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Rozpoznawanie oznak  
stosowania substancji odurzających przez młodzież 

 
 

Zażywanie substancji odurzających jest poważnym problemem społecznym. Środki 
masowego przekazu informują o dystrybucji narkotyków nie tylko w pubach 
i dyskotekach, lecz także w szkołach. Młodzież mająca swobodny dostęp do wielu 
różnych substancji łatwo ulega pokusie i namowom, aby za pomocą tych substancji 
poprawić koncentrację, pobudzić się, zrelaksować się lub doznać nowych, nieznanych 
przeżyć. Zjawisko to obejmuje coraz większą grupę młodzieży, w tym niestety także 
młodych sportowców. Jest ono szczególnie niebezpieczne, gdy dotyczy osób, które 
z powodu uprawianej dyscypliny sportowej mają kontakt z bronią, prowadzą pojazdy 
mechaniczne lub uprawiają szczególnie niebezpieczne dyscypliny sportu. Niestety, 
antynarkotykowa propaganda i krzewienie sportowych zachowań wśród młodzieży 
uprawiającej sport jest niewystarczające. Dlatego rodzice, nauczyciele i trenerzy 
powinni znać podstawowe objawy, które mogą pojawić się u młodych ludzi po zażyciu 
środków odurzających.  

W niniejszym opracowaniu omówiono środki odurzające najczęściej stosowane 
przez młodzież.  
 
1. Opioidy – agoniści receptorów opiatowych 
 

Do grupy tej zaliczamy:  
 naturalne alkaloidy fenetrenowe opium, np. morfina i kodeina (naturalne opiaty) 
 półsyntetyczne pochodne alkaloidów fenantrenowych, np. apomorfina i heroina 
 syntetyczne środki działające na receptory opioidowe, np. petydyna, fentanyl, 

tramadol 
Naturalne opiaty otrzymywane są z maku lekarskiego. Surowcem do produkcji 

narkotyku jest wysuszony sok z niedojrzałych makówek (opium), a także słoma 
makowa, z której uzyskuje się tzw. „kompot”. „Kompot” ma postać ciemnobrązowej 
cieczy, zawiera 20 - 60% heroiny, morfinę i metylomorfinę oraz liczne zanieczyszczenia.  

Heroina (diacetylomorfina) – główny składnik „kompotu” szybciej niż morfina 
przenika do mózgu, ma większy od niej potencjał uzależniający i siłę działania. Nazwy 
uliczne heroiny: Kompot, Hera, Biała Dama, Brązowy Cukier, Brown Sugar, Smoła, Shit, 
Big Harry, Makiwara, Mak, Żółta Ruska, Wietnam, Grzanie, Rambo – 2, Smoła, 
Mączka. Heroina najczęściej stosowana jest dożylnie, ale wchłania się także 
z przewodu pokarmowego i dróg oddechowych. W ostatnich latach dożylne stosowanie 
heroiny staje się coraz rzadsze, natomiast coraz częściej stosowana jest czysta 
heroina, która ma postać białego proszku zażywanego doustnie lub palonego.  
 
Objawy zażycia opioidów: 

 uczucie odprężenia i błogostanu, rzadko może wystąpić dysforia (uczucie 
dyskomfortu psychicznego, gniewny nastrój) 

 senność 
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 szpilkowate źrenice 
 zaburzenia oddychania; zmniejszenie liczby oddechów (porażenie ośrodka 

oddechowego) 
 zaparcia, niemożność oddania moczu 
 obniżenie temperatury ciała 
 nudności, wymioty – zazwyczaj przy pierwszym zażyciu lub po szybkim 

wstrzyknięciu dożylnym 
 

Objawy ciężkiego zatrucia opioidami:  
 śpiączka,  
 niewydolność oddechowa z sinicą i bardzo rzadkimi, płytkimi oddechami, 
 szpilowatość źrenic 
 hipotermia 
 
Osoby regularnie stosujące opioidy zwykle nie są agresywne, dominuje u nich 

uczucie senności, często utrzymuje się zwężęnie źrenic. Niepokój i drażliwość 
towarzyszy odstawieniu narkotyków.   

