Przeciwdziałanie powszechności
dopalaczy i innych środków
psychotropowych w szkole/placówce
Płock, 19 listopada 2015 roku
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PROGRAM SPOTKANIA

•
•

•

•

10.00 – 10.10 Otwarcie konferencji - Pani Dorota Sokołowska – Mazowiecki Kurator
Oświaty.
10.10 – 10.55 Profilaktyka zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży – współpraca
między szkołą/placówką a psychiatrą – Pani Wioletta BorowiecJarębska – dr psychiatrii dzieci i młodzieży w Oddziale
Klinicznym Psychiatrii w Warszawie
10.55 – 11.35 Skala zagrożenia przestępczością narkotykową w garnizonie
mazowieckim w świetle aspektów prawnych – Pani podinsp. Aneta
Pawlińska Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą
w Radomiu.
11.35 – 12.15 Działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie przeciwdziałania
narkomanii w obszarze środków zastępczych – Pani Zdzisława Hasa,
Pani Urszula Lewandowska (przedstawiciele Powiatowej Stacji
Sanitarno – Epidemiologicznej).
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•
•
•

•

•

12.15 – 12.35 Terapia uzależnień u młodych – Pan Janusz Krajewski – terapeuta
MONAR Płock.
12.35 – 13.00 Przerwa kawowa.
13.00 – 13.35 Nowe substancje psychoaktywne dopalacze – Pani podinsp. Alicja
Olek koordynator systemu wczesnego ostrzegania o narkotykach
Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji.
13.35 – 14.15 Skala zjawiska przemocy w rodzinie na terenie garnizonu
mazowieckiego oraz założenia programu „Jest z nami dziecko”–
Pani nadkom. Katarzyna Kucharska Wydział Prewencji Komendy
Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu.
14.15 – 14.25 Podsumowanie i zakończenie spotkania – Pani Dorota Sokołowska
– Mazowiecki Kurator Oświaty.

Delegatura w Płocku

Profilaktyka zaburzeń psychicznych u dzieci
i młodzieży – współpraca między
szkołą/placówką a psychiatrą
Pani Wioletta Borowiec-Jarębska
doktor psychiatrii dzieci i młodzieży
w Oddziale Klinicznym Psychiatrii w Warszawie
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„Problemy bez tytułu”
Postmodernizm przekonał nas już o tym,
że nie ma jednej słusznej prawdy.
Prof. Maria Orwid

Lidia Popek

W Polskich gimnazjach i szkołach
ponadgimnazjalnych
wiedzę zdobywa
ok. 2 200 000 uczniów

W Polsce
jeden nauczyciel na 10,5 ucznia
W gimnazjach i szkołach
ponadgimnazjalnych
Ponad 200 000 nauczycieli
Jesteśmy w czołówce Europy

Dane epidemiologiczne dotyczące zaburzeń
psychicznych w populacji dzieci i młodzieży

w Polsce
ok. 200 psychiatrów dzieci i młodzieży
2 200 000 uczniów szkół gimnazjalnych i ponad
gimnazjalnych
przyjmując, że 22% ma problemy ze zdrowiem
psychicznym
na jednego lekarza przypada 2 420 pacjentów
w wieku 13 do 19 lat
Jesteśmy w ogonie Europy

Ostry dyżur
oddział psychiatryczny dla młodzieży
3 doby przyjęć do szpitala
15 pacjentów wieku od 14 do 18 lat
13 osób po próbie samobójczej
11 osób trafia do szpitala dzięki
interwencji
nauczyciela, pedagoga szkolnego.
psychologa szkolnego,
wychowawcy placówki opiekuńczej
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Rozwój opieki psychologicznej w Polsce
1915 „Patronat nad Polską Młodzieżą
Rzemieśliniczą i Przemysłową”
1921 Laboratorium Psychopedagogiczne – selekcja do szkół
specjalnych
1928 pierwszy etat psychologa szkolnego
1931 Koła Psychologów Szkolnych, różne instytucje
1939 – 1956 zamieranie psychologii
1958 reaktywacja poradnictwa psychologicznego powiązanego ze
szkołami różnego szczebla w oparciu o TPD
1968 Poradnie Wychowawczo-Zawodowe MOiSW
1993 Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne

Wczesna interwencja stanowi
wsparcie zarówno dla dziecka,
jak i dla jego rodziców

Wczesna interwencja
Może uratować życie

Diagnoza kliniczna dzieci i adolescentów
a kryzys rozwojowy

1. Liczba zakresów, w których dziecko/adolescent
przestaje sobie radzić ze zwykłymi zadaniami
życiowymi. Im jest ich więcej, tym wnikliwiej trzeba
diagnozować, aby nie przeoczyć patologii.

2. Stopień nasilenia lęku, smutku, autoagresji, agresji.
3. Jakość reakcji osób dorosłych z otoczenia (szkoły,
rodziny, przyjaciół) na funkcjonowanie
dziecka/adolescenta.

świadomość
rozumienie
napęd psychoruchowy
lęk
nastrój/afekt
myślenie
urojenia
koncentracja uwagi
spostrzeganie
omamy
autoagresja
agresja
myśli o śmierci

Lęk
Lęk to stan emocjonalny o przykrym dla jednostki zabarwieniu,
charakteryzujący się odczuwaniem:
• nieuzasadnionych obaw
• uczucia zagrożenia,
• z różnym nasileniem i czasem trwania.
Jeżeli stopień jego nasilenia mieści się w granicach
dopuszczających możliwości adaptacyjne można mówić o lęku
fizjologicznym.
Może on pełnić funkcje pozytywne - sygnalizujące, mobilizujące.

.

lęk jako objaw
6-20% dzieci

• wymaga odróżnienia od normatywnego strachu
czy lęku odpowiadającego fazie rozwojowej
• występuje bardzo często w różnych
chorobach psychicznych i somatycznych,
a głównie w zaburzeniach lękowych

CO NALEŻY ROBIĆ KIEDY DZIECKO SIĘ BOI:
• starać się zrozumieć jego lęk
• określić czy jest on rozwojowy, jeśli tak –
pamiętać, iż prawie wszystkie dzieci wyrastają z
lęków typowych dla wieku
• być przy dziecku w trudnych sytuacjach,
wspierać go
• pozwolić przez jakiś czas na unikanie sytuacji
budzącej lęk a następnie powoli pomagać
oswajać się z nią
• odwołać się do własnych doświadczeń
opowiedzieć dziecku bajkę o osobie, która miała
podobny problem i poradziła sobie z nim
• jeśli uznamy, iż lęk jest bardzo silny,
dezorganizuje dziecku czas lub coś nas w nim
niepokoi, należy udać się po poradę
specjalistyczną

CZEGO NIE WOLNO ROBIĆ GDY DZIECKO SIĘ BOI:
• wyśmiewać się z jego lęków
• zawstydzać go przed innymi
• zmuszać do stawiania czoła sytuacji lękotwórczej gdy nie jest
jeszcze na to gotowe
• niecierpliwić się
• karać dziecko za to, że się boi
• zakładać, że dziecko boi się z własnej lub naszej winy

Depresja

2% dzieci w wieku 6 – 12 lat
3 - 8% w okresie adolescencji
Wzrasta rozpowszechnienie zaburzeń depresyjnych w kolejnych pokoleniach dzieci,
a początek zaburzenia pojawia się w coraz młodszym wieku.

Objawy depresji u dzieci :
- poczucie braku szczęścia,
- smutny nastrój
- anhedonia,
- negatywna samoocena,
- trudności z koncentracją uwagi,
- niezdecydowanie,
- zmęczenie,
- zaburzenia psychosomatyczne.
- wtórnie dochodzi do:
obniżenia możliwości poznawczych
globalnych zaburzeń rozwoju

Obraz kliniczny w zależności od wieku

do 12 roku życia

powyżej 15 roku życia

dominacja objawów
psychosomatycznych
bóle brzucha, głowy
odmowa jedzenia
bóle mięśni
w tle obniżony nastrój

obraz depresji zbliżony
do dorosłych
dysforia
rozdrażnienie
labilność afektu

Depresja atypowa

15% dzieci w wieku od 6 do 18 lat
• Bóle i zawroty głowy
• Zaburzenia łaknienia (nadmierny apetyt na słodycze
związane z zaburzeniami układu serotoninergicznego
• Zaburzenia snu
• Zaburzenia kontroli impulsów
• Bóle kręgosłupa i kończyn

Połowa dzieci i nastolatków
nie zastanawia się nad próbą samobójczą

dłużej niż 15 minut!!!

Samobójstwa
trzecia przyczyna śmierci!!!
• Od początku drugiej połowy XX wieku częstość zjawiska śmierci
samobójczej wśród młodzieży wyraźnie wzrasta.
• Współczynnik zgonów z powodu samobójstwa dla grupy
wiekowej 5 – 14 lat wynosi mniej niż 1/100 tys.
• Liczba samobójstw wśród dziewcząt utrzymuje się na stałym
poziomie, wśród chłopców wzrasta.
• Mężczyźni i chłopcy podejmują próby samobójcze z użyciem
bardziej drastycznych środków (takich jak powieszenie, strzał z
broni palnej, porażenie prądem).
• Kobiety używają głownie w celach samobójczych środków
farmakologicznych

Okoliczności wskazujące na poważne
skłonności samobójcze

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Podjęcie próby w odosobnieniu
Wybranie czasu tak, by wyeliminować możliwość interwencji z zewnątrz
Podjęcie środków zabezpieczających przed wykryciem
Wcześniejsze przygotowania z myślą o śmierci, np. testament
Wcześniejsze poinformowanie o zamiarach innych osób
Dokładne wcześniejsze przygotowanie samobójstwa
Napisanie listu pożegnalnego
Zatajenie przed otoczeniem próby, która nie zakończyła się śmiercią

Czynniki ryzyka samobójstwa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wielokrotne ponawianie próby samobójczej
Impulsywny temperament
Niska samoocena
Trudne przeżycia z okresu dzieciństwa ( doświadczenie przemocy lub śmierci
jednego z rodziców)
Wywiad rodzinny wskazujący na występowanie samobójstw i prób
samobójczych wśród najbliższych krewnych
Przewlekłe problemy interpersonalne
Uczucie osamotnienia
Konflikty w rodzinie
Trudności szkolne
Nadużywanie środków psychoaktywnych

Ryzyko zachowań samobójczych wzrasta wraz ze wzrostem
liczby czynników ryzyka, niektóre z nich (np. zaburzenia
nastroju, przewlekłe psychozy schizofreniczne, uzależnienia)
stanowią większe ryzyko niż inne.

Postępowanie w przypadku
próby samobójczej
• Ocenić stopień ryzyka powtórzenia próby samobójczej jeszcze w placówce
medycznej.
• Rozpoznać czynniki, które przyczyniły się do podjęcia próby
• Konsultacja specjalistyczna, gdy stan somatyczny pozwala na nawiązanie
kontaktu z dzieckiem. Obejmuje wywiad przeprowadzony oddzielnie z
dzieckiem i rodzicami.
Wywiad z dzieckiem i rodzicami powinien obejmować :
• charakterystykę próby samobójczej,
• aktualne i przeszłe zachowania samobójcze,
• ocenę stanu psychicznego,
• portret psychologiczny dziecka,
• ocenę funkcjonowania rodziny,
• określenie, czy środowisko dziecka nie jest dla niego zagrożeniem (słaby
nadzór, choroby psychiczne i uzależnienia rodziców, dostępność leków.

