
 
 

 
Substancje psychoaktywne i konsekwencje ich używania. 

 
 
SUBSTANCJE PSYCHOAKTYWNE 

 Substancje psychoaktywne są to takie środki chemiczne, które poprzez swoje działanie 

na organizm człowieka powodują zmiany w jego samopoczuciu oraz zmieniony 

(zafałszowany) odbiór otaczającej go rzeczywistości. Przyjmowanie tych substancji wiąże 

się z bardzo dużym prawdopodobieństwem uzależnienia się. 

Przyczyny sięgania młodzieży po substancje psychoaktywne: 

 Brak życiowych perspektyw, duża przestępczość i bezrobocie to tylko niektóre 

czynniki związane ze środowiskiem społecznym mogące podkopać wiarę młodego 

człowieka   w siebie i we własną przyszłość. Niebagatelną rolę odgrywają tu grupy 

rówieśnicze,  w których młody człowiek funkcjonuje – a w których niekiedy narkotyki są 

atrybutem buntu i sprzeciwu wobec społeczeństwa. 

 Rozbite rodziny, zachwiane relacje w rodzinach pełnych, brak wsparcia                                   

i porozumienia, nieprawidłowe wzorce ze strony rodziców, związane np.                                        

z nadużywaniem alkoholu generują wśród dzieci postawy ucieczkowe, a narkotyki oraz 

inne środki psychoaktywne  stają się jedną z form tej ucieczki. 

 Niepewność i niedojrzałość emocjonalna, mała odporność na stres, słaba 

motywacja do działań, które nie przynoszą natychmiastowych efektów lub  korzyści – to 

tylko niektóre cechy młodych ludzi podatnych na eksperymentowanie ze środkami 

psychoaktywnymi. 

 Postawy rodziców są także często odpowiedzialne za poważniejsze zaburzenia 

osobowości mogące mieć znaczenie w społecznych kontaktach ich dzieci: przesadna 

idealizacja bądź lekceważenie innych, zmienność nastrojów, zakłócenia tożsamości, 

poczucie pustki – mogą mieć źródło w niedbałym i niewłaściwym traktowaniu dziecka 

przez rodziców, oddaleniu się od jego potrzeb emocjonalnych. 

Poważne zachowania aspołeczne mogą dalej pogłębiać się w wyniku nadużywania 

środków psychoaktywnych. Wśród zaburzeń psychicznych mogących odgrywać 

pierwszorzędną rolę w podatności na uzależnienie od środków psychoaktywnych   

dominuje lęk i zaburzenia nastroju. Zresztą będą one pogłębiać się w okresie 

uzależnienia, bo narkotyki uśmierzać będą te zaburzenia tylko doraźnie. 

Światowa Organizacja Zdrowia zalicza do substancji psychoaktywnych: 

 alkohol, pochodne opium (np. morfina, heroina) 

 przetwory konopi indyjskich (haszysz, marihuana) 

 substancje uspokajające i nasenne (np. barbiturany, benzodiazepiny) 

 kokainę i inne substancje pobudzające (np. pochodne amfetaminy) 

 substancje halucynogenne (np. LSD, grzyby halucynogenne), tytoń oraz lotne 

rozpuszczalniki (np. kleje, aceton, itp.), gaz do zapalniczek. 

 



         Pomimo czynionych wysiłków nie zawsze udaje się ustrzec dziecko przed 

stosowaniem substancji psychoaktywnych. Wszechobecna ciekawość nowych wrażeń, 

przy nieświadomości skutków pcha młodych do eksperymentowania najczęściej                             

w tajemnicy przed dorosłymi. Dlatego warto znać sygnały, które mogą świadczyć                     

o przyjmowaniu substancji psychoaktywnych. 

Najważniejsze spośród nich to: 

 nieoczekiwane i powtarzające się zmiany nastroju, 

 źrenice opornie reagujące na światło, 

 niespotykana dotąd agresja, 

 utrata lub nagły wzrost apetytu, 

 ospałość i senność, 

 niezwykłe plamy, zapachy lub znaki na ciele i ubraniu, 

 niespotykane dotąd akcesoria w postaci resztek narkotyków w niewielkich 

woreczkach foliowych, lufki, fajeczki domowej roboty itp. 

