Panstwowy

Powiatowy

Inspektor

Sanitarny

w Chelmie ostrzega przed uzyciem opioidów!
LISTA "TOP 10" - substancje psychoaktywne,

najczesciej identyfikowane

w "nowych narkotykach" w 2018 r.
4-CEC, HEX-EN, SF-ADB, N-propylopentedron,

N-etylopentylon,

NEP, FUB-AMB,

4-CMC, a-PHiP, 4-Cl-a-PVP to zwiazki najczesciej wykrywane przez laboratoria
uprawnione

do przeprowadzania

badan, majacych na celu ustalenie, czy dany

produkt jest srodkiem zastepczym lub nowa substancja psychoaktywna.
Problem nowych narkotyków
te

kryja sie pod róznymi

highs",
ciaglym

nazwami "designer drugs", "lega l highs", "herbal

a nawet "research chemicals". Ich sklad
chemiczny ulega
,

,

zmianom.

zagrozen

Stanowi

dla zdrowia

substancji
prowadzi

obserwowany jest na calym swiecie. Substancje

to

lub

wyzwanie

zycia ludzi

psychoaktywnych

przy

dla Zespolu

zwiazanych

Ministrze

..

uzywania substancji,

z uzywaniem

Zdrowia.

prace w sprawach oceny potencjalnych

zycia ludzi oraz mozliwosci powodowania

ds. Oceny
ZespÓl

zagrozen

Ryzyka
nowych

na biezaco

dla zdrowia

lub

szkód spolecznych, wynikajacych

co do których istnieje podejrzenie,

z
ze

dzialaja na osrodkowy uklad nerwowy.
Badania

prowadzone

psychoaktywnymi
Dlatego

nad

pojawiajacymi

potwierdzaja

uswiadomienie

potencjalnym

na

rynku

substancjami

ich szkodliwy wplyw na zdrowie i zycie ludzi.

niezbedne jest podjecie

typu produktów.

sie

dzialan informacyjnych,

odbiorcom

ryzyka zwiazanego

majacych

na celu

z uzyciem tego

Ww. Zespól zbiera i analizuje dane w tym zakresie, opiera sie

na publikacjach naukowych, raportach Europejskiego Centrum Monitorowania
Narkotyków

i

Narkomanii

przez uzytkowników

na forach internetowych.

Na bazie analiz dokonanych
w tym: furanylfentanyl,
• w produktach

(EMCDDA), równiez na wpisach opublikowanych
przez Zespól Oceny Ryzyka pochodne fentanylu,

cyklopropylofentanyl,

U-47700

i inne, obecne

o nazwach, takich jak: FU-F, .GumiS, Talizman

m.in .

GT, Talizman

Zielony,

Trójkat,

substancji

China Breath, Devil Liquid i itp., umieszczono

psychoaktywnych,

niebezpiecznych

dla zdrowia

Oznacza to,

ze zostaly one objete prawem karnym.

Dane

potwierdzaja,

statystyczne

psychoaktywnych jest istotny

i nalezy

ze

problem

w wykazie

i zycia czlowieka.

zazywania

substancji

podejmowac stosowne dzialania w celu

uswiadamiania spoleczenstwa o ich szkodliwym dzialaniu. W 2078 roku
w województwie lubelskim odnotowano 209 przypadków zatruc, podejrzen
zatruc przy udziale nowych narkotyków oraz 5 zgonów Oeden ze zgonów zostal
stwierdzony po zazyciu fentanylu).
Wedlug

Glównego

przypadków

Inspektora

zatruc

i smierci

Sanitarnego
z powodu

w

uzycia

Polsce wzrasta

liczba

opioidów,

zawartych

odzyskanego

z plastrów

w tzw. "dopalaczach".
Nowe narkotyki moga miec postac:
•

proszku,

•

tabletki,

•

suszu do palenia,

•

liquidu do e-papierosa,

•

sprayu do nosa.

Uzycie dopalacza z furanylfentanylem
transdermalnych

(przezskórne

lub fentanylu

plastry

przeciwbólowe),

moze

doprowadzic

do zgonu z powodu naglego zatrzymania oddechu.
Osoba bedaca pod wplywem opioidów, w odróznieniu
psychostymulantów
•

od osób po uzyciu

- preparatów pobudzajacych:

ma waskie, "szpilkowate" zrenice,

•

wykazuje zaburzenia swiadomosci,

•

jest zazwyczaj splatana

•

ma grozne dla zycia zaburzenia

i podsypiajaca,
oddechowe,

w skrajnym przypadku

moze nastapic calkowite zatrzymanie oddechu,
•

ma

bradykardie,

tetnicze;

tj.

zwolnienie

czynnosci

serca,

niskie

cisnienie

W ramach pomocy przed medycznej

osobie po uzyciu opioidów nalezy:

•

zapewnic droznosc dróg oddechowych,

•

ulozyc osobe w pozycji bezpiecznej,

•

wezwac pomoc Ratownictwa Medycznego (tel. 112),

•

zabezpieczyc funkcje oddechowa.