Bullying
Przemoc
Co 10 uczeń miał doświadczenia
z przemocą rówieśniczą

Co trzeci nastolatek w roku szkolnym
2013/2014
był sprawcą lub ofiarą dręczenia w szkole
przynajmniej raz w ostatnich dwóch miesiącach.

Co dziesiąty nastolatek miał w tym okresie
doświadczenia z przemocą rówieśniczą.

Częstość bycia sprawcą dręczenia rośnie z
wiekiem.
Uczestnictwo w dręczeniu zależy od płci na
niekorzyść chłopców.
Predyktorem bycia ofiarą dręczenia są płeć, wiek,
struktura rodziny.

Na ryzyko bycia sprawcą dręczenia oprócz płci,
wieku, struktury rodziny, wpływa miejsce
zamieszkania na niekorzyść mniejszych
miejscowości

Wyniki Międzynarodowych
Badań nad zachowaniem zdrowotnym
młodzieży szkolnej 2010-2014 IMiDz

Przemoc to wykorzystanie swojej
przewagi nad drugim człowiekiem
(fizycznej, emocjonalnej, społecznej,
duchowej).
Mamy z nią do czynienia wówczas, gdy
osoba słabsza (ofiara) poddana jest
przez dłuższy czas negatywnym
działaniom osoby lub grupy osób
silniejszych (sprawcy przemocy).

Formy przemocy szkolnej
• Bezpośrednia przemoc fizyczna
bicie, kopanie, plucie popychanie, szarpanie,
wymuszanie pieniędzy, zabieranie
przedmiotów, niszczenie własności,
przezywanie, wyśmiewanie
Bezpośrednia przemoc słowna i niewerbalna
dokuczanie, przezywanie, wyśmiewanie,
wyszydzanie, obrażanie, ośmieszanie,
grożenie, rozpowszechnianie plotek i
oszczerstw (również poprzez sms i internet),
pokazywanie nieprzyzwoitych gestów
Pośrednie formy przemocy
namawianie innych do ataków fizycznych lub
słownych, naznaczanie, wykluczanie i
izolowanie z grupy

Czynniki ryzyka wystąpienia przemocy w szkole
1. Niewłaściwy system norm m.in.:
sprzeczność koncepcji wychowania i postępowania
normy preferujące użycie siły
nieprzestrzeganie norm przez osoby znaczące
2. Brak reakcji na zachowania agresywne m.in.:
brak reakcji na drobne wykroczenia typu wagary, spóźnienia, graffiti
brak reakcji ze strony nauczycieli na zachowania agresywne uczniów, bagatelizowanie ich
konflikty długo pozostają nierozwiązane, brak skutecznej mediacji
bierność świadków
3. Czynniki związane z organizacją nauczania m. in.:
nuda, brak zagospodarowania czasu
ograniczenie przestrzeni, zagęszczenie, hałas
brak możliwości relaksu i odprężenia (dla uczniów i nauczycieli)
mała ilość zajęć pozalekcyjnych zajęć pozalekcyjnych.
4. Czynniki związane z relacjami uczeń - nauczyciel - rodzic m. in.:
brak autentycznego kontaktu i dialogu miedzy uczniami, nauczycielami i rodzicami
wysoki poziom frustracji wśród nauczycieli

cyberprzemoc
cyberbullying
Przemoc z użyciem technologii
informacyjnych i komunikacyjnych
Najczęściej przemoc rówieśnicza
z użyciem
telefonu komórkowego
lub internetu

Co szósty nastolatek (16,1%)
Doświadczył w swoim życiu cyberprzemocy

4,3% nastolatków doświadczyło częstego
Cyberbullingu, przynajmniej 2-3 razy w miesiącu

Częściej cyberbullingu doświadczają
Dziewczęta
Częściej nastolatki mieszkające
w rodzinach zrekonstruowanych lub z samotnymi
rodzicami

Wyniki Międzynarodowych
Badań nad zachowaniem zdrowotnym
młodzieży szkolnej 2010-2014 IMiDz

„Problemy bez tytułu”
Czy można postawić psychiatryczną diagnozę w sytuacji
współczesnej świata i kraju, która pomogłaby zarówno populacji
dzieci i młodzieży oraz ich rodzicom, jak i psychiatrom,
psychologom, pedagogom?
…….głównym wspólnym mianownikiem naszych czasów i naszej
cywilizacji jest niepewność oraz wolność. Oba te zjawiska mogą
stanowić zarówno zagrożenie, jak i wyzwanie.
W takim kontekście wszystko zależy od sposobu, w jaki rozwiążemy
międzygeneracyjny przekaz wartości i wytworzymy nasz własny.
Prof. Maria Orwid

Skala zagrożenia przestępczością narkotykową
w garnizonie mazowieckim w świetle
aspektów prawnych
Pani podinsp. Aneta Pawlińska
Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji
z siedzibą w Radomiu.
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Skala zagrożenia
przestępczością
narkotykową
w garnizonie
mazowieckim w
świetle aspektów
prawnych.
podinsp. Aneta Pawlińska
Wydział Prewencji
KWP zs. w Radomiu

„Narkomana się tworzy - w domu, szkole,
uczelni, na podwórku i na kolonii, słowem
wszędzie.
Lepi się go z cudownej materii dziecięcej
naiwności, chęci poznania świata, wrażliwości,
uczuć, porywów serca, najskrytszych tajemnic i
szczerych łez.”
Marek Kotański

Badanie na temat:
„Młodzież o n a r k o t y k a c h i p r o f i l a k t y c e
2011-2013

Celem badania było poznanie opinii uczniów szkół
ponadgimnazjalnych na temat kontaktu ze środkami
odurzającymi oraz oczekiwań w zakresie działań
profilaktycznych.
W badaniu wzięło udział 5265 uczniów.

Przeprowadzono je przez Komendę Główną Policji w ramach
ogólnopolskiego programu profilaktycznego „Profilaktyka a Ty”
(Wyniki badania należy traktować poglądowo).

Czy na terenie Twojej szkoły pojawiają się
narkotyki/dopalacze (czy są one dostępne, czy
widziałeś/aś, jak ktoś je zażywa, handluje nimi
itp.)?

N = 5265

Czy nauczyciele rozmawiają z Tobą na
temat szkodliwości zażywania
narkotyków/dopalaczy?

N = 5265

Jak oceniasz na skali od 1 do 10
skuteczność każdej
z wymienionych form przeciwdziałania
narkomanii?
działania profilaktyczne
poprzez teatr, film,…
pogadanka z
psychologiem/profilakty…

7,7
5,9
5,0

pogadanka z policjantem

4,5

pogadanka z pedagogiem
pogadanka z
nauczycielem
pogadanka z osobą, która
była uzależniona

4,1
7,0
3,4

plakat

2,6

ulotka

0

5

10
N = 5265

Narkotyki
zabezpieczone
w garnizonie
mazowieckim

ZABEZPIECZONE NARKOTYKI (w
gramach)
Rok 2014
Rok 2015 od
I-X

Liczba zgłoszeń (liczby bezwzględne) 2013 i 2014 w
podziale na grupy wiekowe (podział wg wieku
edukacyjnego) w LICZBA
skali kraju
WIEK
GRUPA PRZEDZIA
ZGŁOSZEŃ

do
18 r.ż.

powyżej
18 r.ż.

Nieznany
wiek

WIEKO
WA

Ł
WIEKOWY
(w
latach)

2013

2014

2015 (I
półrocze
)

1

0–6

1

0

1

2

7 – 12

14

20

13

3

13 – 15

134

254

228

4

16 – 18

319

590

687

5

19 – 24

283

762

893

6

25 – 29

126

386

423

7

30 – 39

140

394

412

8

powyżej
40 r.ż.

21

62

65

41

45

30

1079

2513

2554

9

Dane liczbowe pochodzą od dr. Burdy

RAZEM

Narzędzia prawne

Zmiany wprowadzone 1 lipca 2015 r.
ustawą z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy
o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych
innych ustaw.
• Ustawa zmieniła status 114 substancji rozpoznawanych
do tej pory jako dopalacze, a które po wejściu ustawy w
życie uzyskały status narkotyków.
• Wprowadzono art. 52a ust.1 „Kto wytwarza lub
wprowadza do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej środek zastępczy lub nową substancję
psychoaktywną, podlega karze pieniężnej w wysokości
od 20.000 zł do 1.000.000 zł”.
• Wprowadzono także zmianę w ustawie o swobodzie
działalności gospodarczej, której celem jest wzmocnienie
skuteczności przeprowadzanych kontroli w celu ochrony
zdrowia i życia ludzkiego.

K O D E K S P O S T Ę P O WA N I A
KARNEGO
ART. 304 § 1 KPK
Każdy dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa
ściganego z urzędu ma społeczny obowiązek
zawiadomić o tym prokuratora lub Policję.
ART. 304 § 2 KPK
Instytucje państwowe i samorządowe, które w związku
ze swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu
przestępstwa
ściganego
z urzędu, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o
tym prokuratora lub Policję oraz przedsięwziąć
niezbędne czynności do czasu przybycia organu
powołanego do ścigania przestępstw (…)

Narkotyki i prawo
 przywóz,
wywóz,
wewnątrzwspólnotowe
nabycie,
wewnątrzwspólnotowe dostawy lub przewóz przez terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej lub terytorium innego państwa środków
odurzające, substancji psychotropowych lub słomy makowej, podlega
grzywnie i karze pozbawienia wolności do lat 5. art. 55 ust.1 ustawy
 wprowadzanie do obrotu środków odurzających, substancji
psychotropowych lub słomy makowej albo uczestniczenie w takim
obrocie,
podlega
grzywnie
i karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. art. 56 ust.1
ustawy

 udzielanie innej osobie środka odurzającego lub substancji
psychotropowej, ułatwianie albo umożliwianie ich używania albo
nakłanianie do użycia takiego środka lub substancji, podlega karze
pozbawienia wolności do lat 3. art. 58 ust.1 ustawy

Narkotyki i prawo


jeżeli sprawca czynu (…) udziela środka odurzającego lub substancji
psychotropowej małoletniemu lub nakłania go do użycia takiego
środka lub substancji albo udziela ich w znacznych ilościach innej
osobie, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
art. 58 ust.2 ustawy

 udzielanie, ułatwianie albo umożliwianie oraz nakłanianie do
użycia środków odurzających lub substancji psychotropowych w celu
osiągnięcia korzyści majątkowej, podlega karze pozbawienia
wolności do lat 10. art. 59 ust.1 ustawy
 posiadanie środków odurzających lub substancji psychotropowych
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. art. 62 ust.1 ustawy
 postępowanie w sprawie posiadania środków odurzających i substancji
psychotropowych w ilości nieznacznej, przeznaczonej na własny
użytek sprawcy może zostać umorzone. art. 62a ustawy

Art. 165 kk
§ 1. Kto sprowadza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia
wielu osób albo dla mienia w wielkich rozmiarach:
2) wyrabiając lub wprowadzając do obrotu szkodliwe dla
zdrowia substancje, środki spożywcze lub inne artykuły
powszechnego użytku lub też środki farmaceutyczne nie
odpowiadające obowiązującym warunkom jakości, podlega
karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Art. 160 § 1. kk
Kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo
utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega
karze pozbawienia wolności do lat 3.

Środek zastępczy
wg art. 4 pkt 27 ustawy

to produkt zawierający co najmniej jedną nową
substancję psychoaktywną lub inną substancję
o podobnym działaniu na ośrodkowy układ
nerwowy, który może być użyty zamiast środka
odurzającego lub substancji psychotropowej lub
w takich samych celach jak środek odurzający,
lub
substancja
psychotropowa,
których
wytwarzanie i wprowadzanie do obrotu nie jest
regulowane na podstawie przepisów odrębnych.

