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Wgawadzenie
Narkomania to powszechnie znane uzaieznienie od narkotyków, czyn substancji, ktore

maja wptyw na czynności mózgu

Narkomania

charakteryzuye się tak zwanym gtodem
narkotycznym czyli nzycznym cierpieniem spowodowanym odsiaWieniem supstancii ktory

prowadzi do zdobycia narkotyku za wszelką cenę.
wsrod naukowcow utario się przekonanie, iz uzaleznienie od narkotyków mozna podzielić
na kitka faz
1. Faza

iniciacyi

. to pierwszy etap, dotyczący osob, ktore minimum raz siegnęty

po narkotykt
z. Etap eksperymentalny . to faza w klórei osoha próbuje roznych rodzaiow substanqi
psychoaktywnych. Może to byc ostatni etap przygody z narkotykami - dla osóh. które
po spróbowaniu dochodza do wniosku, ze nie chca kontynuować udurzanla. zaspokoity
ciekawuść i nie znaiduia w stanie odurzenia zadnej satysfakcit

:.

Etap zazywania . to taza odurzania sie, w wyniku czego dochodzi dość często
do szkod w kwestir zdrowotnej, zawodowey, materialnej spoiecznei Na tym etapie
i

rosnie poziom toierancii na suostancie psychoaktywne z czym wraze sie zwiększanie
dawek narkotyku.
4. Faza uzaleznienia . lu etap, w ktorym ozaiezniony nie potrafi juz odmowic koleinei
dawki. typowym zachowaniem na tym etapie yest tak zwany gtod narkotykowy, stany
lękowe i depresyynenerwowosc'
Narkoman a

- przyczyny

Jakie są powody sięgnięcia po narkotyki?

Najczęściej

przyczyny sa sciste związane

ze środowrskiem w ktorym przebywa uzaiezniony
Niektore przyczyny to
1. Proba zaimponowania znaiomym,

z. cnec naśladowanta towarzystwa,
3. Chęć poznania nowych podzcow,

iii
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4. Próba ucieczki od problemow,
5. Problemy emocjonalne.

s. Niska samoocena,
7. Nuda, brak pomysłu na spędzanie wolnego czasu.

Narkomania to choroba

i

jak większość chorob moze dotknac kazdego Nie wmawiajmy

sobie, ze przeciez „ktos by coś zauwazyl". Jest wrele subtelnych oznak uzaleznienia, ktora
Osoba uzależniona rzadko otwarcie przyzna się do choroby,
naprawdę latWo przeoczyć

zwiaszcza że często neguje swoje uzależnienia Trzeba umieć dostrzegać detale, kióre moga
wskazywac na to, ze problem istnieje, by moc jak najszybciej zareagować pomoc.
i

u osoo uzależnionych często pojawraja się zmiany zachowania. Nagle zupelnie zmieniaja
porzucają dotychczasowe zainleresowania Narkomania objawra się takze
aktywności _ od nadmiernego pobudzenia i nadmiaru energii
nastroju

swoje nawyki,
wahaniami

i

az do apatii, zobojętnienia, niechęci do wszelkiej aktywnosci.
Oprocz tego, zwlaszcza u mlodych ludzi, ktorzy mają problem z narkotykami, można

zauważyć odsuwanie sie od dawnych przyja

za to nawrazywane sa nowe przyjaźnle
z ludźmi, którzy nagle — nie Wiadomo skad _ pojawraja się w ich życiu. Osoba pod wptywem
narkotyku moze uciekac z domu. Narkomania cechuje się lakze napadami agresji zlosci,
i,

i

które po chwili ustępują

Poza lyin narkomana czesciej mozna zlapac na klamstwach,

oszustwach Osoba, która do tej pory byla nam bliska, staje się zamknięta w sobie, zyjaca we
wlasnym sWiecie
Te

wszyslkie symptomy są na tyle niecharakterystyane, ze moga swiadczyc o tym. ze kogos

dolknęia narkomania, ale nie musza. Takie objawy moga takze sugerowac depresję. Zmiany

