
CHROŃMY MŁODZIEŻ 

PRZED  

 „DOPALACZAMI” 

 

W trosce o bezpieczeństwo dzieci powinni Państwo – zarówno pedagodzy jak i 

rodzice, opiekunowie wiedzieć o kilku ważnych sprawach. 
 

Symptomy – po czym poznać ucznia zagrożonego? 

• nieoczekiwane i powtarzające się zmiany nastroju, 
• niespotykana dotąd agresja, 
• utrata lub nagły wzrost apetytu, 
• ospałość i senność, 
• niezwykłe plamy, zapachy lub znaki na ciele i ubraniu, 
• stopniowy zanik zainteresowania szkołą, hobby, przyjaciółmi, 

• nowe znajomości, 

• używanie slangu; 

• zwiększone ilości dowiedzionych kłamstw, 

• znikanie pieniędzy lub wartościowych rzeczy z domu. 

 

Objawy długotrwałego zażywania lub przedawkowania: 

• zaburzenia mowy,  

• pogorszenie się możliwości oceny rzeczywistości, ogólne osłabienie,  

• zanik zainteresowań,  

• nudności, wymioty i biegunkę, 

• Niepokój, 

• zaburzenia snu, psychozy o charakterze majaczeniowo – urojeniowym, 

• wysypki skórne, 

• u dziewcząt może być przyczyną zahamowania miesiączki. 

 

Masz prawo sądzić, że z dzieckiem dzieje się coś niedobrego, gdy zauważysz kilka z wymienionych 

niżej objawów równocześnie: 

  dziecko oddala się od Ciebie, staje się obce, mimo, że wcześniej byliście blisko, 

  ma kłopoty z nauką, choć wcześniej dobrze sobie radziło, wagaruje, 

  unika rozmów, kontaktu, ,,kręci” w rozmowie, kłamie, 

  jest niecierpliwe, rozdrażnione, 

  jest na zmianę pobudzone lub ospałe, sypia o dziwnych porach, 

  znika często w ciągu dnia z domu pod dowolnym pretekstem i stara się unikać kontaktu po powrocie. 

 wraca bardzo późno lub bez uzgodnienia nocuje poza domem, 

  ma nowych znajomych, których nie chce zapraszać do domu, 

  kwestionuje szkodliwość narkotyków, uważa że powinny być zalegalizowane, 

  ma nadmierny apetyt lub nie ma apetytu, 

  ma przekrwione oczy, zwężone lub rozszerzone źrenice, przewlekły katar, 

  w jego pokoju dziwnie pachnie, miewa fifki i fajki różnych kształtów, bibułki do skrętów, biały proszek, 

pastylki nieznanego pochodzenia, opalone folie aluminiowe, leki bez recept, nieznane chemikalia 

  z domu znikają pieniądze i wartościowe przedmioty. 

 



Akcesoria - co powinno zwrócić uwagę dorosłych? 

 

• resztek narkotyków w niewielkich woreczkach foliowych, 

• fajki wodne, 

• fifki, bibułki do papierosów, lufki, 

• kadzidełka, odświeżacze powietrza, 

• torebki strunowe, zawiniątka z foli aluminiowej. 

 

Oczy i źrenice po zażyciu marihuany: 

 

 
 Powiększone źrenice 

 „Mętny wzrok”, opóźniona reakcja na światło 

 Przekrwione białka oczu 

 

Specjalistyczna pomoc w Skierniewicach: 

 

Jeżeli boisz się o zdrowie i życie swojego dziecka, nie czekaj. Skontaktuj się z najbliższym ośrodkiem 

świadczącym usługi w zakresie leczenia uzależnień. 

 

Poradnia uzależnień 

Adres: ul. Jana III Sobieskiego 4 (pawilon C, wejście od strony Al. Rataja), Skierniewice  

  

tel. 46 833-04-46 

 

 

 