Do środków zastępczych nie stosuje się
przepisów
o
ogólnym
bezpieczeństwie
produktów.

Co to są dopalacze ?
zwane ”smart drugs”
stanowią preparaty zawierające w
swym składzie substancje
psychoaktywne, których produkcja,
sprzedaż, reklamowanie jest obecnie
w Polsce ustawowo zakazana.
Udając produkty kolekcjonerskie,
kadzidła, sole do kąpieli oferowane
są w nielegalnej
sprzedaży.

Dopalacze sprzedawane są jako:
proszki (doustnie, donosowo)
tabletki, kapsułki (doustnie)
postacie płynne (doustnie, wziewnie)
papierosy, skręty (wziewnie)
kadzidełka (wziewnie)
aerozole
żywice
mieszanki ziołowe

Wy n i k i a n a l i z y g r u p y d o p a l a c z y
Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji
z 2014 roku

„Raport Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie
środków zastępczych-razem przeciw dopalaczom 2013-2014”

SKŁAD DOPALACZY

Objawy
Rozpoznanie zatrucia dopalaczami jest bardzo trudne.
Objawy są różne i zależą od rodzaju zażytej substancji.
Może to być:
• gorączka,
• pobudzenie psychoruchowe,
• bezsenność i nadmierna wesołość
lub – przeciwnie –
• smutek i poczucie pustki,
• nudności i wymioty,
• zawroty głowy,
• bełkotliwa mowa i splątanie,
• agresja,
• nietrzymanie moczu i kału,
• podwyższone ciśnienie i przyspieszone tętno.
Najgroźniejszym skutkiem zażycia dopalaczy są zawał serca i udar mózgu.

NIEBEZPIECZEŃSTWA
związane z zażywaniem dopalaczy
•

Obecnie dopalacze to wielka niespodzianka dla policjantów,
lekarzy i ludzi zajmujących się problemami narkomani.
Powstają nowe projekty substancji, których konsekwencji
zażywania nikt nie zna. To jest największe niebezpieczeństwo,
bo nie wiadomo czym ludzi zatrutych odtruwać, ani jak im
pomóc.

•

Skład chemiczny nie jest podawany i w wypadku
zatrucia lekarze są bezradni.

•

Ze względu na to, że zawartość substancji w mieszankach jest
zmienna, może dochodzić do przypadków przedawkowania
prowadzących do zatruć.

•

Dopalacze produkowane są w fatalnych warunkach. Do ich
produkcji używa się różnych toksyn, rozpuszczalników
itp.

(…) Półnagi i pobudzony biegał po ulicy.
Zanim zmarł przyznał, że wziął dopalacze.

Kolorowe wizje, ale też przerażające halucynacje i
zawroty głowy

Częstym objawem są stany halucynogenne. Pacjenci po odzyskaniu świadomości
opowiadają o dziwnym stanie, podobnym do tego po zażyciu narkotyków.

Nadmierna wesołość, ale też
przygnębienie
i przerażające uczucie pustki.
Bóle wieńcowe i udar
mózgu.

Dopalacze działają na układ nerwowy prowadząc
do przyspieszenia akcji serca i wzrostu ciśnienia
tętniczego krwi.
Gwałtowny wzrost temperatury ciała jest częstym skutkiem
zażycia dopalaczy i bezpośrednią przyczyną śmierci młodych
ludzi zażywających dopalacze.

Bełkotliwa mowa i
splątanie

Pobudzenie
psychoruchowe powoduje
brak potrzeby snu,
i może utrzymywać się
przez
wiele godzin.

Silne pobudzenie i agresywne
zachowanie.
Po zażyciu dopalaczy zwieracze mogą nie
wytrzymać, czego efektem jest
nietrzymanie moczu i brak kontroli nad
innymi czynnościami fizjologicznymi..
Wymioty i nudności spowodowane mogą być podrażnieniem
śluzówki oraz wpływem substancji zawartych w dopalaczach na
ośrodkowy układ nerwowy.

Zatrucia środkami zastępczymi
na terenie garnizonu mazowieckiego
W ciągu 2014 roku odnotowano 31 podejrzeń zatruć.
Od 01.01.2015 r. do 31.08.2015 r. zarejestrowano 238 podejrzeń zatruć
środkami zastępczymi.
W czasie wakacji 2015 r. (od 27.06. do 31.08.2015 r.) zarejestrowano
136 podejrzeń zatruć.
Wśród tych 136 zgłoszeń, informację o wieku pacjenta uzyskano w 93
przypadkach i były to osoby w wieku:
10-15 lat (5), w tym 1 osoba w wieku 10 lat (Płock);
16-18 lat (15);
19-25 lat (43);
26-30 lat (15);
31-40 lat (14);
46 lat i więcej (1).
płeć pacjenta ustalono w 109 przypadkach (15 kobiet i 94
mężczyzn).
W analizowanym okresie nie odnotowano przypadków zgonów.

LABORATORIA
PRODUKUJĄCE
DOPALACZE

Dopalacz „krokodyl” - „ruska heroina”
jeden z najbardziej śmiercionośnych narkotyków na świecie.

• wynaleziony w Rosji,
•

podawany dożylnie i domięśniowo,

•

kilkakrotnie silniejszy od heroiny,

•

dramatycznie zanieczyszczona pochodna morfiny,

•

jego działanie jest tak silne, że człowiek rozpada się za życia,

narkotyk zanieczyszczony jest benzyną, rozcieńczalnikami,
kwasem solnym, jodem
•

i fosforem,
•

już po pierwszym zażyciu powoduje uzależnienie.

Ludzie, którzy zażywają krokodyla umierają najpóźniej po 2-3
latach od pierwszego razu.

Jakie są skutki zażywania „krokodyla”

• pierwsze widocznie objawy po zażyciu narkotyku pojawiają się po 5-10
dniach,
w miejscu wkłucia pojawiają się zielonkawe lub szare plamy wywołane
gniciem zniszczonych tkanek, które następnie zaczynają się łuszczyć
niczym skóra krokodyla,
•

zmieniają się w niegojące się, ciemnofioletowe rany, a w konsekwencji w
ciało, które zaczyna odpadać od kości
•

mówi się, że krokodyl, przez zawartość silnych kwasów dosłownie
wypala żyły,
•

trucizny zawarte w narkotyku doprowadzają do rozpadu ciała,
które pęka i gnije,
•

Procedury postępowania nauczycieli
oraz zasady współpracy szkół z policją
w sytuacjach zagrożenia dzieci oraz młodzieży
przestępczością
i demoralizacją, w szczególności narkomanią,
alkoholizmem i prostytucją.

W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły
znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków
powinien podjąć następujące kroki:

•

Odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia go samego, stwarza warunki,
w których nie będzie zagrożone jego życie ani zdrowie.

•

Wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia, ewentualnie udzielenia pomocy medycznej.

•

Zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły, wychowawcę oraz rodziców/opiekunów, których zobowiązuje do
niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły. Gdy rodzice/opiekunowie odmówią odebrania dziecka, o
pozostaniu ucznia w szkole, czy przewiezieniu do placówki służby zdrowia, albo przekazaniu go do dyspozycji
funkcjonariuszom Policji - decyduje lekarz, po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia ucznia i w porozumieniu z
dyrektorem szkoły/placówki.

•

Szkoła zawiadamia najbliższą jednostkę Policji, gdy rodzice ucznia będącego pod wpływem alkoholu - odmawiają
przyjścia do szkoły, a jest on agresywny, bądź swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia albo zagraża życiu
lub zdrowiu innych osób. W przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości, Policja ma możliwość przewiezienia
ucznia do izby wytrzeźwień albo do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych - na czas niezbędny do
wytrzeźwienia (maksymalnie do 24 godzin). O fakcie umieszczenia zawiadamia się rodziców/opiekunów oraz sąd
rodzinny jeśli uczeń nie ukończył 18 lat.

•

Jeżeli powtarzają się przypadki, w których uczeń (przed ukończeniem 18 lat) znajduje się pod wpływem alkoholu
lub narkotyków na terenie szkoły, to szkoła ma obowiązek powiadomienia o tym policji (specjalisty ds. nieletnich) lub
sądu rodzinnego.

•

Spożywanie alkoholu na terenie szkoły przez ucznia, który ukończył 17 lat, stanowi wykroczenie z art. 431 ust. 1
Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Należy o
tym fakcie powiadomić policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tej instytucji.

•

Stan nietrzeźwości kiedy stężenie alkoholu we krwi jest powyżej 0,5 ‰ alkoholu lub w wydychanym powietrzu
powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.

W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada
przy sobie substancję przypominającą narkotyk, powinien
podjąć następujące kroki:
1. Nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, dyrektor, itp.) ma prawo
żądać, aby uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby szkolnej oraz
kieszeni (we własnej odzieży), ewentualnie innych przedmiotów budzących podejrzenie
co do ich związku z poszukiwaną substancją. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie
wykonać czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia - jest to czynność
zastrzeżona wyłącznie dla Policji.
2. O swoich spostrzeżeniach powiadamia dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów
ucznia i wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa.
3. W przypadku, gdy uczeń, mimo wezwania, odmawia przekazania nauczycielowi
substancji i pokazania zawartości teczki, szkoła wzywa Policję, która przeszukuje odzież
i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną substancję i zabiera ją do
ekspertyzy.
4. Jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel, po odpowiednim zabezpieczeniu,
zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją do jednostki Policji. Wcześniej próbuje
ustalić, w jaki sposób i od kogo, uczeń nabył substancję wraz ze swoimi
spostrzeżeniami. Całe zdarzenie nauczyciel dokumentuje, sporządzając
możliwie dokładną notatkę z ustaleń.

W przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie
szkoły substancję przypominającą wyglądem narkotyk
powinien podjąć następujące kroki:
Nauczyciel zachowując środki ostrożności zabezpiecza substancję
przed dostępem do niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej
zniszczeniem do czasu przyjazdu Policji, próbuje (o ile to jest
możliwe w zakresie działań pedagogicznych) ustalić, do kogo
znaleziona substancja należy.
1. Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora szkoły i wzywa
Policję.

2. Po przyjeździe Policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną
substancję i informacje dotyczące szczegółów zdarzenia.

Współpraca z klubem sportowym „ROSA RADOM”
w ramach KAMPANII ANTYDOPALACZOWEJ

na terenie garnizonu mazowieckiego
14 października 2015 r. - konferencja prasowa
CEL: zachęcenie uczestników do zdrowego i sportowego stylu życia
– bez środków odurzających.
PRZEDSIĘWZIĘCIA:
 nagranie spotu profilaktycznego pn. „DOPALAMY SIĘ
SPORTEM” z udziałem młodzieży z VII LO oraz sportowców z
pierwszoligowej drużyny ROSY Radom /SPOT/.
 emisja nagranego spotu na telebimach podczas organizowanych
imprez sportowych.
 kalendarz na rok 2016 ze zdjęciami koszykarzy w umundurowaniu
policyjnym oraz hasłem „DOPALAMY SIĘ SPORTEM”.
Zaplanowane:
IV kwartał 2015r. - przeprowadzenie spotkań w szkołach (trening + mecz
koszykówki) młodzieży w wieku 12-18 lat z koszykarzami, poprzedzone
pogadanką funkcjonariusza Policji pod hasłem „Dopalacze kradną życie rozegraj to inaczej”.