zachowania nie zawsze latwo zauważyć. Żyjemy w ciaglym biegu, co sprawia, ze nie zawsze
przyglądamy się dokladnie komus, kto nawet jest bardzo blisko. Wazne, by czasem
się zatrzymać

i

zauwazyc

Oprocz zmian w zachowaniu

narkomania pociąga za soba takze zmiany w wyglądzie

zewnętrznym, Skutkiem nadużywania narkotyków moze byc nagle chudnięcie. Narkomania

często idzie tez w parze ze zmianą cery, która staje się ziemista
narkumania

muze

być rozpoznana dzięki

ld 46E060CCJGFF-NAB-Kćbi-E6529i(53783C Uchuaimiy

zmianom

skórnym

i

blada. Oprócz tego

na twarzy

Narkomania

Stronia

ma rowniez tatwo zauwazalne takie symptomy jak rozszerzone lub zwężone żrenice
oraz przekrwrenie oczu
Irina oczywistą oznaka uzywania

narkotyków sa Widoczne naklucia oraz siniaki. Jednak

nie zawsze są one wrdoczne gdyz osoba uzależniona skrzętnie je skrywa. Ślady po iglacri

zgięciach lokciowycn sa maskowane przez dlugie rękawy. a slady na kostkach — przez
spodnie Narkomania idzie też w parze ze zmianami w wyglądzie nowy styl ubierania. nowa
lryziira. kolczyki. tatuaze Narkomania moze nieść za sobą rowniez zaniedbania w sferze
w

,

higieny osobistej

Pojawic' moze się takze stodkawy zapacti ubran. oddechu

Przy dlugotrwatym

uzaleznieniu

i

włosów.

występują objawy wynikające ze szkod. jakie wyrządza

narkotyk w organlzmle. Nadużywanie marihuany może powodować suchy przewlekty kaszel.
Przewlekly katar oraz krwawienia z nosa mogą swiadczyc o uzywaniu amfetaminy Dzialanie

narkotyków na organizm jest ogolnoustiojowe. co sprawia. że pojaWiają się objawy ogolne
takie. jak oslabienie czy omdlenia. Występują nudnosci. wymioty. zmiana rytmu wyproznien
Narkomania wptywa niekorzystnie na uklad odpornosciowy. co sprawa. że osoba częsciej
zapada na infekcje Narkomania to takze skoki cisnienia temperatury. Ponadto narkomania
I

może pogorszyć stan uzębienia

Zdarzają się tez bole roznych częsci ciala. Narkomania
powoduje rownież utratę apetytu zaburzenia natury psychicznej. Zaburzenia swiadomosci.
i

nadmierna sennoso'. apatia _ to jedne z najczęstszych objawow przewleklego uzaleznlenla.
Narkomania moze tez powodować omamy i tialucynacje ~ osoba ctiora widzi ludzi rzeczy.
i

ktore nie istnieją

Przyczyny

ob'am uzzlezn

gg a od narkogy

Narkomanii nie można określić jako problemu wytacznie zdrowotnego. Zazywane substancje
toksyczne wptywają na zachowanie

i

psyotiikę osoby uzależnionej. ale także jej otoczenie.

rodzinę. zycie prywatne. Osoby uzależniające sie od substancji pobudzających z czasem
przestają dbac o siebie liczy się wylacznie zażycie kolejnej porcji narkotyku kontynuowanie

,

i

uczucia. jakie następuje po jego zażyciu Narkotyki wywolują w organizmie przyzwyczajenie
które po odstawieniu powoduje negatywne reakcje fizjologiczne. psyctiiczne i emocjonalne _

osoba uzalezniona ma problem z odstaWieniem nie tylko z powodu tego. jak czuje
sie po zażyciu narkotykow. ale tego jak żle czuje się po ich odstawientu.
i