U osoby odurzającej się często można zauważyć stopniowy zanik zainteresowania 

szkołą (coraz większa absencja na zajęciach lekcyjnych), hobby, przyjaciółmi, nowe 

znajomości, „dziwne” telefony, używanie slangu charakterystycznego dla środowisk 

„biorących”, zwiększone ilości dowiedzionych kłamstw, znikanie pieniędzy lub 

wartościowych rzeczy z domu. 

   Kontakt z substancją psychoaktywną lub narkotykiem objawia się przede wszystkim               

w obrębie zmian zachowania danej osoby. Jednak zmiany zachowania zależą tu od 

rodzaju substancji psychoaktywnej, jaka została zażyta i w przypadku narkotyków                       

z różnych grup będą wyglądać rozmaicie. Natężenie zmian w zachowaniu jest ściśle 

związane z ilością przyjętego narkotyku i nie zawsze musi być wyraźnie widoczne. 

Najlepiej rozpoznać takie stany wtedy, gdy osoba jest nam znana i wiemy jak na ogół 

zachowuje się i jak reaguje. Możemy jednak spróbować uogólnić pewne wskazówki 

dotyczące zmian zachowania pod wpływem substancji psychoaktywnych i narkotyków. 

W sytuacji zażycia narkotyków psychostymulujących (amfetamina, kokaina, crack), osoba 

będzie pobudzona motorycznie, nienaturalnie pewna siebie, niekiedy może być nerwowa, 

a nawet agresywna. Po pewnym czasie, kiedy ustaje działanie narkotyku – stan ten może 

zmienić się w ospałość, uczucie zmęczenia, przygnębienie i niechęć do czegokolwiek. 

Środki te zaburzają dobowy rytm snu, a więc stany pobudzenia i ospałości mogą 

przeplatać się dając różnorodny obraz zachowań. 

Środki halucynogenne (LSD, grzyby halucynogenne) będą powodować silne zaburzenia 

zachowania objawiające się przede wszystkim w nieracjonalnych i dziwacznych 

wypowiedziach. Niekiedy, przy większych dawkach tych narkotyków, może dochodzić do 

zaburzeń koordynacji motorycznej. 

Również zachowanie osoby będącej pod wpływem środków wziewnych (kleje, 

rozpuszczalniki, gaz od zapalniczek) będzie dziwaczne,  a przeżywane halucynacje 

zdecydują o skrajnie nieracjonalnych wypowiedziach, nie mających nic wspólnego z realną 

sytuacją. 

W przypadkach używania środków z grupy opiatów (heroina, morfina) zachowanie 

charakteryzować będzie się nadmiernym uspokojeniem osoby, sennością (opadające 



powieki), przerwami w dłuższych wypowiedziach. Jednak gdy zaczynają się pojawiać 

objawy abstynencyjne – osoba będzie niespokojna i nerwowa. 

Wiele podobieństw zauważymy również w przypadku, gdy osoba będzie pod wpływem 

środków uspokajających (benzodiazepiny) czy nasennych (barbiturany). Po krótkim 

okresie euforycznego pobudzenia zachowanie jej wyraźnie „przygaśnie” i nastąpi okres 

nienaturalnego uspokojenia lub w wyniku niemożności powstrzymania się od snu – osoba 

zapadnie w sen. W wypowiedziach osób będących pod wpływem tych środków wyraźnie 

dostrzeżemy problemy z artykułowaniem słów (bełkotliwa mowa). 

Pod wpływem preparatów konopii (marihuana, haszysz) osoba może być nieco 

pobudzona, często nad wyraz gadatliwa i wesołkowata. Wypowiedzi mogą być chaotyczne 

i coraz bardziej oderwane od kontekstu rozmowy. 

