UWAGA RODZICE
Dobre relacje w rodzinie, jasno wytyczony system wartoœci,
¿yczliwoœæ i akceptacja, codzienny kontakt, rozmowy
i zainteresowanie sprawami Twojego dziecka - pomog¹
uchroniæ je przed kontaktem z narkotykami.

[nowe
narkotyki]
W ostatnich latach na rynku pojawi³y siê nowe substancje
psychoaktywne o zró¿nicowanym sk³adzie chemicznym.
Funkcjonowa³y pod nazw¹ “dopalacze”.
Po zamkniêciu sklepów z “dopalaczami” pojawi³y siê nowe.
Designer Drugs (DD), Research Chemicals (RC) - pod tymi
nazwami kryj¹ siê obecnie sklepy internetowe, prowadz¹ce
sprzeda¿ tych substancji. Nowe narkotyki z za³o¿enia imituj¹
te tradycyjne, powoduj¹c niebezpieczne dla zdrowia skutki.

Bezp³atna infolinia
Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej

800 060 800

Jeœli Twoje dziecko zaczê³o zachowywaæ siê w sposób nietypowy, spêdza wiêcej
czasu poza domem z grup¹ nowych znajomych a jednoczeœnie unika kontaktu
z rodzicami (opiekunami), opuszcza siê w nauce, zaniedbuje swój wygl¹d lub te¿
zamyka siê na d³ugie godziny w swoim pokoju – sprawdŸ co siê dzieje.
Byæ mo¿e za¿ywa narkotyki.

Zwróæ uwagê na nastêpuj¹ce sygna³y:
Rozszerzone Ÿrenice, wytrzeszcz oczu, s³owotok, nadmierna ruchliwoœæ,
zaburzenia snu, chudniêcie, zmiennoœæ nastrojów, trudnoœci w koncentracji
uwagi, niepokój, ataki agresji, krwotoki z nosa - te objawy mog¹ œwiadczyæ
o tym, ¿e dziecko za¿ywa substancje stymuluj¹ce. Najczêœciej wystêpuj¹ pod
postaci¹ bia³ego proszku, którego œlady w pokoju lub na rzeczach dziecka
powinny wzbudziæ Twój niepokój.
Nietypowy zapach w³osów i ubrania, nadmierna weso³oœæ, przekrwione oczy,
kaszel, zwiêkszony apetyt, zaburzenia koordynacji ruchowej powinny wzbudziæ
podejrzenia, ¿e dziecko mo¿e paliæ mieszanki zio³owe (Kanabinoidy). W pokoju
mo¿e unosiæ siê zapach dymu, w kieszeniach ubrañ mog¹ znajdowaæ siê
suszone rozdrobnione liœcie, jak równie¿ inne akcesoria – szklane fifki, bibu³ki,
zapalniczka, charakterystyczne foliowe torebki.
Nieobecny wzrok, zaburzenia percepcji i œwiadomoœci, nadwra¿liwoœæ zmys³ów,
halucynacje wzrokowe i s³uchowe, lêk, panika, urojenia mog¹ œwiadczyæ
o za¿yciu substancji halucynogennych. W przypadku przedawkowania wyst¹piæ
mog¹: dreszcze, œlinotok, wymioty, zesztywnienie lub zwiotczenie miêœni. Kontakt
z osob¹ która za¿y³a halucynogen mo¿e byæ znacznie utrudniony.

CO ROBIÆ, gdy podejrzewasz, ¿e dziecko bierze narkotyki?
?
zacznij dzia³aæ, problem sam siæ nie rozwiàýe;
?
odùóý emocje, wùàcz rozum;
?
dowiedz siæ jak najwiæcej o substancjach psychoaktywnych;
?
ustal reguùy postæpowania i konsekwentnie ich przestrzegaj - stosuj
zasadæ ograniczonego zaufania;
?
okazuj miùoúã i zainteresowanie swojemu dziecku;
?
korzystaj ze wsparcia;
?
nie usprawiedliwiaj nieobecnoúci w szkole;
?
nie wstydê siæ i nie ukrywaj problemu;
?
szukaj pomocy specjalistów zajmujàcych siæ uzaleýnieniami.
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Gdzie zwróciæ siê po pomoc?
http://www.narkomania.gov.pl/portal
Krajowe Biuro ds. Przeciwdzia³ania Narkomanii
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