 
Podstawowe objawy abstynencji opiatowej: 
 Ból mięśni i stawów 
 Niepokój i bezsenność 
 Rozszerzenie źrenic 
 Biegunka 
 Wyciek z nosa 
 Drżenia mięśniowe 
 Drgawki 
 
Podejrzenie zażywania opiatów powinno budzić znalezienie igieł, strzykawek, 

śladów nakłuć na ciele, śladów krwi na ubraniach oraz znalezienie urządzeń do palenia 
opium - lufek, fajek. 

 
 

2. Substancje pobudzające (stymulanty) 
 
A. Amfetamina 

Działa pobudzająco na ośrodkowy układ nerwowy. W mniejszych dawkach 
powoduje przyspieszenie procesów kojarzenia i zapamiętywania. Ponadto znosi 
uczucie głodu i zwiększa wydolność fizyczną.  

Nazwy uliczne amfetaminy: Amfa, Spedzik, Spidzik, Śnieg, Proszek, Speed, 
Woltówka, Dynamit, Truck Drivers. 

„Działka” (tzw. dawka okazjonalna) wynosi od 5 do 20 mg (na początku zażywania). 
Doustna dawka śmiertelna wynosi 20 – 25 mg/kg. W miarę zażywania amfetaminy 
pojawia się i rośnie tolerancja na tę substancję. 

Amfetamina wchłania się po zażyciu doustnym i po podaniu dożylnym. Może być 
także palona i wdychana. Najczęściej jest dostępna pod postacią białych lub 
kolorowych tabletek, często z wytłoczonymi wzorkami. 

 
Objawy zażycia amfetaminy: 
 zwiększona aktywność ruchowa i psychiczna 
 przyspieszenie mowy  
 podwyższony nastrój 
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 agresywność 
 niepokój 
 halucynacje (przy znacznym nadużyciu) 
 przyśpieszenie tętna 
 wzrost temperatury ciała 
 podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi 
 bezsenność  
 brak łaknienia 
 rozszerzenie źrenic 

 
W ciężkim zatruciu amfetaminą mogą ponadto pojawić się następujące objawy: 
 zaburzenia rytmu serca, ból w klatce piersiowej 
 bóle i zawroty głowy 
 drgawki 
 śpiączka 
 rozpad mięśni poprzecznie prążkowanych (rabdomioliza) – oddawany mocz ma 

wówczas ciemną barwę 
 ostra niewydolność nerek 
 krwawienie śródczaszkowe 
 zawał serca 

 
Następnego dnia po zażyciu amfetaminy mogą pojawić się objawy „kaca”. Należą do 

nich: 
 uczucie zmęczenia, senność 
 drażliwość, zmienność nastroju, depresja 
 bóle i uczucie sztywności mięśni 
 „flash back” – nawrót działania narkotyku 

 
Ponadto 1-2 dni po przyjęciu narkotyku może wystąpić psychoza amfetaminowa, 

która ustępuje zwykle po tygodniu abstynencji. Objawia się ona halucynacjami 
wzrokowymi, słuchowymi i dotykowymi, urojeniami prześladowczymi, wykonywaniem 
bezsensownych, stereotypowych czynności takich, jak drapanie się lub gryzienie. 

Podejrzenie zażywania amfetaminy może budzić także znalezienie u młodej osoby 
białego proszku, tabletek, kryształków, foliowych woreczków, rzadziej igieł, strzykawek, 
wacików i ampułek. 

