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UZALEŻNIENIA 

 

1. CO POWINNO ZANIEPOKOIĆ 

RODZICÓW/WYCHOWAWCÓW/NAUCZYCIELI?  
 Większe niż zazwyczaj rozdrażnienie dziecka, 

 Ukrywanie przez dziecko tego, co robi poza domem, 

 Unikanie kontaktów z najbliższymi, 

 Zamykanie się w sobie (większość czasu dziecko spędza w swoim pokoju lub poza 

domem), 

 Niepunktualność (nie wracanie na noc do domu), 

 Zmiana grona przyjaciół (zazwyczaj starsi), 

 Nowi „podejrzani” znajomi i reagowanie drażliwością na pytania rodziców o to, kim 

są, skąd ich zna itp., 

 Krótkie tajemnicze rozmowy, 

 Huśtawki nastrojów, 

 Kłopoty z nauką i problemy z zachowaniem,  

 Charakterystyczny zapach alkoholowy z ust i na ubraniu, 

 Zmiany związane z odżywianiem, snem i wyglądem, 

 Zwiększona aktywność lub zmęczenie, 

 Większe potrzeby finansowe, znikanie drobnych sum pieniędzy z domu, nie 

oddawanie rodzicom reszty z zakupów itp., 

 Kłamstwa (wynoszenie przedmiotów, wykradanie pieniędzy) itp. 

 

Któryś z tych objawów może o niczym nie świadczyć. Jednakże kilka występujących 

równocześnie – to sygnał ostrzegawczy.  

DROGI RODZICU/NAUCZYCIELU Nie wpadaj w tej sytuacji w panikę, ale też nie lekceważ 

objawów! 

 

2. CZYNNIKI WYSOKIEGO RYZYKA POPADNIĘCIA W UZALEZNIENIA: 
 Utrata matki lub ojca przed 18 rokiem życia, 

 Brak miłości pomiędzy rodzicami – brak poczucia bezpieczeństwa w dzieciństwie, 

 Alkoholizm lub inne uzależnienia jednego lub obojga rodziców, 

 Występowanie uzależnienia w poprzednich pokoleniach, 

 Niewłaściwa postawa rodziców wobec dzieci, np. oschli, wymagający rodzice, nie 

potrafiący okazać dziecku miłości. 
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          WSZYSTKIE te braki mogą doprowadzić do stanu braku szczęścia, braku osiągnięć i 

satysfakcji za dobre zachowanie. Mogą stać się początkiem poszukiwania rekompensaty w 

przyjemnych doznaniach.  

Niedobór odpowiednich pochwał, czułości, ciągłe podnoszenie poprzeczki i karanie 

powoduje, że nie czujemy się kochani.  

 

 

3. JAK ROZPOZNAĆ, CZY DZIECKO BIERZE NARKOTYKI? 

        Dzieci, które zażywają narkotyki, na ogół zmieniają swoje zachowanie. Dlatego należy 

dokładnie obserwować dziecko, nauczyć się jego przyzwyczajeń, nawyków, przyjemności. 

Pierwsze próby z narkotykami dziecko będzie starannie ukrywać. Jeżeli rodzice mają dobry 

kontakt z dzieckiem, rozmawiają z nim, łatwiej dostrzegą zmiany w zachowaniu. 

Ale uwaga!  

        Zmiana zachowania nie musi oznaczać, że dziecko bierze narkotyk. Mogą to być objawy 

np. kłopotów w szkole lub zranionych uczuć.  

 

Oto najważniejsze objawy: 

 Nowy styl ubierania się, 

 Brak zainteresowania swoim wyglądem i nieprzestrzeganie zasad higieny, 

 Gwałtowny spadek masy ciała, 

 Przewlekły katar, krwawienie z nosa, 

 Zaburzenia pamięci lub toku myślenia, 

 Przekrwione oczy, nadmiernie zwężone lub rozszerzone źrenice niereagujące na 

światło, 

 Bełkotliwa, niewyraźna mowa, 

 Słodkawa woń oddechu, włosów, ubrania, 

 Ślady po ukłuciach, ślady krwi na bieliźnie, 

 Nagłe zmiany nastroju i aktywności, okresy wzmożonego ożywienia przeplatane ze 

zmęczeniem i ospałością, 

 Nadmierny apetyt lub brak apetytu, 

 Spadek zainteresowania ulubionymi zajęciami, 

 Pogorszenie się ocen, wagary, konflikty z nauczycielami, 

 Izolowanie się od innych domowników, zamykanie w pokoju, niechęć do rozmów, 

 Częste wietrzenie pokoju, używanie kadzidełek i odświeżaczy powietrza, 

 Wypowiedzi zawierające pozytywne nastawienie do narkotyków, 

 Napady złości, agresja, bunt, 

 Nagła zmiana grona przyjaciół na innych, zwłaszcza starszych od siebie, 

 Zainteresowanie książkami o narkotykach, 
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 Niewytłumaczone spóźnienia, późne powroty, noce poza domem, 

 Kłamstwa, wynoszenie wartościowych przedmiotów z domu, 

 Dziecko wciąż zgłasza zagubienia lub kradzieże przez rówieśników drobnych sum 

pieniędzy, 

 Znalezienie u dziecka akcesoriów i przedmiotów, mogących mieć związek z 

narkotykami; np. fajki, bibułki papierowe, kawałki opalonej folii aluminiowej, pastylki, 

papierowe znaczki, zabrudzone słoiki, igły strzykawki. 