Ośrodki pomocy
•

Telefon Zaufania „Narkotyki – Narkomania” 801-199 – 990,
adresowany dla osób używających narkotyki, uzależnionych
oraz ich bliskich. Czynny codziennie
w godz. 16.00-21.00,

•

Poradnia internetowa www.narkomania.org.pl

•

Telefon Zaufania dla dzieci i młodzieży Fundacji Dzieci
Niczyje 116-111. Czynny codziennie w godz. 12.00-20.00,

•

Infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego 800 060 800,

•

Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach
bezpieczeństwa dzieci 800 100 100,

•

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800
121 212,

Dziękuję za uwagę
podinsp. Aneta Pawlińska
Wydział Prewencji
KWP zs. w Radomiu
tel. 48 345 30 65
e-mail: a.pawlinska@mazowiecka.policja.gov.pl

Działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej
w zakresie przeciwdziałania narkomanii
w obszarze środków zastępczych
Pani Zdzisława Hasa, Pani Urszula Lewandowska
przedstawicielki
Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej

Delegatura w Płocku

POWIATOWA STACJA
SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W PŁOCKU
ZDZISŁAWA HASA SEKCJA OZIPZ

,,Działania Państwowej Inspekcji
Sanitarnej w zakresie
przeciwdziałania narkomanii w
obszarze środków zastępczych,,
19.11.15

,,DOPALACZE”
,,Dopalacze” to nazwa potoczna różnego rodzaju
substancji lub ich mieszanek o działaniu
psychoaktywnym:
• Stymulującym,
• Relaksującym,
• Halucynogennym
które nie znajdują się na liście substancji
kontrolowanych.

19.11.2015

USTAWA Z DNIA 29 LIPCA 2005 O PRZECIWDZIAŁANIU
NARKOMANII
(DZ. U. Z DNIA 24 CZERWCA 2015 POZ.875

Środek zastępczy

•Produkt zawierający co najmniej jedną nową substancję
psychoaktywną lub inną substancję o podobnym działaniu
na ośrodkowy układ nerwowy, który może być użyty
zamiast
środka
odurzającego
lub
substancji
psychotropowej lub w takich samych celach jak środek
odurzający lub substancja psychotropowa, których
wytwarzanie i wprowadzanie do obrotu nie jest
regulowane na podstawie przepisów odrębnych

19.11.2015

DZIAŁANIA
PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ
• Szkolenia
• Uruchomienie infolinii 800 060 800
• Przygotowanie i dystrybuowanie materiałów edukacyjnoinformacyjnych
• Począwszy od 3.10.2010 roku Państwowa Inspekcja Sanitarna wraz z
funkcjonariuszami policji zamknęła wszystkie sklepy i hurtownie
zajmujące się handlem tzw. Dopalaczami ( w sumie ponad 1300)
• Zabezpieczenie ponad 12000 próbek dopalaczy, których znaczna liczba
została przebadana
• Monitorowanie internetu
• Składanie doniesień do organów ścigania
• W 2014 r przeprowadzono 651 kontroli i wydano 352 decyzje dotyczące
czasowego wycofania produktów z obrotu

DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE SEKCJI OZIPZ
PSSE W PŁOCKU
- Realizacja Projektu ,,Profilaktyczny program w zakresie
przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i
innych środków psychoaktywnych”- w ramach projektu:
• Program edukacyjny - ,,ARS czyli jak dbać o miłość”
• Kampania - ,,Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu”
- Zajęcia edukacyjno-warsztatowe dla dzieci i młodzieży
- Konkursy
- Dystrybucja materiałów edukacyjnych 2800 odbiorców
- Punkty informacyjno-pomiarowe (festyny, pikniki)
- Poradnictwo metodyczne
- Ekspozycje wizualne w PSSE
9.09.15
- Publikacja
informacji na stronie internetowej PSSE

PROFILAKTYCZNY PROGRAM W ZAKRESIE
PRZECIWDZIAŁANIA
UZALEŻNIENIU OD ALKOHOLU, TYTONIU
I INNYCH ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH

• Głównym celem projektu jest ograniczenie używania
tytoniu, alkoholu i innych substancji psychoaktywnych
przez kobiety w wieku prokreacyjnym, tj. między 15 a 49
rokiem życia.
• Projekt realizowany jest od 1 lipca 2012 roku do 31 grudnia
2016 roku.
• W ramach projektu realizowany jest program edukacyjny
pt. ,,ARS, czyli jak dbać o miłość?’’ oraz kampania ,,Nie
pozwól odlecieć swojemu szczęściu!”

9.09.15

ARS CZYLI JAK DBAĆ O MIŁOŚĆ?
-Honorowy Patronat nad programem objął Minister
Edukacji Narodowej.
- Program edukacyjny adresowany do uczniów szkół
ponadgimnazjalnych, a jego celem jest pogłębienie
wiedzy na temat konsekwencji używania substancji
psychoaktywnych m.in. alkoholu, papierosów czy
narkotyków.
- Program realizowany w czasie 6 godzin lekcyjnych –
maximum 12, minimum 4.
- W roku szkolnym 2015/2016 realizowana jest 3 edycja
programu. Do programu przystąpiło 20 szkół
ponadgimnazjalnych z terenu działania PSSE w Płocku.
9.09.15

ARS CZYLI JAK DBAĆ O MIŁOŚĆ?

19.11.15

ARS CZYLI JAK DBAĆ O MIŁOŚĆ?
-Najważniejsze tezy programu:
• Życie i dobre zdrowie to najważniejszy warunek miłości;
• Substancje psychoaktywne nas oszukują, nie dają nam tego, co
obiecują, powodują problemy;
• Substancje psychoaktywne mogą niszczyć miłość;
• Substancje psychoaktywne negatywnie wpływają na zdrowie
człowieka;
• Substancje psychoaktywne przyjmowane w czasie ciąży mogą
powodować szereg zaburzeń i wad rozwojowych u dziecka;
• Miłość rodzicielska chroni dzieci przed ryzykownymi zachowaniami.

9.09.15

KAMPANIA SPOŁECZNA „NIE POZWÓL
ODLECIEĆ SWOJEMU SZCZĘŚCIU!”

19.11.15

KAMPANIA SPOŁECZNA „NIE POZWÓL
ODLECIEĆ SWOJEMU SZCZĘŚCIU!”

19.11.15

KAMPANIA SPOŁECZNA „NIE POZWÓL
ODLECIEĆ SWOJEMU SZCZĘŚCIU!”
Celem kampanii jest zwiększenie wiedzy na temat skutków
zdrowotnych używania substancji psychoaktywnych, a także
ograniczenie ich stosowania. Główną grupą docelową
kampanii są kobiety w wieku prokreacyjnym ( tj. między 15 a
49 rokiem życia), ciężarne oraz ich rodziny i bliscy.
Kampania „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu” potrwa
do końca 2016 roku. Jest częścią projektu „Profilaktycznego
programu
w
zakresie
przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i
innych środków psychoaktywnych” - realizowanego w
ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Zadzwoń do nas teraz: PL +48 690-454-421, NL +31 811-742-204

25,00 zł
Mary Jane 1g
Mary Jane 1g
25,00 zł
Dodaj do koszyka Więcej
Dostępny

stacjonarny sklep
z dopalaczami w Holandii.

30,00 zł
Wizjoner 1g
19.11.15

9.09.15

9.09.15

POSTE RESTANTEPACZKA BEZ PRZYPAŁU
(wym. Post restat fr. ,,poczta pozostająca”)- sposób
wysyłki polegający na dostarczeniu przesyłki pod
adres dowolnego urzędu pocztowego, wygodny dla
odbiorcy, zamiast pod jego adres. Nie musi to być
urząd ,,właściwy” miejscu zamieszkania, nie musi to
być nawet urząd w miejscowości, w której mieszka.
Może to być przesyłka na hasło, bez imienia i
nazwiska adresata przesyłki lub przekazy pocztowe.

GRUPY SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH ZIDENTYFIKOWANE
W ŚRODKACH ZASTĘPCZYCH PRZEZ PAŃSTWOWĄ INSPEKCJĘ SANITARNĄ
W 2013 I 2014 ROKU

• Substancje psychoaktywne w środkach zastępczych ,
które na przestrzeni 2013r. i 2014r. były identyfikowane
w próbkach produktów zatrzymanych i wycofanych
z obrotu przez Państwową Inspekcję Sanitarną, należały
do następujących grup :
•
•
•
•
•
•
•

Syntetyczne kannabinoidy
Katynony
Fenyloetyloaminy
Tryptaminy
Piperazyny
Piperydyny
Środki zastępcze występowały w różnej postaci: suszu roślinnego,
proszku, kapsułek.

KANNABINOIDY
Są grupą substancji obejmującą zarówno
związki naturalne występujące
w konopiach siewnych (Cannabis sativa),
a także ich syntetyczne analogi lub
metabolity. Kannabinoidy działają
podobnie do THC, głównego składnika
aktywnego konopi indyjskich.
Charakteryzują się działaniem
halucynogennym, uspokajającym oraz
depresyjnym

9.09.15

KATYNONY
Katynon jest głównym alkaloidem khatu
czyli czuwaliczki jadalnej.
Czuwaliczka jadalna, kata (Catha edulis),
krzew z rodziny dławiszowatych, pochodzący
z Arabii i Afryki Wschodniej. Roślina
używkowa, liście zawierają alkaloidy
działające podobnie do kofeiny i morfiny.
Sporządza się z nich napój, tzw. herbatę kat,
usuwający zmęczenie i uśmierzający głód.
Katynony wykazują działanie stymulujące. Do
głównych pochodnych katynonów można
zaliczyć 3-MMC, mefedron, pentedron- są to
związki
syntetyczne.
9.09.15

FENYLOETYLOAMINY
Istnieją na rynku narkotykowym od ponad 20 lat. Roślinne
substancje psychoaktywne to na przykład psychodelik
meskalina, czy stymulanty efedryna i katyna.
Trzy
najbardziej znane syntetyczne substancje
psychoaktywne to amfetamina, metamfetamina i MDMA
(ecstasy). Inna nazwa tej klasy związków to amfetaminy
stymulanty ATS.

9.09.15

FENYLOMETYLOAMINY

9.09.15

TOP 5- NAJPOPULARNIEJSZE SUBSTANCJE
PSYCHOAKTYWNE ZIDENTYFIKOWANE PRZEZ PIS
W PRODUKTACH DOPALACZY W 2013 I W 2014 ROKU

• UR-144- kannabinoid- zasuszona i rozdrobniona
substancja roślinna koloru zielonego
• PENTEDRON- katynon- proszek koloru białego
• 3-MMC- katynon- substancja sypka koloru białego
• 5-FUR-144- kannabinoid- susz roślinny

• 25I-NBOMe- fenyloetyloamina- bibuła jonowymienna
19.11.15

UR-144
UR-144- został odkryty w 2006 r. należy do syntetycznych
kannabinoidów,
o działaniu mocniejszym od
marihuany. Wprowadzony do obrotu jako zasuszona i
rozdrobniona substancja roślinna koloru zielonego
znajdująca się w woreczku foliowym z zapięciem
strunowym . Jest palony za pomocą fajki wodnej, może
być również
przyjmowany doustnie , lub przez
inhalację.
Ur wywołuje euforyczny nastrój, podniecenie i
oszołomienie, wzrost apetytu. Duże dawki powodują
zaburzenia orientacji, pobudzenie, stany euforyczne,
urojenia, ataki paniki lub apatię, uczucie senności i
zamroczenie.
9.09.15

UR-144

Występuje pod nazwami m.in.: cząstka boga
LAKSZMI, Himawanti, Ratri, Kali, imitacja produktu
rozpałka do pieca koloru niebieskiego, srebrnego,
złotego, imitacja produktu czereśniowy dym,
migdałowy dym.

