowadzono restrykcje
dotyczące handlu oraz podjęto działania, których celem było wyeliminowanie
z rynku sprzedających je podmiotów handlowych. Jednym ze sposobów
działania było wprowadzanie do załączników ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii kolejnych substancji zawartych w dopalaczach. Okazało się to mało
skuteczne, gdyż producenci wprowadzali na rynek produkty z nowymi
substancjami psychoaktywnymi.
Nowelizacja ustawy z października 2010 zakazuje wytwarzania
i wprowadzania do obrotu tzw. „środków zastępczych” Produkty zwane
potocznie dopalaczami zawierają najczęściej substancje nowe, niezbadane.
W wielu przypadkach mało wiadomo o ich wpływie na organizm ludzki. Liczne

zgłoszenia do szpitali po ich zażyciu pozwalają przypuszczać, że część z nich
jest niebezpieczna dla zdrowia (np: używanie ich może prowadzić do zatrucia
organizmu). Niektóre dopalacze najprawdopodobniej uzależniają, a niektóre z
nich mogą zawierać narkotyki. Produkty oferowane w sklepach z dopalaczami
można podzielić na mieszanki ziołowe oraz pigułki, kapsułki lub proszek.
Zawierają one różne nowe i niekontrolowane jeszcze substancje, których
działanie ma naśladować znane narkotyki, takie jak marihuana, amfetamina,
ekstazy czy kokaina.
Jak działają:
Substancje stymulujące
– powodują rozdrażnienie i trudności w koncentracji uwagi.
Po kilku godzinach od zażycia pojawia się „zejście” objawiające się
wyczerpaniem, zaburzeniami rytmu serca, nudnościami, niepokojem
a w skrajnych przypadkach nieprzyjemnymi halucynacjami, najczęściej
słuchowymi.
Mieszanki ziołowe, kanabinoidy
- zażycie ich prowadzi do efektów niepożądanych w postaci kołatania serca,
uczucia duszności, zaburzeń orientacji, niepokoju, stanów lękowych
Halucynogeny
– zażycie często prowadzi do “bad tripów” ,
czyli “złych podróży”, w trakcie których osoba, która zażyła substancje
doświadcza silnie obniżonego nastroju, lęków, uczucia zagrożenia, mogą też
pojawić się zaburzenia osobowości i myśli samobójcze
PUŁAPKI
Substancje psychoaktywne na każdego działają inaczej.
Producenci zapewniają, że oferowane przez nich produkty są pochodzenia
naturalnego – to nieprawda!
Nowe narkotyki (designer drugs) to nowe substancje, których działanie na
organizm człowieka nie zostało do końca poznane i niezwykle łatwo je
przedawkować.
Lekarze często nie wiedzą jak postępować przy takim zatruciu.
Zażywanie ich może spowodować tzw. „gateway effect”, czyli sięganie po coraz
bardziej uzależniające substancje.
PANSTWOWA