Ui
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srom

następujące po próbie odstawienia narkotykow objawia
się tym, ze uzalezniony odczuwa przymus powrotu do uzywki jest w stanie zrobic wiele,
by zdobyl: kolejna porcję. Osoby uzależnione z czasem podporządkowują swoje codzienne

Zjawisko glodu

narkotykowego

i

tunkcjonowanie

narkotyków

zazywaniu

i

efekt ten widać w ich zachowaniu. PO fazie

eksperymentalnej, w ktorej narkotyki przyjmowane są raczej z ciekawosci nastepuje iaza
regularnego zażywania, w ktorej to można zaobserwować juz problemy w pracy zawodowej,
w

relacjach

rodzinnych,

problemy

finansowe wskazujące na postępujące uzaleznienie

fizyczne eiekty odstawienia, gdy tylko glod narkotykowy nie zostanie zaspokojony.

i

Objawy narkomanii —jak rozpoznac je li bliskich7
Objawy tego. że osoba z bliskiego otoczenia jest uzalezniona od narkotyków moga roznic
sie w zaleznosci od
a takze samej

indywidualnych predyspozycji, czasu od jakiego przyjmuje substancję,

j

od

substancji,

której

uzalezniia.

się

uzaleznienia to zmiany w wyglądzie flzycznym

i

Najczęstsze objawy powaznego
wyrazne zaniedbanie swojej osoby,

zaczerwienione twardowki, poszerzone lub nadmiernie zwezone żrenice, nadpobudliwoso
lub ilegmatycznosć, gorszy nastroj. spadek masy ciata, ogolne wyniszczenie organizmu,
obnizcna odpornosc, a takze wybuchy agresji, paranoje, nadpobudliwosc', apatia, depresja.
Aby miec pewnosc, czy osoba z bliskiego otoczenia jest uzalezniona od narkotykow nalezy

obserwowac jej

dokladnie
z

wymienionych

zachowania

objawów

wyżej

może

ich

i

mieć

zmianę na przestrzeni
związek

z

chorobami

czasu.

VWeIe

somatycznymi,

a w przypadku zmian psychicznych z ciagtą ekspozycja na stres, nerwicami czy innymi
zaburzeniami. Jesli jednak wiele z wymienionych zaburzeń pojawia się jednocześnie, rozwija
na przestrzeni czasu

i

idzie w parze z ogólnym pogorszeniem sie kontaktów z osobą

uzalezniona, wyraźnym zaniedbaniem przez nią wlasnego życia

i

możliwymi problemami

z prawem, to wyraźny sygnat by szukać pomocy specjalistow.

Leczenie narkominii
Uzaleznienie od narkotyków, choc wychodzi od jednej osoby, szybko wptywa na cata
jej rodzinę

i

otoczenie w wielu przypadkach pomocy
i

sami narkomani, ale

opuszczajacego

ld

I

u

specjalistow powinni szukac nie tylko

cala rodzina. To bliscy będą odgrywali wazna role w zyciu cztowieka

ośrodek
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leczenia

Uchaulrnn

nalogow

I

wspomaga go w drodze do wytrwania

sbonah

bez

dzialanie

Takie

natogu.

bedzie mozliwe

nie odepchnie wczesniej rodziny od siebie

i

oczywiście

sytuacji,

w

narkoman

gdy

swoim nalogiern nie zrazi do siebie najbliższych,

Leczenie narkomanii to zdecydowanie trudny okres, ale da się przez niego przejsc
Pierwszą linia pomocy jest oczywiście detoks

Pacjenci trafiający du osrodkow leczenia

uzaleznier'i muszą zostać oddani pod opiekę lekarzy

przejść proces oczyszczania organizmu

i

ze wszystkich toksyn. Organizm reaguje na detoks negatywnie i tylko kontrola lekarza pozwoli
przejść przez ten etap bezpiecznie bez ryzyka sięgnięcia po narkotyk dla ulzenia bolu
Dopiero po zakonczeniu deioksu mozliwe jest podjęcie psychoterapii indywidualnej i grupowej
mającej na celu roniazanie problemow lezacych u podloza netogu

i

wypracowanie nowych

nawykow zachowan pozwalających uniknac sięgania po narkoiyki.
i

Leczenie uzależnienia od narkotyków sklada sie z następujących etapów:
~

wchodzenie w trzezwosc' (detoksykacja),
lrzezwosc
zapobieganie nawrotom.