19.11.15

W INTERNECIE PO
UR-144
,,Nie palcie tego, spaliłem w życiu kilka gramów urki i na
pewno wpłynęło to na moje zdrowie, czuję bardziej
wnętrzności, przy wyższej dawce raz dostałem ataku
padaczki lekkiej która na szczęście zeszła p 5 minutach lecz
i tak okropne uczucie. Dodam że efekty uboczne nie
pojawiają się przy użytkowaniu dopiero później. Może i jest
tania ale nie warto się truć. Wybór należy do Was”.

19.11.15

PENTEDRON
Substancja psychoaktywna . Należy do grupy katynonów. Działa
stymulująco na ośrodkowy układ
nerwowy, podobnie do
amfetaminy.
Wywołuje wzmożoną aktywność i nienaturalną wesołkowatość.
Mogą pojawić się zachowania aspołeczne, paranoje, myśli
samobójcze.
Po ustaniu działania pentedronu może wystąpić: obniżony nastrój,
zmęczenie, senność, poczucie bezsilności.
Występuje pod nazwami: kwitnąca wiśnia, cytrynowy powiew,
pachnąca szafa, cząstka Boga MITRA, Rudra.

19.11.15

W INTERNECIE PO PENTEDRONIE
,,…skutki

uboczne zaczynają być nie do zniesienia,
każda wciągnięta ilość zaczynająca się od 100 mg
kończy się u mnie trwającym obecnie 2x dłużej
od pozytywnych efektów skurczem klatki
piersiowej i brzucha. Brzydzę się tym g…..
bardziej niż skacowany człowiek wódką i wstyd
mi przed samym sobą”.

19.11.15

5-FUR-144
Substancja
psychoaktywna,
klasyfikowana
jako
chemiczna o działaniu przeciwbólowym. Wprowadzana
do obrotu w postaci suszu. Wywołuje podniecenie,
uczucie przyjemności, zmniejszenie wrażliwości na
ból, stany euforyczne, uczucie strachu. Działa silniej od
UR-144.
Występuje pod nazwami m.in.: pachnidło ziołowy
wzmacniacz zapachu, old school, Cząstka Boga Surja,
Ganga, Waruna, Rama, Uszos, Indra.

19.11.15

W INTERNECIE PO 5-FUR-144
,, Dwa buchy niewiadomego stężenia wywołały u mnie poczucie
bycia jądrem ziemi. Kręciłem się jako to jądro i tylko słyszałem głos
abym zwolnił a byłem na to bezsilny. Nie potrafiłem tego opuścić. A
moje ciało zaczęło skakać, (skoczyłem na szczupaka z metrowego
murku, połamane okulary, rozcięta ręka i bolący nos). Pod koniec
podróży moje pole widzenia było ograniczone do trójkąta, gdyż oczy
mi cały czas latały. Musiałem kręcić głową, by to znikło. Miałem
wrażenie, że patrzę na kosz na śmieci o kształcie ostrosłupa i nie
mogłem oderwać oczu od jego wierzchołka (czułem, że moje oczy
układają się w zeza). I właśnie ten obraz przeplatał mi się z
rzeczywistym” .
19.11.15

25I-NBOME

25I-NBOMe
jest
substancją
psychoaktywnąsilnym
psychodelikiem
wywołującym
zmiany
percepcji,
świadomości, sposobu myślenia i sposobu odczuwania
emocji oraz głębsze odczuwanie wrażeń zmysłowych.
Efekty podobne do LSD. Wywołuje jednak więcej objawów
ubocznych .Łatwo przedawkować. Opisywane są zgony po
użyciu 25I-NBOMe.

9.09.15

NIEPOŻĄDANE SKUTKI ZDROWOTNE
25I-NMOME
• W mniejszych dawkach powoduje: pobudzenie i euforię,
trudności w koncentracji i zaburzenia komunikacji
• W większych dawkach powoduje: paranoję, napady lęku i
paniki, agresję, widzenie tunelowe, halucynacje
wzrokowe i słuchowe. Szczególnie niebezpieczny jest
używany donosowo(wciągany jak tabaka)
• Powoduje również nudności, wymioty, biegunki, świąd i
nieświadome napięcie niektórych grup mięśni

9.09.15

W INTERNECIE PO 25I-NBOME
,, 25i-nbome przyjmowaliśmy w 3-ke, u ziomka na kwadracie, o
godzinie 16:40 czas przyjęcia. W moim przypadku substancja
zaczęła działać po około 20 minutach, pierwsze objawy to
znieczulenie, drętwienia szczęki, oraz ,,metaliczny” smak w ustach.
30 minut po zażyciu duża dezorientacja i ogłupienie (nie
wiedziałem co ze sobą zrobić), dreszcze, pocenie się i odczuwanie
zimna oraz ciepła – często się to zmieniało. Lecz po godzinie po
zażyciu ,,ZACZĘŁO SIĘ”. Bardzo duże zniekształcenia, falowania,
kontrasty jak i kolory, dosłownie wszystkiego. Próba wstania z sofy
okazała się niemal niemożliwa, utrzymywało się spore zachwianie
błędnika, wrażenie jakby wszystko się kręciło”.
19.11.15

OCENA WPŁYWU ŚRODKÓW ZASTĘPCZYCH
NA ZDROWIE I ŻYCIE LUDZI
• Skład i struktura związku chemicznego i wynikające z
budowy właściwości fizykochemiczne i toksyczne
substancji.
• Droga podania. Szybciej wchłaniają się NSP podane
dożylnie, domięśniowo, podskórnie, doodbytniczo,
podjęzykowo, wziewnie, wolniej podane doustnie.
• Czynniki osobnicze: wiek, płeć, waga ciała, stan zdrowia,
cechy genetyczne, okoliczność czy NSP jest przyjmowany
na czczo czy po obfitym posiłku.
• Przyjmowanie innych substancji psychoaktywnych.
• Działania pośrednie: targnięcie się na własne życie,
siadanie za kierownicą po dopalaczach.
19.11.15

DZIAŁANIE DOPALACZY
• Jedna porcja ,,zabezpiecza” kilku biorców.
• Bardzo szybkie działanie (często już po 20-30 sekundach).
• Działanie krótsze niż narkotyku ale bardzo intensywne
z gwałtownie występującymi po sobie zmianami
zachowań.
• Nieznany skład- poszczególne substancje wywołują często
odmienne stany ( radość połączoną z agresją, halucynacja
ze strachem).
• Całkowita utrata kontroli zachowania i brak zdolności
oceny sytuacji zewnętrznej.

19.11.15

MODEL UŻYWANIA DOPALACZY
• Używane są głównie przez biorców w wieku 16-40 lat.
• Ich kupowanie w sklepach ma charakter ostentacyjnych
manifestacji ( głównie prze ludzi młodych 18-25 lat).
• Zdecydowaną
większość
przyjmujących
dopalacze
stanowią chłopcy.
• Środki te są częściej przyjmowane grupowo (2-5 osób).
• Używanie jako element sobotnio-niedzielnej rekreacji).
• Internet jako forum wymiany wiedzy na temat dopalaczy,
zwłaszcza sposobów ich używania.

19.11.15

GHB- KWAS
GAMMA HYDROKSYMASŁOWY

Pigułka gwałtu-GHB to związek bezbarwny, bez zapachu i smaku,
dobrze rozpuszczalny w wodzie, a więc również w napojach
i drinkach, może być podawany bez obawy wykrycia. Wywołuje stan
częściowej lub całkowitej utraty przytomności i niezdolności
do podejmowania decyzji. Osoba, po zażyciu kwasu gamma hydroksymasłowego, staje się zupełnie bezradna i może być obiektem
działań przestępczych, np. kradzieży lub gwałtu, praktycznie bez
możliwości podjęcia obrony.

9.09.15

GBL- GAMMABUTYROLAKTON
,,GIBEL”
• Legalny prekursor GHB.
• Rozpuszczalnik używany do mycia m.in. powierzchni
chromowanych, felg w samochodach.
• 100ml-65-90 zł.
• GBL ulega ,,in vivo” biotransformacji do GHB.
• Średnia przyjmowana dawka GBL w celach
rekreacyjnych to 1-2 ml.

9.09.15

LEKI OTC – BEZ RECEPTY
Kodeina (nazwa handlowa: Thiocodin). Pochodna morfiny
z rodziny opiatów. ,,Wystarczy jedno opakowanie za
kilka złotych, czyli 10 małych tabletek, by poczuć jak
ciało ogarnia przyjemne ciepełko i wszystkie
problemy znikają w oddali. To cholernie przyjemna,
ale jednocześnie bardzo zdradziecka substancja.
Można zatracić się w niej bez reszty i szybko popaść
w mocne uzależnienie, zarówno fizyczne jak
i psychiczne. A tolerancja wzrasta i trzeba żreć tego
więcej i więcej”.

9.09.15

LEKI OTC – BEZ RECEPTY
Pseudoefedryna (nazwa handlowa: Sudafed).,,To coś dla miłośników jazdy
na amfetaminie, której pseudoefedryna jest pochodną. Działanie
to silne pobudzenie i euforia, włącznie z obecnością tej
specyficznej, narkotycznej miłości do wszystkich ludzi.
Wystarczą cztery tabletki, by poczuć przyjemną i całkiem silną
jazdę w wyjątkowo syntetycznym wydaniu. Działania niepożądane
oczywiście występują, na czele z przyspieszoną akcją serca i
obecnością dziwnego niepokoju.
Wyjątkowo silne wrażenia, jak na małą ilość leku dostępnego bez
recepty, to rekompensują, ale z Sudafedem, tak jak i z innymi
dragami, nie warto przesadzać”.

9.09.15

LEKI OTC – BEZ RECEPTY
Dekstrometorfan (nazwa handlowa: Acodin).
,, Substancja zwana potocznie DXM,
wchodząca w skład popularnego wśród
gimbusów leku Acodin, to już wyższa szkoła jazdy. Zażywana
w większych dawkach (od 30 tabletek w górę) potrafi zrobić
prawdziwe kuku na muniu i zabrać nas na wycieczkę do innego
świata. Odrealnienie, halucynacje, zwidy, a przy jeszcze większych
dawkach i wyższych poziomach plateau – mistyczne doznania i
wyjście duszy z ciała. To wszystko, a nawet więcej jest w stanie
zaserwować substancja wchodząca w skład niepozornego leku na
kaszel. Gratis można otrzymać też bad tripa, dlatego
w czasie eksperymentów z Acodinem warto mieć przy sobie kogoś
trzeźwego i doświadczonego”.
19.11.15

LEKI OTC – BEZ RECEPTY
Tantum Rosa jest kobiecym lekiem przeciwzapalnym
produkowanym w Polsce. Występuje w postaci
rozpuszczalnego proszku. Stosuje się go
dopochwowo. Tymczasem wciągnięty do nosa
wywołuje halucynacje. To przez zawartą w nim
benzydaminę, która jest obecna również w Tantum
Verde, pastylkach leczących stany zapalne gardła.
,,Jednak najbardziej niesamowite haluny nawiedziły
mnie w kuchni, gdzie gapiłem się do ciemnego
wnętrza piekarnika. I znowu. Kulka z wijących się
dżdżownic, potem ryby i tańczący w środku ludzie.
Wyglądało to jak oldshoolowa dyskoteka”.