 
B. Metylenodioksymetamfetamina (MDMA) 

Jest to pochodna amfetaminy o działaniu pobudzającym i halucynogennym. 
Najczęściej stosowana jest przez młodzież uczęszczającą na dyskoteki techno. MDMA 
Jest tzw. empatogenem lub entaktogenem, czyli substancją, której zażycie powoduje 
uczucie wspólnoty z ludźmi i miłości do świata. Nazwy uliczne: Ekstaza, Extasy, 
Ekstazyna, Extaza, Jabłko, Króliczek, Playboy, Love pils, Piorun, Śnieżka, Smiling, 
Tulipan, Trupia główka. 

Działka 50-150 mg. Po przyjęciu dawki 75-150 mg czas działania wynosi 4-6 godz, 
a po przyjęciu dawki 100-300 mg czas działania wynosi ponad 48 godz.  

MDMA rozprowadzana jest najczęściej w postaci tabletek o różnym kształcie 
i barwach z wytłoczonymi różnymi wzorami lub napisami. 
 

Objawy zażycia MDMA:  
 uczucie euforii i odprężenia 
 uczucie silnej więzi z otoczeniem 
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 wylewne okazywanie nieznajomym przyjacielskich uczuć 
 podniecenie seksualne 
 wyostrzenie zmysłów 
 halucynacje 
 bezsenność 
 wzrost ciśnienia krwi 
 przyśpieszenie akcji serca i oddechu 
 rozszerzenie źrenic 
 zaburzona koordynacja 

 
Amfetamina i jej pochodne znoszą uczucie zmęczenia i dlatego związki te chętnie 

zażywane są przez młodzież bawiącą się przez wiele godzin w dyskotekach. Zażycie 
amfetaminy lub jej pochodnych (np. MDMA) w połączeniu z długotrwałym wysiłkiem 
fizycznym stwarza ryzyko poważnego odwodnienia, utraty przytomności, a nawet zgonu.  

Rozprowadzane są różne, w tym bardzo niebezpieczne, pochodne amfetaminy, np. 
parametoksyamfetamina (PMA). PMA (tabletki Ufo, Killer, Mitsubishi) charakteryzuje się 
bardzo dużą kardiotoksycznością, a jej zażycie było przyczyną nagłych zgonów 
sercowych u młodych ludzi. 

Jako substancja pobudzająca używana jest również efedryna wchodząca w skład 
kropli do nosa, niektórych syropów i leków przeciwkaszlowych (np. Efrinol, Syrop 
prawoślazowy złożony, Rubital Compositum, Tussipect). Większość leków 
zawierających efedrynę dostępna jest bez recepty. Efedryna jest naturalną substancją 
obkurczającą naczynia krwionośne, a jej wpływ na ośrodkowy układ nerwowy 
przypomina działanie amfetaminy. 

Gałka muszkatołowa zawiera różne substancje, w tym mirystycynę i elemicynę, 
które metabolizują w ustroju do MDMA (3-metoksy-4,5-dimetylenodioksyamfetaminy) 
i TMA (3,4,5-trimetoksyamfetaminy). Zażycie 1-3 gałek lub 5-30 g sproszkowanej gałki 
muszkatołowej wywiera podobny efekt, jak zażycie „działki” MDMA (Extasy). Pojawiają 
się halucynacje, podwyższa się ciśnienie tętnicze, rozszerzają się źrenice. 

 
C. Kokaina 

Kokaina wyodrębniona została z krasnodrzewu peruwiańskiego (Erythroxylon coca). 
Jest to substancja o działaniu pobudzającym ośrodkowy układ nerwowy, wykazuje 
także silne działanie miejscowo znieczulające i obkurczające naczynia krwionośne. 
Przypuszczalna dawka śmiertelna kokainy dla człowieka dorosłego wynosi ok. 1 g, 
a „działka” wynosi zazwyczaj 20-30 mg. Nazwy uliczne kokainy: Koka, Koks, Koksik, 
Kolumbijka, Kryształ, Śnieg, Coca Cola, Bazooka. Kokaina stosowana jest najczęściej 
w postaci białego proszku wdychanego przez nos, rzadziej zażywana jest doustnie lub 
dożylnie, niekiedy bywa także palona.  