pracazrodzina.

istnieje ogolny podzial na modele leczenia natogu narkotykowego
-

Model

wspólnotowe

,

resocjalizacyjny
polega na leczeniu w osrodkach
leczniczych o charakterze wspolnol. Uzalezniony otrzymuje przede wszystkim

wsparcie

psychrczne

-

w

leaeniu.

takze od

jest integracja z osobami uzaleznionymi
~

i

innych

uzależnionych.

Podstawą

wspolne pokonywanie nalogu.

Model medyczny _ leczenie oparte jest na srodkach

larmakologicznych

istotą

jest leczenie objawów zespolu aostynencyjnego
~

Model

-

duchowy

traktuje

niezaspokojenia podslewowych
odwotuje

przede

się

nalog

jako

potrzeb

wszystkim

do

chorobe

duszy,

ludzkich np. bliskosci.
wartości

będącą

efektem

Podczas leczenia
Celem

duchowych.

terapii

jesl oczyszczenie duszy przywrocenie jej rownowagi
i

~

Model integralny
Uzalezniony
kompleksowe

ld

—

zaklada polaczenie ze sobą roznych forrn terapii metod leczenia.
i

otrzymuje pomoc medyczna oraz lerapeutyczna jego leczenie jest

w

ASEDGUCCJEFFVMAB-EEQJVBńśzwmuil

lym

przypadku

Uchwdluny

wsparcie

otrzymują

rowniez

bliscy chorego.

simm-i

To wtasnie ten model w leczeniu uzaleznienia jest najbardziej skuteczny

I

najczesciej

stosowany.

Symptomy wskazujące na uzależnienie od narkotyków
-

-

narkomani mogą zwracać uwagę swoich bliskich nagłą przemianą —wyglądem. nowym
gronem znajomych, nowym sposobem zycia,
uzaleznieni zwykle izoluja sie od rodziny, zamykają sie w sobie, miewają problemy
w pracy

-

i

poniewaz

szkole,

niszaą

oliskie relacje. nie chca sie zwieizac
narkotykow

zdobywanie

Wiąże

się

wydawaniem

z

pieniedzy,

uzaleznione moga nagle miec problemy nnansowe.
~

przy

uzaleznieniu

dtugolrwaiym

osoby

›

dochodzą

objawy

somatyczne,

takie

jak np. chudnięcie, problemy ze snem, apatia, napady agresji, leki fobie.
i

Frzedawkowariio nlrkotyków _ objawy
Objawy

przedawkowania

narkotyków

i

pierwsza pomoc

są różne,

bc

zależą

od

konkretnego

środka

stosowanego przez daną osobe. Wario umieć rozpoznać, jak zachowuje się osoba, ktora
przedawkowaia amfetaminę, ecstasy, heroinę czy kokainę. Pamiętajmy. że każdy muże
zetknąć sie z cztoWiekiem, który przedawkowat narkotyki, dlatego tez posiadanie Wiedzy
na temat pierwszej pomocy przy przedawkowaniu narkotyków jest niezwykle istotne.
Rozne są przyczyny przedawkowania narkotyków: czasami osooa uzaiezniona nieswiadomie
zazywa zbyt duża ilosc narkotyku. w innych przypadkach zazycie nadmiaru
psychoaktywnej jest celowe

zachowanie

określa

się

i

substancji

ma spowodować zgon pacjenta (w przypadku heroiny takie

potocznie

sirzaiem").

