
Rozpoznawanie wczesnych objawów używania środków                           

i substancji odurzających, psychotropowych, zastępczych                      

i nowych substancji psychoaktywnych, a także suplementów diet 

i leków w celach innych niż medyczne oraz postępowanie w tego 

rodzaju przypadkach.  

     Problem narkomanii zatacza coraz szersze kręgi. Nikogo chyba nie trzeba 

uświadamiać jak bardzo substancje psychoaktywne uzależniają. Dlatego jedną                 

z najistotniejszych spraw jest, jak najszybsze,  rozpoznanie  przez rodziców, że dziecko 

może mieć kontakt z narkotykami.  

Pierwsze co większości z rodziców przyjdzie na myśl to sprawdzenie czy na ciele dziecka 

nie ma śladów ukłuć po igłach strzykawek. To oczywiście też trzeba dyskretnie 

sprawdzić. Ale pamiętajmy, że w obecnych czasach narkotyki są dostępne w przeróżnych 

postaciach : zaczynając od papierosów, tabletek, proszków, a kończąc na substancjach 

zapachowych powodujących stan narkotycznego upojenia. Dlatego nasze działania 

powinny polegać w dużej mierze na wnikliwej obserwacji zachowań, zwyczajów naszych 

dzieci oraz pewnych przedmiotów będących w ich posiadaniu, a które mogą sugerować 

kontakt z narkotykami. 

Zacznijmy od tego, że przed rodzicami  stoi naprawdę bardzo trudne zadanie. Wynika to 

stąd, że dzieci są lub wkrótce będą w tzw. okresie dojrzewania. Czym charakteryzuje się 

okres dojrzewania ? Przede wszystkim huśtawką nastrojów, tzw. „burza hormonów”, 

zmianą dotychczasowych przyzwyczajeń, zmianą zainteresowań, zwiększoną rezerwą 

wobec rodziców, większą chęcią kontaktu ze światem zewnętrznym. W obliczu tych zmian 

nie tak łatwo będzie nam rozpoznać czy są one spowodowane wchodzeniem w tzw. 

dorosły świat, młodzieńczą brawurą czy też może właśnie uzależnianiem się od środków 

odurzających. Rodzice powinni zwrócić szczególną uwagę na następujące sytuacje :  

 Nastolatek bardzo się zmienił : był otwarty, przyjacielski i szczery a teraz unika 

kontaktów z rodziną (nie chce brać udziału w żadnych spotkaniach, wspólnych 

wyjściach, a nawet posiłkach). Pogorszyły się jego kontakty z rodzeństwem.  

  

Poważnie opuścił się w nauce, chodzi na wagary lub też spóźnia się na lekcje.  

 Ma trudności ze skupieniem uwagi (w szkole i w domu).  

  

 Coraz więcej czasu spędza poza domem, późno wraca, nawet gdy umawia się      

z rodzicami, że o konkretnej godzinie będzie w domu. Nie chce też powiedzieć                 

z kim i gdzie był.  

  

 Często bywa apatyczny, bardzo dużo śpi, a innym razem jest nienaturalnie 

pobudzony. 



  

 W jego pokoju często dziwnie pachnie lub dziecko pali tam kadzidełka czy świece 

zapachowe (może to być chęć zatuszowania zapachu np. dymu z marihuany).                     

Z drugiej strony podejrzanym jest całkowity brak jakichkolwiek zapachów 

spowodowanych zbyt częstym wietrzeniem pokoju.  

 

  Ma bladą, ziemistą cerę. Na  sugestię, że źle wygląda i może warto pójść do 

lekarza, żarliwie zapewnia, że świetnie się czuje i nie ma zastrzeżeń do swojego 

wyglądu. Stanowczo odmawia skonsultowania się z lekarzem.  

  

 Nie ma apetytu, zaczyna tracić na wadze.  

  

Na co dzień je normalnie,  ale zdarza się, że po powrocie do domu „rzuca się” na 

jedzenie (taki gwałtowny przypływ apetytu zdarza się po paleniu marihuany) lub na 

słodycze (po heroinie ciągnie go zwłaszcza do czekolady, ale gdy jej nie ma, może 

nawet wyjadać cukier z cukiernicy).  

 Obserwacja takich sytuacji u naszych dzieci, nie oznacza, że mają one już kontakt                       

z narkotykami. Ale stanowi bardzo poważne ostrzeżenie. Czym więcej tych sytuacji 

zaobserwują rodzice jednocześnie, tym większe prawdopodobieństwo, że wy nikają one 

nie tylko z wieku dojrzewania. Powinniśmy również zwrócić uwagę na to czy :  

* Nie giną nam pieniądze (nawet drobne sumy), łatwe do sprzedania przedmioty, a więc 

płyty, książki, ubrania, biżuteria, sprzęt elektroniczny. Z drugiej strony nagłe poj awienie 

się w domu obcych przedmiotów może sugerować, że być może nasze dziecko może 

pośredniczyć w sprzedaży narkotyków, a niestety taka działalność jest nie tylko karana 

sądownie, ale również może zakończyć się ich braniem.  