19.11.15
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Dopalacze - Bezpłatna infolinia Państwowej Inspekcji Sanitarnej
800 060 800 – czynna całą dobę
Antynarkotykowy Telefon Zaufania 801 199 990
Czynny codziennie w godz. od 16.00 – 21.00

PUBLIKACJE ON-LINE KRAJOWEGO BIURA DS.
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Poradnik dla rodziców „O lekach, marihuanie, dopalaczach bez histerii”
Poradnik przeznaczony jest dla wszystkich rodziców. Dla tych, którzy już
zetknęli się z używaniem przez dzieci narkotyków, a także dla tych,
którzy chcą dowiedzieć się więcej, choć nie mają tego problemu.
Publikacja ta kierunkowana jest zarówno na zwiększenie wiedzy jak
również zwiększenie umiejętności wychowawczych. Porusza m.in.
zagadnienia związane ze zjawiskiem odurzania się lekami, używaniem
marihuany, „dopalaczy” oraz przeciwdziałaniu im poprzez nawiązywanie
poprawnych relacji z dorastającym dzieckiem.
19.11.15

PUBLIKACJE ON-LINE KRAJOWEGO BIURA DS.
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Scenariusz spotkania z rodzicami ,,Szkoła i rodzice wobec zagrożeń
substancjami psychoaktywnymi”
Jest to gotowe narzędzie dla nauczyciela do pracy profilaktycznej z
rodzicami. Głównym celem programu jest nawiązanie przez
nauczyciela- wychowawcę efektywnej współpracy, umożliwiającej
zgodne działanie szkoły i domu, oraz wzmocnienie ochrony uczniów w
okresie dojrzewania przed zagrożeniami związanymi z używaniem
substancji psychoaktywnych.
19.11.15

DZIĘKUJĘ

19.11.15.

DZIAŁANIA PAŃSTWOWEJ
INSPEKCJI SANITARNEJ
DOTYCZĄCE
ŚRODKÓW ZASTĘPCZYCH

Urszula Lewandowska
Sekcja Nadzoru Higieny Pracy
Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej
w Płocku
19.11.2015 r.

DZIAŁANIA PIS
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomani (tj. Dz.U
z 2012 r. poz. 124 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o
Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz.) nakłada na
Państwową Inspekcję Sanitarną obowiązek sprawowania nadzoru nad
przestrzeganiem ustawowego zakazu wytwarzania, przywozu i
wprowadzania do obrotu na terytorium RP „dopalaczy”.
Państwowa Inspekcja Sanitarna:
•

prowadzi działania kontrolno-represyjne wymierzone przeciwko
podmiotom lub osobom prywatnym łamiącym zakaz wytwarzania,
przywozu i wprowadzania do obrotu na terytorium RP „dopalaczy”;

•

obsługuje infolinię o dopalaczach;

•

rejestruje podejrzenia zatruć środkami zastępczymi;

•

podejmuje działania edukacyjno-oświatowe,

KONTROLE

2015 r.
Kontrole

01.01 - 31.10

2015 r.

2014 r.

osoba prywatna

Liczba przeprowadzonych kontroli

3

0

4

Liczba kontroli podczas których
zabezpieczono środki
Liczba zabezpieczonych opakowań
produktów

2

KMP

4

8
(8,66 g.)

491

54
(27,6 g.)

W czasie 2015 r. podjęto 4 działania zmierzające do przeprowadzenia
kontroli ( w okresie wakacji 2 działania) - dotyczy 1 sklepu
Przeprowadzono 3 kontrole w 1 sklepie sprzedającym środki zastępcze
(dopalacze)
W jednym przypadku kontroli nie przeprowadzono – sklep był zamknięty.

KONTROLE

Podczas 3 kontroli przeprowadzonych w 1 sklepie zabezpieczono łącznie
54 produkty, których rodzaj, opakowanie, gramatura wskazywały, że
mogą spełniać definicję środka zastępczego:


Sklep zlokalizowany był w Płocku, ul. Sienkiewicza, ciągu roku
zmienił lokalizację i został przeniesiony na ul. Kwiatka 1

POSTĘPOWANIE

ADMINISTRACYJNE

Postępowanie administracyjne prowadzono w oparciu o:


przeprowadzone kontrole, podczas których zatrzymano produkty mające
znamiona środków zastępczych oraz wyniki badań pobranych próbek;



dokumentację otrzymaną z Policji lub Prokuratury.

POSTĘPOWANIE

ADMINISTRACYJNE
Wakacje 2015
r.

01.01 31.10.2015 r.

2014 r.

Liczba wydanych decyzji przez PPIS ogółem

0

10

23

w tym m.in.:
wstrzymanie wprowadzania do obrotu/ wycofanie z obrotu na
okres 18 miesięcy

0

2

4

obciążenie opłatą za czynności kontrolne

0

3

3

Obciążenie kosztami badań próbek produktów pobranych
podczas kontroli
zakaz wprowadzania do obrotu środków zastępczych i nakaz
wycofania produktu z obrotu oraz jego zniszczenie
Nałożenie kary pieniężnej za wprowadzanie do obrotu
na łączną kwotę

0

2

3

0

3

3

0
0

130.000 zł

180.000 zł

Liczba rozpatrzonych sprzeciwów na czynności
kontrolne
Liczba odwołań/zażaleń od decyzji/postanowień
PPIS

1

3

4

1

18

9

Działania

WSPÓŁPRACA Z INNYMI JEDNOSTKAMI
Współpraca z Policją i Inspekcją Handlową polegała na prowadzeniu
wspólnych kontroli oraz wymianie informacji o miejscach wprowadzania do
obrotu środków zastępczych.
W czasie wakacji czynności kontrolne podejmowano wspólnie z:
- Policją (3 działania);
- Policją i Inspekcją Handlową (1 działanie);

Na szczeblu PPIS oprócz uzgodnień telefonicznych odbyły się :


2 spotkania z przedstawicielami Inspekcji Handlowej (uzgodnienia dot..
wspólnych kontroli);



3 spotkania z przedstawicielami Komendy Miejskiej Policji w Płocku
(uzgodnienia dot. przeprowadzenia wspólnej kontroli).

ZATRUCIA ŚRODKAMI ZASTĘPCZYMI
Liczba zgłoszonych podejrzeń zatruć środkami zastępczymi:
3 - 2014 r. (wiek: 16, 26, 30 M)
38 - 2015 r. (do 31.08.)

Zatrucia po spożyciu produktów o nazwie:
- FUNKY,
- HARDCORE,
- 3 MC,
- MOCARZ,
- BIAŁY MOCARZ,
- MISZA,
- ROZPAŁKA DO PIECA,
-KRYSZTAŁ,
oraz AMFETAMINA

Zatrucia środkami zastępczymi tzw. dopalaczami w 2015 r.
Lp.

Miesiąc

1

styczeń

2

Ilość zatruć

Wiek/ K; M.

Liczba osób ( K,M)

1

17

1-M

marzec

1

25

1-M

3

czerwiec

2

20; 22

2-M

4

Lipiec

30

16; 17

Nieletni (7 osób):
- 2 K ( jedna x 2)
-5M

19; 20; 21; 22; 25; 26; 27; 28; Pełnoletni (22 osoby)
29; 30; 32; 40
-2K
- 20 - M
5

Sierpień

razem

4

38

15

Nieletni ( 1 osoba):
-1K

21; 28

Pełnoletni (3osoby)
-3 M

Liczba osób 37

Przyczyna wzrostu liczby zgłoszonych zatruć :


Wejście w życie zmiany ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
spowodowała zawirowania na rynku dopalaczy w całym kraju (m.in.
obniżka ceny oferowanych środków, wprowadzanie na rynek
produktów o niekontrolowanej zawartości substancji
psychoaktywnej);



Zrozumienie przez podmioty lecznicze potrzeby zgłaszania
podejrzeń zatruć – dzięki intensywnym działaniom PIS oraz wsparciu
ze strony Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Infolinia o dopalaczach
tel. 800 060 800

PODSUMOWANIE
Po wejściu w życie nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii:


Sklepy stacjonarne ograniczyły działalność;



Na rynku pojawiły się nowe dopalacze; wg danych CLKP od 1 lipca do 30
sierpnia 2015 r. zidentyfikowano 14 nowych substancji: kannabinoidów
np. MDMB-CHMICA, AB-CHMINACA, 5-fluoro-AMB, NM-2201 oraz
katynonów np. 4-etyloetkatynon (4-EEC), 4-CMC (klefedron),



4 -etyloetkatynon (4-EEC), 3-CMC (klofedron);



Problemem pozostaje sprzedaż środków zastępczych przez Internet oraz
dilerów;



Koniecznym jest dalsze zacieśnianie współpracy z innymi organami,
zwłaszcza ze Służbą Celną (m.in. kontrola przesyłek w obrocie
wewnątrzwspólnotowym);



Utrudnieniem w prowadzeniu postępowań przez PIS jest ciągła zmiana
podmiotów gospodarczych prowadzących sprzedaż:
- w tych samym sklepie powstaje sklep o innej nazwie (zmiana
stanowiska osób w KRS: Prezes, Członek Zarządu, Prokura samoistna)

- składanie sprzeciwów na czynności kontrolne i odwołań od decyzji PPIS.

Dziękuję za uwagę

Terapia uzależnień u młodych
Pan Janusz Krajewski
terapeuta płockiego MONAR-u

Delegatura w Płocku

Nowe substancje psychoaktywne dopalacze
Pani podinsp. Alicja Olek
koordynator systemu wczesnego ostrzegania
o narkotykach Centralne Laboratorium
Kryminalistyczne Policji

Delegatura w Płocku

CENTRALNE LABORATORIUM
KRYMINALISTYCZNE POLICJI

Nowe środki psychoaktywne („dopalacze”)
–wyzwania i zagrożenia

Alicja Olek
Ekspert Zakładu Chemii CLKP
Warszawa 19.11.2015 r.

Lata 1990-2000 najbardziej popularne substancje:
amfetamina, heroina, marihuana, MDMA i kokaina.
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Dopalacze - potoczna nazwa różnego rodzaju
produktów zawierających substancje
psychoaktywne (ang. NPS).

149

Ustawa z dnia 29.07.2005 roku o przeciwdziałaniu
narkomanii (Dz. U. Nr 198, poz.1485 z późn. zm.).
Załączniki do Ustawy zawierają wykaz środków
odurzających i substancji psychotropowych, których
posiadanie jest zabronione.

150

Ostatnia nowelizacja UoPN – 24 kwietnia 2015 r.
(weszła w życie 01 lipca 2015 r.)
114 nowych substancji wprowadzono do załączników
(uzyskały status substancji kontrolowanych).
Dopalacze nie występują w Ustawie oraz w
załącznikach do UoPN.

151

Środek zastępczy (UoPN) - produkt zawierający
conajmniej jedną nową substancję psychoaktywną
lub inną substancję o podobnym działaniu na
ośrodkowy układ nerwowy, który może być użyty
zamiast środka odurzającego lub substancji
psychotropowej, lub w takich samych celach jak
środek odurzający lub substancja psychotropowa…

6
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1.
2.
3.
4.
5.