 

4. CO MOŻESZ ZROBIĆ? 

         Możesz pomóc dziecku w trudnym okresie dorastania, jeżeli: 

 Znajdziesz czas na rozmowę, 

 Słuchasz uważnie i nie lekceważysz jego problemów, 

 Nie oceniasz i nie porównujesz z innymi, 

 Nie wyśmiewasz, nie krytykujesz,  

 Doceniasz starania i chwalisz postępy, 

 Pomagasz uwierzyć w siebie, 

 Znasz grono jego przyjaciół, 

 Zawsze wiesz gdzie jest i co robi Twoje dziecko. 

       Zapobiegaj tak wcześnie, jak to tylko możliwe: od chwili narodzin, Twoja miłość i 

mądrość to najpewniejszy sposób, aby uchronić dziecko przed narkotykami. 

 

       Jeśli mimo najlepszych starań, uwagi i znajomości problemu zdarzy się, że Twoje 

dziecko spróbuje narkotyku: 

 Nie wpadaj w panikę i nie działaj pochopnie, 

 Zastanów się dlaczego sięgnęło po narkotyki, 

 Pomyśl, jak najlepiej pomóc swojemu dziecku. 
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NARKOTYKI: 

 

1. Konopie indyjskie (marihuana, haszysz) 
a) Objawy użycia: chichot, euforia, gadatliwość, zwiększony apetyt, zaburzenia 

koordynacji ruchowej, przekrwione oczy, kaszel, poczucie odprężenia, czasem 

spadek nastroju. 

b) Zwróć uwagę na: słodkawą woń oddechu, włosów i ubrania, zielone liście i 

nasionka, nagłe zainteresowanie hodowlą roślin przez Twoje dziecko, fajki i 

bibułkę papierosową.  

c) Pamiętaj: długotrwałe używanie może prowadzić do zaburzonej oceny sytuacji, 

spadku koncentracji uwagi, obniżonej sprawności w prowadzeniu pojazdów, 

przewlekłego zapalenia oskrzeli i krtani, astmy, ogólnego zobojętnienia.  

 

 

 

2. Kokaina (jej odmiana do palenia tzw. Crack): 
a) Objawy użycia: pociąganie nosem i/lub katar nadpobudliwość, gadatliwość, 

niepokój psychoruchowy, rozszerzone źrenice, poczucie psychicznej euforii. 

b) UWAGA: kokaina może być palona, zażywana dożylnie, doustnie, a także 

wdychana przez nos. 

c) Zwróć uwagę na: biały proszek, a w przypadku Cracku jasnobrązowe kuleczki, 

„kamyki”, fajki, małe flakoniki, igły, strzykawki, małe foliowe woreczki.  

d) Pamiętaj: Długotrwale używana może prowadzić do stanów depresyjnych i 

paranoi, tendencji samobójczych, stanów delirycznych, impotencji, zakrzepów 

krwi, utraty przytomności, śmierci z przedawkowania. 

 

 

 

3. Amfetamina  
a) Objawy użycia: spotęgowana energia, poczucie mocy, wzmożona aktywność, 

bezsenność, brak apetytu, rozszerzone źrenice, przyśpieszona czynność serca i 

szybki oddech, silny niepokój, napięcie i drażliwość w końcowej fazie działania 

narkotyku. 

b) UWAGA: amfetamina może być zażywana również dożylnie.  

c) Zwróć uwagę na: biały proszek, tabletki, kapsułki, małe foliowe torebeczki, 

igły, strzykawki.  

d) Pamiętaj: długotrwałe używanie może prowadzić do rozwoju stanów 

depresyjnych połączonych z myślami samobójczymi, a w skrajnych 

przypadkach, do niewyleczalnych psychoz i zaburzeń osobowości, śpiączki, 

śmierci.  
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4. Środki wziewne (kleje, rozpuszczalniki, lakiery) 
a) Objawy użycia: stan odurzenia, euforii, halucynacje, kichanie i kaszel, katar 

lub krwawienie z nosa, zapalenie spojówek. 

b) Zwróć uwagę na: foliowe torby, tuby kleju, smary, zapach chemikaliów we 

włosach i na ubraniu, charakterystyczny zapach z ust, utrzymujący się nawet 

kilka dni po zażyciu, nasączone chustki. 

c) Pamiętaj: Długotrwałe używanie może prowadzić do uszkodzenia płuc, 

wątroby, mózgu, niewydolności serca, śpiączki, śmierci przez uduszenie 

podczas wdychania.  