* Nastolatek, który ma kontakt  z narkotykami, na jakąkolwiek próbę rozmowy dotyczącej 

brania narkotyków przez młodzież reaguje bardzo gwałtownie. Na pytanie, czy i on nie 

próbował, odpowiada wyjątkowo agresywnie, zarzuca rodzicom, że są nienormalni                      

i powinni się leczyć. 

Jeśli do tego zaczniemy znajdować u dziecka pewnego rodzaju akcesoria, które ułatwiają 

przyjmowanie środków odurzających, to powinien w nas zapalić się ALARM. Jakie są to 

przedmioty ? Mianowicie :  

* Szklane fifki do papierosów  

* Małe fajeczki  

* Pigułki, tabletki w nieopisanych fiolkach lub w opakowaniach po lekach  

* Opalone na czarno skrawki folii aluminiowej lub opalone łyżeczki (niektóre narkotyki się 

podgrzewa i wdycha powstałe opary)  

* Małe torebeczki z przezroczystej folii, zabrudzone brunatną, c iemno zieloną lub białawą 

substancją, czyli resztkami narkotyków  

* Torebeczki z ziołami, kadzidła, świece zapachowe, które używane są do tuszowania 

zapachu w pokoju. 



Jeżeli więcej niż jedno z wyżej wymienionych zachowań zaobserwujemy u swojego 

dziecka, to nie powinno nas nic powstrzymać przed przyjęciem założenia : bardzo 

prawdopodobne, że nasze dziecko ma kontakt z narkotykami. Jesteśmy wówczas wręcz 

zobowiązani do systematycznego przeglądania rzeczy i mebli dziecka w poszukiwaniu 

dalszych sygnałów. Jednocześnie, jeżeli stan naszego dziecka wyda nam się podejrzany 

to wprawdzie dyskretnie ale bez żadnych zahamowań sprawdźmy nasze podejrzenia. 

Jednym ze sposobów jest :  

* Reakcja źrenic na światło. Obserwację można przeprowadzić bez wiedzy dziecka. 

Wystarczy najpierw stanąć z nim pod lampą, a potem przejść do ciemniejszego kąta                      

w pokoju. Jeżeli zaobserwują Państwo brak reakcji źrenic, to jest to podejrzane, 

ponieważ wszystkie narkotyki powodują nienaturalne powiększenie się źrenic. Źrenice 

nie reagują wtedy na światło – nie kurczą się pod jego wpływem, a zwężone nie 

rozszerzają się w ciemnościach.  

Całkowitą pewność możemy mieć po przeprowadzeniu testów na obecność w organizmie 

narkotyków. Są one dostępne w aptekach bez recepty. Jest parę ro dzajów testów 

wykrywających różne gatunki narkotyków. Jeżeli dziecko przyjmowało dopalacze bądź 

inne śroki psychoaktywne niektóre leki, suplementy diety to testy nie wykażą obecności 

tych substancji w organizmie. 

Jeżeli mamy przekonanie, że nasze dziecko zażywawa   narkotyki bądź inne substancje 

psychoaktywne,  co wtedy? 

Jedynym rozwiązaniem jest zgłoszenie się do specjalisty. Rozmowy z dzieckiem a nawet 

ostre kary mogą bowiem okazać się zupełnie bezskuteczne. Fachowcy wiedzą, jak należy 

postępować w takich  sytuacjach i udzielają wyczerpujących porad  anonimowo                             

i bezpłatnie. Pamiętajmy o pewnych ogólnych zasadach postępowania z własnym 

dzieckiem. Tu nie tylko chodzi o narkotyki, ale o wartości przekazywane młodym ludziom 

i nasz do nich stosunek, a więc :  

* Zawsze rozmawiajmy z dzieckiem uważnie, uważnie również słuchajmy co ono 

mówi do nas. 

* Nie unikajmy szczerych rozmów na temat chociażby uzależnień od narkotyków                         

i alkoholu. Tłumaczmy od razu jakie są tego  konsekwencje. 

* Starajmy się, żeby nasze domowe środowisko było ciepłe, przytulne, serdeczne 

dla wszystkich domowników. Żeby wszyscy wokół mieli do siebie zaufanie i żeby 

nie było krępujące zwierzanie się sobie nawzajem z nurtujących problemów, nie 

tylko natury narkotycznej. 

* Próbujmy wyrobić w dziecku poczucie własnej wartości i przekonanie, że można 

mieć własne zdanie niezależnie od presji środowiska. Nie koniecznie musi ulegać 

innym. 

* I pamiętajmy, żeby zakorzenić w naszych dzieciach przekonanie o kon sekwencjach 

swoich czynów. Czy to dobrych, czy też złych.  

 

 