Syntetyczne kannabinoidy
Syntetyczne katynony
Pochodne fenyloetyloamin
Pochodne piperazyny
Inne (m. in. tryptaminy)
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STYMULANTY

DEPRESANTY

PSYCHODELIKI

działające pobudzająco
OUN

działające opóźniająco
na OUN

wywołujące zaburzenia w
OUN

Pochodne
katynonu:
bufedron
pentedron
metylon
4-MEC
Pochodne
piperazyny:
BZP
mCPP
TFMPP
pFPP
Pochodne
pirolidyny:
MDPV
α-PVP

Pochodne
benzodiazepiny:

diazepam
Barbiturany
Opioidy:
MPPP

Pochodne
indolowe:
LSD
ETH-LAD
Pochodne
tryptamin:
5-MeO-DMT
4-HO-DPT
Seria NBOMe:
25C-NBOMe
25I-NBOMe
Kannabinoidy:
JWH
AM(694, 1241)
UR-144
RCS-4
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kokaina
1,7%
BMK
1,9%
psylocyna
2,7%

heroina
1,0%

inne haszysz
0,9%
0,5%

metamfetamina
0,4%
kat
0,1%

amfetamina
15,6%

ziele kono
55,3%

MDMA
20,0%

157

fenetyloaminy
23%, 1379
inne 12%, 728
kannabinoidy 18%,
1053

arylalkylaminy 1,8%,
108
tryptaminy 1%, 43

piperaziny 0,2%, 9

katynony 44%, 2612

158

159

System Wczesnego Ostrzegania (EWS) mechanizm identyfikacji, oceny i ewentualnej
kontroli nowych substancji psychoaktywnych
w Europie.
Sieć 30 krajowych systemów (28 UE oraz Turcja i
Norwegia) oraz EMCDDA.
EMCDDA – European Monitoring Centre for Drugs
and Drug Addiction.
Zadania: zbieranie, ocenianie i szybkie
rozpowszechnianie informacji o NPS.
W Polsce – NFP to Krajowe Biuro ds.
Przeciwdziałania Narkomanii.
160

1. Łatwa dostępność (internet, dystrybucja
bezpośrednia).
2. Mała świadomość niebezpieczeństwa
wśród użytkowników.
3. Zmienny skład ilościowy i jakościowy
produktów.

161

162

KATYNONY
Pierwszym narkotykiem zmodyfikowanym z tej grupy, wykrytym i scharakteryzowanym w 2008 r. był mefedron.

KATYNONY
– DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
•

Sercowo–naczyniowe: tachykardia, kołatanie serca, bóle w klatce
piersiowej, nadciśnienie, zmiany odcinka S-T w zapisie EKG, zapalenie
mięśnia sercowego, zatrzymanie akcji serca

•

Hematologiczne: zespół rozsianego wykrzepienia wewnątrznaczyniowego
(DIC = disseminated intravascular coagulation), trombocytopenia, anemia

•

Poznawcze: dezorientacja, długotrwałe osłabienie funkcji poznawczych,
obniżenie sprawności umysłowej, problemy z kojarzeniem nazw, miejsc
i czasu

•

Psychiczne: drażliwość, agresja, niepokój, napady paniki, brak motywacji,
wycofanie społeczne, anhedonia (brak lub utrata zdolności odczuwania
przyjemności), depresja, myśli samobójcze

α-PVP - jest pirolidynową pochodną walerofenonu o
działaniu stymulującym, należy do grupy katynonów.
Działania niepożądane:
halucynacje wizualne i psychozy, rozdwojenie jaźni
przez 24 godziny, częstoskurcz, nadciśnienie,
rozszerzenie źrenic, suchość w ustach, zwiększona
czujność, tłumienie apetytu i pragnienia, niepokój,
bezsenność, utrata świadomości, utrudnione
oddychanie, w skrajnych przypadkach śmierć.

165

SYNTETYCZNE KANNABINOIDY
•

syntetyczne kannabinoidy to substancje psychoaktywne,
które nanosi się na naturalne rośliny

•

agoniści receptorów kanabinoidowych CB1 i CB2 o działaniu
wielokrotnie silniejszym od Δ-9-THC

•

powodują podobne efekty psychoaktywne do Δ-9-THC

•

1974 r. – po raz pierwszy otrzymany przez firmę Pfizer CP
55,940 - syntetyczny analog Δ-9-THC, prawdopodobnie
wiąże się do tego samego miejsca receptora CB1, lecz
wykazuje 45-krotne silniejsze działanie

•

2002 r. – pierwsze mieszanki ziołowe typu
„Spice” zawierające JWH-018

THC
CB1 Ki (nM) – 40,7
CB2 Ki (nM) – 36,4

CP 55,940
CB1 Ki (nM) – 0,58
CB2 Ki (nM) – 0,68

J.W. Huffman

SYNTETYCZNE KANNABINOIDY
Powodują dużo poważniejsze skutki w porównaniu z THC:
•
•
•
•
•
•
•

stany niepokoju,
pobudzenie ruchowe,
zaburzenia percepcji oraz poczucia czasu i przestrzeni,
depersonalizacja,
wzmożona wrażliwość na dźwięki,
psychozy, omamy,
drgawki, nudności wymioty, przyspieszenie częstości serca, podwyższenie ciśnienia
tętniczego.

UR-144 – syntetyczny kannabinoid.
Działania niepożądane:
Stany niepokoju, pobudzenie ruchowe, zaburzenia
percepcji oraz poczucia czasu i przestrzeni,
halucynacje, ataki paniki, tachykardia, psychoza,
omamy, paranoja, zaburzenia uwagi, depresja,
nudności, dezorientację, niewyraźne widzenie,
niezdolność do komunikowania się, wymioty,
nadciśnienie tętnicze, czasami bóle w klatce
piersiowej, drgawki, utrata przytomności.

.
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„Mr. BRAIN 0,25 g”
97 sztuk opakowań

„Mr. BRAIN 0,50 g”
100 sztuk opakowań

72 op. – AM-694, JWH-200

68 op. – JWH-250, AM-694

2 op. – JWH-200, AM-694

3 op. – AM-694, JWH-250

18 op. – AM-694, JWH-200, JWH-250

8 op. – JWH-250, AM-694, JWH-081

2 op. – AM-694, JWH-200, kofeina

1 op. – JWH-250, AM-694, JWH-081, kofeina

1 op. – AM-694, JWH-200, RCS-4

18 op. – izomer orto RCS-4, RCS-4

1 op. – JWH-200, AM-694, RCS-4

2 op. – RCS-4, izomer orto RCS-4

1 op. – RCS-4

w kapsułkach z jednego woreczka różny skład!

6 sztuk

14 sztuk

w 2: kofeina + pFPP
w 4: kofeina + pFPP + TFMPP

w 13: kofeina + pFPP
w 1: kofeina + pFPP + TFMPP
170
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Mieszanie preparatów ziołowych

172

173

174

Dopalacze to nie łagodniejsza forma
narkotyków.
Działanie nieprzewidywalne, zależne od
użytkownika.
Słabo poznane działanie poszczególnych
składników.
Legalne ≠ bezpieczne

175

W prezentacji wykorzystano materiały Centralnego Laboratorium
Kryminalistycznego Policji, Głównej Inspekcji Sanitarnej oraz EMCDDA.
176

Skala zjawiska przemocy w rodzinie na terenie
garnizonu mazowieckiego oraz
założenia programu „Jest z nami dziecko”
Pani nadkom. Katarzyna Kucharska
Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji
z siedzibą w Radomiu

Delegatura w Płocku

Procedura „NIEBIESKIE KARTY”
charakterystyka, współpraca, wyzwania,
projekty profilaktyczne

Przemoc w rodzinie
1. Przepisy prawne.
2. Procedura „Niebieskie Karty”.
3. Procedury postępowania Policji

w związku
z podejrzeniem wystąpienia przemocy w rodzinie.
4. Procedury postępowania pracowników oświaty
w związku z podejrzeniem wystąpienia przemocy
w rodzinie.
5. Projekt „Jest z nami DZIECKO!”

Źródła prawa
 Ustawa z dn. 29 lipca 2005 r., o przeciwdziałaniu przemocy w

rodzinie (Dz. U. z 2005 r., Nr 180, poz. 1493)
 Ustawa z dn. 10 czerwca 2010 r., o zmianie ustawy o
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. z 2010 r., Nr 125, poz. 842)
 Rozporządzenie Rady Ministrów z 13 września 2011 roku w
sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy
„Niebieska Karta” (Dz. U. nr 209, poz. 1245)
 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (Dz. U. nr 30 poz. 179)
 WYTYCZNE nr 2 Komendanta Głównego Policji z dnia 7 grudnia

2011 roku w sprawie sposobu postępowania policjantów
podczas realizacji procedury „Niebieskie Karty”

Przemoc w rodzinie
jednorazowe albo powtarzające się
umyślne działanie lub zaniechanie
naruszające prawa lub dobra osobiste
członków rodziny (osób najbliższych w rozumieniu art. 115 § 11
KK) lub osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących,
 w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo
utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność
cielesną, wolność w tym seksualną, powodujące szkody na
ich zdrowiu fizycznym, a także wywołujące cierpienia i
krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.





 Osobą najbliższą jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej

samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej
małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.
USTAWA O PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY W RODZINIE

Procedura „NIEBIESKIE KARTY”
 Procedura „Niebieskie Karty” obejmuje ogół czynności

-

podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli:
jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (zapewnia
obsługę organizacyjno-techniczną),
gminnych komisji rozwiązywania problemów
alkoholowych,
Policji,
oświaty (dyrektor, nauczyciel-wychowawca lub pedagog
szkolny )
ochrony zdrowia,
w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia
przemocy w rodzinie (art. 9d ust.2)
USTAWA O PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY W RODZINIE

Ilość sporządzonych formularzy „NK” na terenie Mazowsza

źródło: „Raport z realizacji zadań z zakresu przemocy w rodzinie przez samorządy gminy
i powiaty na terenie województwa mazowieckiego w 2014 roku” opracowany w Wydziale Polityki
Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

Skala zjawiska przemocy w rodzinie w ciągu 9 miesięcy
2014 i 2015 roku na terenie garnizonu mazowieckiego

Dane z SESPOL

PROCEDURA „NIEBIESKIE KARTY”
 Karta A – wypełniana przy

interwencji/zgłoszeniu
 Karta B – przekazywana osobie
pokrzywdzonej
 Karta C – wypełniana przez ZI/ GR w trakcie
spotkania z osobą pokrzywdzoną (lub jako
plan pracy)
 Karta D - wypełniana przez ZI/ GR w trakcie
spotkania z osobą stosująca przemoc

Po wypełnieniu „NK – A” …
 oryginał wypełnionego formularza „Niebieska Karta – A”

przekazuje się niezwłocznie przewodniczącemu Zespołu
Interdyscyplinarnego, nie później jednak niż w terminie 7 dni od
wszczęcia procedury;
 kopia formularza „Niebieska Karta – A” pozostaje u wszczynającego
procedurę;
 przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego niezwłocznie, nie
później jednak niż w ciągu 3 dni od dnia otrzymania formularza
„Niebieska Karta – A” przekazuje go członkom zespołu
interdyscyplinarnego lub grupy roboczej.

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY / GRUPA ROBOCZA
 udziela pomocy osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta

przemocą w rodzinie;
 podejmuje działania w stosunku do osoby, wobec której istnieje

podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, w celu zaprzestania stosowania
tego rodzaju zachowań (przekazuje informacje o konsekwencjach
popełnionych czynów, motywuje do udziału w programach oddziaływań
korekcyjno – edukacyjnych; przeprowadzają rozmowę pod kątem
nadużywania alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych
lub leków itp.);
 zaprasza osobę, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą

w rodzinie, na spotkanie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej;
 opracowuje indywidualny plan pomocy dla osoby, co do której istnieje

podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, i jej rodziny, który
zawiera propozycje działań pomocowych;
 rozstrzyga o braku zasadności podejmowania działań.