Dopalacze

sa

bardzo

niebezpiecznymi,

uzalezniajacymi

substancjami.

Nawet jednorazowe uzycie moze byc poczatkiem nalogu. Nie istnieja bezpieczne
dopalacze. Ich zazywanie grozi utrata zdrowia, a czesto tez smiercia. Nigdy nie
ma pewnosci, jakie substancje znajduja sie w "dopalaczach" w jakich ilosciach.

i

W zwiazku z tym nieznany jest sposób ich oddzialywania na prace organów
wewnetrznych. Nie mozna tez okreslic jak bardzo moga zaszkodzic osobie, która

je zazyla, a takze jaka dawka moze byc smiertelna. Biorac powyzsze pod uwage
nalezy miec swiadomosc, ze pomoc medyczna udzielana osobom, które zazyly
te

substancje

moze

okazac

sie

nieskuteczna.

Srodki

psychoaktywne

produkowane sa w niesterylnych warunkach. Czesto znajduja sie w nich rózne
zanieczyszczenia, które dodatkowo oddzialywaja negatywnie na organizm

i

przyczyniaja sie
Reasumujac, uzywanie

do utraty zdrowia osób, któreje zazyly.
dopalaczy moze orowadzic' do groznych. dla zycia

ostrych zatruc organizmu, a nawet smierci. Moze orowadzic do uzaleznienia,
dezintegracii osobowosci. zaburzen osychicznych. w tym deoresii, a to z kolei do
rozoadu rodziny, utraty oracy lub przerwania
negatywnych skutków soolecznych.
Po zamknieciu sklepów
przeniósl sie do internetu.
W celu umozliwienia

stacjonarnych

skuteczniejszej

w Polsce Sejm znowelizowal

handel

walki

edukacii, a takze

srodkami

psychoaktywnymi

z problemem

ustawe o przeciwdzialaniu

innych

"dopalaczy"

narkomanii

oraz

ustawe Panstwowej Inspekcji Sanitarnej.
Podstawowym

celem zmiany ustawy bylo objecie przepisami karnymi przede

wszystkim czynów zwiazanych z posiadaniem, produkcia oraz dystrybucia tych
substancji

i

egzekwowanie:

stworzenie

instrumentów

prawnych

umozliwiajacych

ich

•

wedlug

nowych

przepisów

psychoaktywnych

za samo

posiadanie

nowych

nawet na tzw. "wlasny uzytek" grozi

substancii

kara grzywny,

ograniczenia wolnosci, a nawet pozbawienia wolnosci do lat 3,
•

za wprowadzanie

do obrotu ww. substancii grozi kara nawet do lat 12

WieZienia,
•

udzielenie (np. odsprzedanie,
srodka odurzajacego,
psychoaktywnej

poczestowanie,

substancji

psychotropowej

w celu osiagniecia

a takze ulatwianie

podarowanie)

innej osobie

lub nowej substancji

korzysci majatkowej

lub osobistej,

uzycia albo naklanianie do uzycia takiego srodka lub

substancji, grozi kara pozbawienia wolnosci od roku do 10 lat,
•

wykazy substancji

psychotropowych,

psychoaktywnych

sa obecnie

odurzajacych

rozporzadzeniem

Ministra

Zdrowia, co ulatwia ich aktualizacje, przyspiesza delegalizacje

kolejnych

"dopalaczy",

w przypadku

regulowane

i nowych substancji

nowych

substancji

psychoaktywnych

lista

obejmuje równiez cale grupy substancji,
•

w Ustawie o przeciwdzialaniu
panstwowej

Inspekcji

narkomanii wpisano obowiazek zglaszania

Sanitarnej

przypadków

zatruc

srodkiem

zastepczym lub nowa substancja psychoaktywna.
Wedlug
do

ustawy o przeciwdzialaniu

obrotu

(udostepnia

na terytorium

narkomanii,

osobom

Rzeczypospolitej

trzecim

Polskiej

kto wytwarza lub wprowadza
odplatnie

srodek

lub

zastepczy

nieodplatnie)
podlega

karze

pienieznej w wysokosci od 20000zl do 1000000zl.

Opracowano na podstawie
Glównego

Inspektoratu

ogólnodostepnych

informacji, w tym danych uzyskanych

SanitarnegowY'/w9!5,9QY,Rl

w Lublinie w",,,!uf;!inp!s,gQ/,p!

oraz

Wojewódzkiej

przez pracowników Sekcji 1-ligieny Pracy

ze stron internetowych

Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