  

 

                                WAŻNE TELEFONY: 
 

1. Stowarzyszenie na Rzecz Ludzi Uzależnionych „To Człowiek” w Opolu  
              ul. Ozimska 71 D, 45-368 Opole 

Tel. 77 453 23 38 
 

2. Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki - Narkomania 
801 199 990 
czynny codziennie w godzinach 16.00-21.00; 
koszt jak za połączenie lokalne niezależnie od jego trwania 
 

3. Infolinia Stowarzyszenia KARAN (problemy narkotykowe) 
800 120 289 
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-17.00; 
połączenie bezpłatne. 
 

4. Infolinia Pogotowia Makowego Towarzystwa „Powrót z U” 
801 109 696 
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-20.00 i w soboty 10.0019.00; 
koszt jak za połączenie lokalne niezależnie od jego trwania 
 

5. Stowarzyszenie MONAR Poradnia 
22 621 13 59  
ul. Hoża 57, 00-681 Warszawa 
 

6. Stowarzyszenie MONAR – Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w 
Warszawie 

             22 823 65 31, 32 
             ul. Powstańców Wlkp. 17, 00-398 Warszawa  
 

7. Narkomania — Pomoc Rodzinie, Infolinia Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci 
Uzależnionych „Powrót z U” 

800 120 359 

Czynny codziennie pon.-pt. w godzinach 10.00-20.00, soboty 10.00-19.00. 
połączenie bezpłatne. 
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DODATKOWE WAŻNE TELEFONY!!! 
 

W sytuacji, gdy dopada Cię lęk, kiedy czujesz się samotny, doświadczasz 
emocji,                     z którymi trudno jest sobie poradzić utrzymuj kontakt z bliskimi – 
rodziną                               i  przyjaciółmi. Obecnie kontakt twarzą w twarz jest 
utrudniony, możemy jednak korzystać z najnowszych technologii – takich jak telefon 
czy Internet. Porozmawiaj                    o swoich uczuciach – rozmowa to najlepsza 
forma regulacji własnych emocji! 
Jeśli nie masz nikogo, z kim możesz porozmawiać skorzystaj z bezpłatnej pomocy 
psychologicznej.  
 
 
 
 

TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI I 

MŁODZIEŻY  
 

– TEL. 116 111 

(CZYNNY 24H NA DOBĘ) 

 

 
 
 

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – 

PEDAGOGICZNA W STRZELACH OPOLSKICH  
 

– TEL. 77 461 30 26  
(CZYNNY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU                                                  

OD GODZ. 8:00 DO 15:00) 
 
 
 
 

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W IZBICKU 

-TEL.774617206 

                    774617221  w. 121 
(CZYNNY w godz. 7.30 DO 15.30) 
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CENTRUM TERAPII I PROFILAKTYKI                                  

w STRZELCACH OPOLSKICH (dla 

dorosłych/rodziców) 
 

TEL. 775500117   

                          512941431 

(CZYNNY Pn. Śr. w godz. 12.00-15.00,  

Wt. Czw. Pt. w godz. 8.00-15.00) 

 

 

 

OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ  

W OPOLU 

 

- TEL. 77 455 63 90 

        77 455 63 91 

        77 455 63 92 wew. 2 

(CZYNNY OD GODZ. 8:00 DO 20:00) 

 

 

TELEFON ZAUFANIA DLA DOROSŁYCH 

(CZYNNY CODZIENNIE – Z WYJĄTKIEM DNI 

ŚWIĄTECZNYCH - OD GODZ. 14.00 DO 22.00) 

 

TEL. 116 123 
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CENTRUM WSPARCIA DLA OSÓB W STANIE 

KRYZYSU PSYCHICZNEGO 

(CZYNNY 24H/DOBĘ) 

 

TEL. 800 70 22 22 

 
 
 

DZIECIĘCY TELEFON ZAUFANIA RZECZNIKA 

PRAW DZIECKA 

(CZYNNY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU OD GODZ. 8.15 

DO 20.00) 

 

TEL. 800 12 12 12 

 
 

TELEFON WSPARCIA DLA OSÓB PO STRACIE 

BLISKICH (BĘDĄCYCH W ŻAŁOBIE) 

(CZYNNY OD PN DO PT W GODZ. 14.00 DO 20.00) 

 

TEL. 800 108 108 

 
 
 
 
 
 
 
 
Opracowała:       Dominika Skolik – psycholog              Bernadeta Długosz - pedagog 

 
 
 


