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CZYM SĄ DOPALACZE

• Dopalacze to środki odurzające, które
powstają ze składników naturalnych
np. roślin, bądź syntetycznych. 
Składniki zawarte w dopalaczach są
legalne lecz mają podobne działanie do 
narkotyków, tak samo uzależniają i
wywołują wiele skutków ubocznych.



SKŁAD DOPALACZY

• Skład chemiczny dopalaczy ulega 
ciągłej zmianie w celu ominięcia 
zakazów antynarkotykowych. Wraz z 
wejściem ustawy zabraniającej obrotu 
konkretną substancją psychoaktywną 
producenci zamieniają ją na jej analog, 
czyli składnik, który ma bardzo 
podobne działanie, a jeszcze nie został 
zakazany.



RODZAJE 
DOPALACZY

• Wyróżnia się trzy rodzaje dopalaczy. 
Susze i kadzidełka pochodzenia najczęściej 
roślinnego, zażywa się je za pomocą 
spalania w fajkach lub skrętach. Dopalacze 
w tabletkach to środki głównie pochodzenia 
syntetycznego. Na rynku dostępne są 
również dopalacze w formie małych pigułek 
lub znaczków do lizania, w składzie których 
jest tylko jedna substancja.



PRAWO POLSKIE O 
DOPALACZACH

• Jeszcze przed 2009 rokiem dopalacze 
były na polskim rynku legalnie 
dostępne, sprzedawały je smart shopy 
stacjonarne i internetowe. 20 marca 
2009 roku w życie weszła nowelizacja 
„ustawy o przeciwdziałaniu 
narkomanii”, w której znacznie 
poszerzono listę substancji 
zakazanych.



JAK DZIAŁAJĄ 
DOPALACZE

• Większość dopalaczy 
zawiera substancję silnie stymulującą, 
która obciąża układ krążenia, 
powodując przyspieszenie rytmu serca 
i podwyższenie ciśnienia.



WPŁYW DOPALACZY 
NA ORGANIZM

• Dopalacz ma negatywny wpływ na
zdrowie zarówno psychiczne, jak i
fizyczne, wpływa na zmiany w mózgu
oraz w jego funkcjonowaniu, powoduje
halucynacje. Dopalacze mogą także
powodować delirium, czyli stan 
dezorientacji, w który osoba traci
kontakt z rzeczywistością, może on się
pojawić nawet po pierwszym zażyciu
takiego środka.



SKUTKI UBOCZNE 
DOPALACZY

• Skutki zażywania dopalaczy nie są
jeszcze do końca zbadane. Skład
dopalaczy wielokrotnie ulegał zmianie, 
dlatego nie wiadomo do końca, jakie są
następstwa ich stosowania. Jedno jest 
pewne, są poważne. W zależności od 
wrażliwości organizmu skutki
dopalaczy obejmują m. in. : nudności, 
bóle głowy, zawroty głowy i stany
lękowe.



SKUTKI ZAŻYWANIA 
DOPALACZY

• Długotrwałe stosowanie dopalaczy
może powodować uszkodzenie serca i
naczyń krwionośnych, problemy z 
oddychaniem, śpiączkę, a nawet
śmierć.
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