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY / GRUPA ROBOCZA
prokurator
pomoc
społeczna

kurator
organizacja
pozarządowa

komisja
rozwiązywania
problemów
alkoholowych

ochrona
zdrowia

Policja

Policja i oświata jest
jednym z ogniw
całego systemu
pomocy.

oświata

Inne
podmioty

WSPÓŁPRACA
 Przedstawiciele

jednostek
organizacyjnych
pomocy społecznej,
gminnych komisji
rozwiązywania
problemów
alkoholowych, Policji,
oświaty i ochrony
zdrowia, realizują
procedurę „Niebieskie
Karty” w oparciu o
zasadę współpracy
(…)

partnerstwo

pomoc
wsparcie
wymiana doświadczeń
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USTAWA O PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY W RODZINIE

Zakończenie procedury
Zakończenie procedury następuje w przypadku:
1) ustania przemocy w rodzinie i uzasadnionego przypuszczenia o
zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie oraz po
zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy albo
2) rozstrzygnięcia o braku zasadności podejmowania działań.
Zakończenie procedury wymaga udokumentowania w formie protokołu
podpisanego przez przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego,
który powinien zawierać:
 dane dotyczące osób, wobec których realizowana była procedura;
 datę rozpoczęcia i zakończenia procedury;
 opis podjętych działań w ramach procedury.
O zakończeniu procedury powiadamia się podmioty uczestniczące w
procedurze po jej zakończeniu.

Obowiązki funkcjonariusza Policji w ramach procedury
/wybrane/:
 udziela ofierze niezbędnej pomocy, w tym pierwszej pomocy;
 organizuje dostęp do pomocy medycznej, jeżeli wymaga tego stan








zdrowia osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą
w rodzinie;
w razie potrzeby, podjęcie innych niezbędnych czynności zapewniających
ochronę życia, zdrowia i mienia, włącznie z zastosowaniem w stosunku do
sprawcy przemocy środków przymusu bezpośredniego i zatrzymania;
przeprowadza ze sprawcą rozmowę, w szczególności o
odpowiedzialności karnej za znęcanie oraz wzywa sprawcę do
zachowania zgodnego z prawem i zasadami współżycia społecznego;
przeprowadza na miejscu zdarzenia, w przypadkach niecierpiących zwłoki,
czynności procesowe w niezbędnym zakresie, w granicach koniecznych
do zabezpieczenia śladów i dowodów przestępstwa;
podejmuje inne działania - w tym m.in. składa systematyczne wizyty
sprawdzające stan bezpieczeństwa osoby, co do której istnieje podejrzenie,
że jest dotknięta przemocą w rodzinie, w zależności od potrzeb określonych
przez zespół interdyscyplinarny lub grupę roboczą.
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Obowiązki przedstawiciela oświaty w ramach procedury :
 udziela kompleksowych informacji o:

- możliwościach uzyskania pomocy, w szczególności psychologicznej, prawnej, socjalnej
i pedagogicznej, oraz wsparcia, w tym o instytucjach i podmiotach świadczących
specjalistyczną pomoc na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie,
- możliwościach podjęcia dalszych działań mających na celu poprawę sytuacji osoby, co
do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie;
 organizuje niezwłocznie dostęp do pomocy medycznej, jeżeli wymaga tego stan
zdrowia osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w
rodzinie;
 może prowadzić rozmowy ze sprawcami przemocy, na temat konsekwencji
stosowania przemocy w rodzinie oraz informuje te osoby o możliwościach podjęcia
leczenia lub terapii i udziale w programach oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych
dla osób stosujących przemoc w rodzinie;
 diagnozuje sytuację i potrzeby osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest
dotknięta przemocą w rodzinie, w tym w szczególności wobec dzieci;
 udziela kompleksowych informacji (…) o możliwościach pomocy
psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej oraz wsparcia rodzinie, w
tym o formach pomocy dzieciom świadczonych przez instytucje i podmioty
w zakresie specjalistycznej pomocy na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie.
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Przedstawiciel oświaty w ramach procedury :
 przeprowadza rozmowę z uczniem: buduje relację opartą na zaufaniu, wyjaśnia
że bicie dzieci to łamanie prawa i poważna sprawa, która wymaga pomocy innych,
zaufanych osób, np. lekarza lub pedagoga/psychologa szkolnego. Informuje również o
konieczności kontaktu z rodzicami, gwarantując dziecku bezpieczeństwo.
 nawiązuje kontakt z rodzicami (jednym z rodziców), informuje o stanie

dziecka np. konieczności przebadania dziecka przez lekarza
oraz o konsekwencjach prawnych stosowania przemocy wobec córki/syna.
 wypełnia „Niebieską Kartę - Część A” wszczynając tym samym procedurę
„Niebieskiej Karty”.
 bierze czynny udział w pracach zespołu interdyscyplinarnego /grupy
roboczej, monitoruje sytuację dziecka i rodziny,
 składa zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa do Policji,
Prokuratury lub wniosek o wgląd w sytuację rodziny do Sądu
Rodzinnego i Nieletnich.

Dziecko – ofiara przemocy domowej
Formy krzywdzenia dzieci:
 zaniedbywanie potrzeb dziecka,
 bicie i maltretowanie fizyczne,
 dręczenie psychiczne,
 molestowanie seksualne,
 ofiara lub świadek przemocy

domowej.

Procedura „Niebieskie Karty”
małoletnie ofiary przemocy w rodzinie
 W przypadku podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie

wobec dziecka, czynności podejmowane i realizowane w
ramach procedury (…) przeprowadza się w obecności
rodzica, opiekuna prawnego lub faktycznego.
 Jeżeli osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że
stosują przemoc w rodzinie wobec dziecka, są rodzice,
opiekunowie prawni lub faktyczni, działania z udziałem
dziecka przeprowadza się w obecności pełnoletniej
osoby najbliższej
 Działania z udziałem dziecka, co do którego istnieje
podejrzenie, że jest dotknięte przemocą w rodzinie,
powinny być prowadzone w miarę możliwości w obecności
psychologa.

Procedura „Niebieskie Karty”
małoletnie ofiary przemocy w rodzinie
 Jeżeli osobą, co do której istnieje podejrzenie, że jest

dotknięta przemocą w rodzinie, jest dziecko, formularz
„Niebieska Karta – B” przekazuje się rodzicowi,
opiekunowi prawnemu lub faktycznemu albo osobie,
która zgłosiła podejrzenie stosowania przemocy w rodzinie.
 Na posiedzenie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy
roboczej nie zaprasza się dziecka.

PROJEKT „JEST Z NAMI DZIECKO”
CELE GŁÓWNE
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, w szczególności wobec dzieci
z terenu garnizonu mazowieckiego.
 Integracja środowisk i działań instytucji w celu budowania
lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy wobec dzieci.


CELE POŚREDNIE
 Wypracowanie procedur współpracy pomiędzy służbami i instytucjami, celem skutecznego
przeciwdziałania przemocy w szczególności wobec dzieci.
 Zwiększenie poziomu wiedzy i świadomości społecznej na temat przyczyn i skutków
przemocy wobec dzieci.
 Szybkie reagowanie na problemy występujące w rodzinie poprzez kierowanie do niej
indywidualnych form pomocy.
 Wymiana doświadczeń oraz promowanie nowych rozwiązań w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 Promocja praw dziecka jako praw człowieka.
 Podnoszenie kompetencji wychowawczych rodziców.
 Zmniejszenie negatywnych skutków przemocy u osób jej doświadczających.

Partnerzy Programu „Jest z nami DZIECKO!”
Policja

• KWP
zs. w Radomiu
• KMP, KPP
• Naczelna Izba
Pielęgniarek
Ochrona
i Położnych
zdrowia • Okręgowe Izby
Pielęgniarek
i Położnych
• Mazowiecki

Kurator Oświaty

Oświata • Szkoły

i placówki
oświatowe

MCPS

• Mazowieckie
Centrum Polityki
Społecznej

 narzędzia przyczyniły się do rozpoczęcia rozmów

o problemie przemocy w rodzinie w zespołach placówek
oświatowych i medycznych;
 zwracano uwagę, aby nie mylić ich z narzędziami
do autodiagnozy (nie dajemy ich do samodzielnego
wypełniania przez uczniów, rodziców czy pacjentów!);
 konieczność poszerzenia i uzupełnienia informacji
w broszurach edukacyjnych;
 wymóg dla użytkownika – podstawowe szkolenie
w zakresie rozumienia przemocy w rodzinie i orientacji
w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

Algorytmy postępowania w przypadkach przemocy
w rodzinie dla pracowników oświaty

Algorytmy postępowania w przypadkach przemocy
w rodzinie dla pracowników oświaty

Koordynatorzy programu w KMP i KPP garnizonu mazowieckiego
Jednostka Policji

Koordynator

Telefon służbowy

st. sierż. Ewa Płaszczyńska

48 613 52 53

asp. szt. Ewa Olba

23 673 12 40

sierż. sztab. Małgorzata Pychner

25 684 02 02

st. sierż. Dorota Słomkowska

24 235 02 15

sierż. Karolina Krawczyk

664 829 714

sierż. sztab. Ilona Traczyńska

48 614 97 23

st.sierż. Monika Karasińska

48 378 42 85

st. asp. Piotr Kozioł

83 359 72 68

sierż. Katarzyna Ruszczyńska

519 035 290

st. sierż. Aneta Prusik

23 654 72 66

asp. Bożena Piersa

29 760 14 82

sierż. Łukasz Kuliś

506 890 899

podinsp. Katarzyna Lorens

24 266 11 63

1. KPP Białobrzegi
2. KPP Ciechanów
3. KPP Garwolin
4. KPP Gostynin
5. KPP Grójec
6. KPP Kozienice
7. KPP Lipsko
8. KPP Łosice

9. KPP Maków Mazowiecki
10. KPP Mława
11. KMP Ostrołęka
12. KPP Ostrów Mazowiecka
13. KMP Płock

Jednostka Policji

Koordynator

Telefon służbowy

asp. Jarosław Trębski

23 662 15 88

nadkom. Ewa Nowak

29 756 73 24

sierż. szt. Ewa Polak

48 675 42 39

mł. asp. Adam Ciesielski

23 692 72 26

Anna Kruk

48 345 35 51

asp. sztab Sławomir Stefaniak

25 643 23 30

st. asp. Marek Kopyciński

24 275 92 37

asp. Paweł Rynkiewicz

514 353 495

asp. Sztab. Dariusz Tomczuk

519 035 416

sierż. Marlena Skórkiewicz

48 617 72 85

sierż. Monika Księżopolska

25 792 12 56

st. sierż. Iwona Krajewska

798 388 869

mł. asp. Sławomir Markowski

519 035 362

sierż. sztab. Zbigniew Dymek

23 657 12 44

st. asp. Robert Pyta

607 269 289

14. KPP Płońsk
15. KPP Przasnysz
16. KPP Przysucha
17. KPP Pułtusk
18. KMP Radom
19. KMP Siedlce
20. KPP Sierpc
21. KPP Sochaczew

22. KPP Sokołów Podlaski
23. KPP Szydłowiec
24. KPP Węgrów
25. KPP Wyszków
26. KPP Zwoleń
27. KPP Żuromin
28. KPP Żyrardów

nadkom. Katarzyna Kucharska

Dziękuję za uwagę

Dziękujemy za uwagę

Delegatura w Płocku