 
Objawy zażycia narkotyku: 
 euforia 
 poczucie siły 
 zniesienie uczucia głodu 
 nadpobudliwość i agresywność 
 pobudzenie seksualne 
 rozszerzenie źrenic 
 wzrost ciśnienia tętniczego krwi  
 przyśpieszenie akcji serca 
 owrzodzenie śluzówki nosa, katar (przy przewlekłym zażywaniu) 
 wzmożenie odruchów ścięgnistych 
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W przypadku ciężkiego zatrucia pojawiają się następujące objawy:  
 zaburzenia rytmu serca 
 drgawki 
 halucynacje 
 podwyższona temperatura ciała 
 krwawienia śródczaszkowe będące skutkiem gwałtownego, bardzo dużego 

wzrostu ciśnienia tętniczego 
 porażenie ośrodka oddechowego 
Podejrzenie używania kokainy może nasuwać znalezienie torebek foliowych, białego 

proszku, lufek służących do wdychania narkotyku. 
 
 

3. Halucynogeny 
 
A. Produkty z konopi indyjskich: haszysz i marihuana 

Główną substancją czynną zawartą w haszyszu i marihuanie jest delta-9-
tetrahydrohkanabinol (THC). 

Haszysz to żywica z konopi indyjskich, ma najczęściej postać łuskowatego iłu 
(haszysz afgański) lub żywicowatej masy. Postacią użytkową są płaskie tabliczki, 
papierosy, ciastka lub cukierki. Nazwy uliczne haszyszu: Afgan, Maroko, Plastelina, 
Hasz, Gruda, Malak. 

Marihuana to sproszkowane liście i pędy żeńskie konopi siewnej. Nazwy uliczne 
marihuany: Baby, Trawa, Zielsko, Szczyt, Maja, Majka, Marycha, Skręt, Gańdzia, Skun. 

Postać użytkowa ma formę proszku, papierosów, napójów, fajki wodnej. Typowy 
papieros zawiera 300 – 400 mg słomy z konopi, co stanowi 30 mg THC.  

 
Objawy zażycia haszyszu i marihuany: 
 euforia 
 pobudzenie lub senność 
 przekrwienie spojówek (utrzymuje się u osób przewlekle zażywających) 
 zwężenie źrenic 
 zaburzenia koordynacji ruchów 
 kaszel  
 zwiększony apetyt  
 przyśpieszona akcja serca 
 halucynacje 
 poczucie przebywania poza własnym ciałem  
 wzmożona wrażliwość na bodźce 
 częste są ortostatyczne spadki ciśnienia tętniczego krwi (po przyjęciu pozycji 

pionowej występuje osłabienie, zawroty głowy, a nawet omdlenie) 
 

B. Dietyloamid kwasu lizergowego (LSD) 
LSD ma postać białego proszku. „Działka” wynosi zwykle 50 – 300 g, natomiast 

przypuszczalna dawka śmiertelna wynosi 0,1–1,0 mg/kg. 
Nazwy uliczne: Acid, Kwas, Tektura, Twarz Obłąkanego, Słonecznik, Paproć. 

Substancja ta używana jest w postaci proszku, malutkich tabletek (microtods), kapsułek, 
żelek, cukierków, kartoników do lizania, kostek cukru nasączonych LSD. 

 
Objawy zażycia LSD: 
 zaburzenia orientacji czasowo-przestrzennej  
 przyjemne lub przerażające omamy wzrokowe 
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 jaskrawe widzenie kolorów  
 deformacje przestrzenne 
 barwne poświaty wokół przedmiotów 
 omamy słuchowe, myśli natrętne, imperatywne 
 rozszerzenie źrenic 
 wzrost temperatury ciała 
 przyśpieszenie akcji serca 
 wzmożona potliwość 
 bezsenność 
 drżenia mięśni 
 
Nasilone objawy wytwórcze (halucynacje i urojenia) mogą być przyczyną czynów 

gwałtownych i autodestrukcyjnych. W ciężkim zatruciu LSD może pojawić się śpiączka, 
zaburzenia oddychania, zatrzymanie akcji serca. 