Dopalacze- 

Są to  substancje psychoaktywne – syntetyczne albo pochodzenia naturalnego. Niektóre 

starają się naśladować marihuanę, inne – amfetaminę, kokainę czy ekstazy. Najczęściej 

składają się z kilku substancji. Zaburzają jednocześnie wiele funkcji ośrodkowego 

układu nerwowego – tym różnią się od klasycznych narkotyków i na tym polega ich 

niebezpieczeństwo. 

 Pozyskuje się je z setek roślin o charakterze halucynogennym jak muchomory, pokrzyk 

wilcza jagoda, kaktusy, czy ze skóry jadowitych gadów i płazów. Do tego dochodzą związki 

chemiczne będące efektem dynamicznego rozwoju chemii oraz farmakologii (część 

dopalaczy robiona jest na bazie legalnych, dostępnych bez recepty leków                                   

z pseudoefedryną, kodeiną). 

Najbardziej niebezpiecznym dla zdrowia a zarazem najbardziej powszechnym wśród 

młodzieży dopalaczem jest Mefedron, stosowany donosowo lub doustnie. 
Objawy zatrucia Mefedronem: 

 • halucynacje 

 • nasilony zespół sympatykomimetyczny (hipertermia, tachykardia, 

 hipertonia, szerokie źrenice, ciepła wilgotna skóra, podniecenie, 
           agresja, halucynacje), 

 • nudności, wymioty, 

 • ból w klatce piersiowej, 

 • zaburzenia ukrwienia kończyn- zasinienie, zblednięcie, 

 • zaburzenia rytmu serca, nagłe zatrzymanie krążenia. 

 

Nieprzewidywalne działanie dopalaczy: 

 Marihuanę, kokainę czy amfetaminę łatwo wykryć we krwi i wiadomo, jakie jest na nie 

antidotum. Dopalacze są jedną wielką zagadką, bo nie ma badań, które by wprost 

pokazały, jak konkretny produkt wpływa na organizm.  Nie ma testów, które 

wykrywałyby dopalacze. 

  

Konsekwencją zażywania substancji psychoaktywnych jest powstanie uzależnienia 
organizmu. 

Zespół uzależnienia  jest to zespół zjawisk fizjologicznych, psychicznych i poznawczych,               

w którym zachowania związane z używaniem substancji (lub grupy substancji) 

psychoaktywnych zyskują wyraźną przewagę nad dotychczasowymi – mającymi kiedyś 

większe znaczenie dla danej osoby. Do rozpoznania zespołu uzależnienia upoważnia 

łączna obecność przynajmniej trzech z wymienionych poniżej objawów utrzymujących się 



przez miesiąc, lub – trwających krócej, ale powtarzających się kilkakrotnie w ciągu 12 

miesięcy: 

1. silne pragnienie lub poczucie przymusu przyjmowania substancji, 

2. trudności w kontrolowaniu zachowania (związanego z przyjmowaniem) i w ocenie ilości 

substancji oraz czasu (początku i zakończenia) przyjmowania, 

3. objawy odstawienia występujące po zmniejszeniu ilości lub odstawieniu, w postaci 

charakterystycznego dla danej substancji zespołu abstynencji, 

4. widoczne zwiększanie się tolerancji powodujące przyjmowanie coraz większych dawek 

w celu uzyskania oczekiwanego efektu, 

5. zaniedbywanie alternatywnych źródeł przyjemności i utrata zainteresowań oraz 

poświęcanie coraz większej ilości czasu na zdobywanie i przyjmowanie substancji albo 

redukowanie skutków ich działania, 

6. uporczywe przyjmowanie substancji mimo jawnie szkodliwych następstw. 

 

      Należy pamiętać, że eksperymentowanie  młodego człowieka z substancjami 

psychoaktywnymi powoduje daleko idące skutki zdrowotne w postaci ostrych zatruć 

organizmu  i powikłań po zatruciach, uszkodzenia narządów, między innymi uszkodzenie 

ośrodkowego układu nerwowego, zaburzenia psychiczne, psychozy, zaburzenia afektywne 

(choroba dwubiegunowa), schizofrenię, zaburzenia zachowania i osobowości. 