 
Rozpoznanie stosowania LSD ułatwia znalezienie u młodej osoby wymienionych 

wcześniej użytkowych postaci tej substancji, a zwłaszcza kartoników do lizania. 
 
 

C. Grzyby halucynogenne 
W Polsce rośnie łysiczka lancetowata, łysak wspaniały, strożogłówka i kołpaczek. 

Grzyby te zawierają psylocynę i psylocybinę. Do wywołania efektu halucynogennego 
potrzeba 20-30 grzybów, co odpowiada 10-15 mg psylocybiny. Grzyby te stosowane są 
w postaci świeżej lub suszonej oraz w postaci odwaru.   

 
Objawy zażycia grzybów halucynogennych: 
 żywe halucynacje, zwłaszcza wzrokowe (aureole, światła)  
 poczucie przebywania poza własnym ciałem  
 wzrost ciśnienia tętniczego krwi  
 przyśpieszenie akcji serca 

 
W ciężkim zatruciu mogą ponadto pojawić się następujące objawy kliniczne: 
 drgawki  
 podwyższenie temperatury ciała 
 
Powikłaniem zatrucia grzybami halucynogennymi mogą być uszkodzenia nerwów 

obwodowych, zawał serca i uszkodzenie wątroby. 
 
 

D. Bieluń dziędzierzawa (Datura stramonium) 
Jest to pospolita roślina, która rośnie dziko jako chwast w całym kraju, a także 

uprawiana jest jako roślina ozdobna w przydomowych ogrodach i mieszkaniach. 
Substancjami czynnymi zawartymi w bieluniu są alkaloidy tropanowe. Trująca jest cała 
roślina. Bieluń kwitnie od czerwca do września, a owocuje od sierpnia do pierwszych 
przymrozków. Owocem jest kolczasta torebka przypominająca owoc kasztanowca 
zawierająca liczne, drobne, czarne nasiona.  

Najwięcej zatruć stwierdza się jesienią, czyli w okresie owocowania. Zażywanie 
bielunia jest popularne wśród młodzieży szkolnej z uwagi na silne działanie 
halucynogenne tej rośliny.  
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Objawy zatrucia bieluniem: 
 pobudzenie psychiczne, szał 
 żywe halucynacje wzrokowe i słuchowe 
 rozszerzenie źrenic i światłowstręt 
 przyśpieszenie akcji serca 
 suchość śluzówek 
 zaczerwienienie skóry twarzy 
 podwyższona temperatura ciała 
 
Mówi się, że osoba zatruta bieluniem jest sucha jak pieprz, gorąca jak piec, 

czerwona jak burak, ślepa jak nietoperz i niespokojna jak tygrys w klatce. 
Identyczne objawy kliniczne może spowodować spożycie muchomora czerwonego, 

a także nadużycie Aviomarinu – dostępnego bez recepty leku przeciwko chorobie 
lokomocyjnej. Nadużywanie Aviomarinu również jest częste wśród młodzieży szkolnej. 

 
W aptekach dostępne są testy do wykrywania substancji odurzających w moczu 

(opiatów, kokainy, amfetaminy, MDMA, THC). Istnieje zatem możliwość łatwego 
wykrycia substancji odurzających w przypadku, gdy młoda osoba jest podejrzana 
o zażywanie takich środków. Należy jednak pamiętać, że najważniejsze jest nawiązanie 
kontaktu emocjonalnego z młodym człowiekiem i wytłumaczenie mu niebezpieczeństw 
związanych z zażywaniem substancji odurzających. Pomocą mogą służyć Poradnie 
Zdrowia Psychicznego Dla Dzieci i Młodzieży, psychologowie wieku dziecięcego, 
a także ośrodki MONAR-u. 
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