„zlotym

Niezaieżnle

od

przyczyny

przedawkowania narkolyków, istotne jest to. ze osobę znajdujace sie w stanie zatrucia

substancja psychoaktywna mozna uratowac _ o

ile

oczywiscie pomoc zostanie jej udzielona

odpowiednto szybko. Znajomość zasad pierwszej pomocy przy przedawkowaniu narkotyków
jest bardzo przydatna, zanim jeclnak bedzie mozna jej uleeiić, najpierw trzeoa znac oojawy
przedawkowania poszczegolnych srookow narkotycznych

ld
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Objawy przedawkowania opiatow
Do opiatow zaliczane są zarówno najsjtniejsze teki przeciwbólowe uak mortinaj ate
Sygnatami świadczącym o pizedawkowaniu apialów są
~

~
~
~

›

i

heroine.

„

zatrzymanie oddecnu z wyczuwatnym jednocześnie tętnem (taka kompilacja
doiegiiwosci
uznawana jest za
ubjaw
czyti
patognomoniczny,
typowy
dta przedawkowania opiatowj
znaczne Zwęzenie zrenic (okresiane jako szpitkowatosc źrenic)
spowoinienie czynnosci serca.
spadek cisnienia tętniczego krwt
zanurzenia sWiadomosci (mogące pizybierac nawet mrmę śpiączki;

~

biadoscskory

~

obnizenie temperatury ciata

Objawy przedawkowania ecstasy
Ecstasy to dostępna w tormie tabletek pochodna amfetaminy. Dolegliwościami sugerującymi
przedawkowanie ecstasy moga byc~
~
~

~

~
~
~
~

spadek clśniema tętniczego krwr
przyspieszenie czynności oraz zaburzenia mmu serca.
znaczny wzrost temperatury ciaia, ktory (szczegotnie w potaczeniu ze wzmozcną
aktywnoscia ruchową) moze sprzyjać gtęnokiemu odwodnieniu,
drgawkt
Śpiączka,

pobudzenie psychorucnowe,
znaczny lek, który może pizerotizic sie w napad paniki,
szczękoscisk

:

Objawy przedawkowania marihuany

w

przypadku marihuany nie ma zgodnosci w kwestii tego, czy rzeczywiście mozna
przedawkować ten narkotyk. Wynika to chociazby z tegn, ze dawka smieneina marinuany
jest prawie 35 razy Większa niz śmiertelna dawka kokainy Mimo tego, ze stosowanie
marihuany w nadmiarze teoretycznie nie grozi zagrozeniem zycia, to jednak u osoo
zażywających w zoyt duzej itosci i tak mogą pojawiać się pewne dolegliwoscn jak np.
›
~
~
~

td

i

„

;

i

znaczna sucnosc w obrębie jamy ustnej,
przyspieszone bicie serca
zawroty gtowy

*

sennosc
spadek cisnienia tętniczego krwi.

moment uuezawetmxnimr
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Strona 9

Pierwsza pomoc przy przedlwkowiniu narkotykow
Udzlelaiąc pomocy osobie, ktora przedawkowata
ogolnych zasad dotyczących pierwszej pomocy.

narkotyki,

nalezy przestrzegać wszelkich

Przed podjęciem jakichkolwiek czynności na|eży upewnić się, ze nam samym nie zagraża
zadne niebezpieczeństw). Natrafiajac na osobę, która prawdopodobnie przedawkowata
narkotyki, powlnnlśmy rozejrzeć się po otoczeniu. W razie zauważenia podejrzanie
wyglądających substancji, ktore moga być srodkami psychoaktywnymi, najkorzystniej bytoby
je schowac i przekazać pożniej personelowi medycznemu. Material takl moze posluzyc do
analizy, czym dokladnie zatrut sie pacjent, a Wiedza taka pozwoli wdrożyć odpowiednie co do
przedawkowania danej substancji leczenie.
pacjent po przedawkowaniu narkotykow jest przytomny, powinnismy starać
sie go uspokoić Nadpobudliwosc' może spraWiac, Ze pacjent bedzie grożny nie tylko
dla siebie, ale i dla swojego otoczenia _ może on mieć wtedy problemy z kontrolą wlasnych
Jezeli

zachowań,

II

EumgLĘKLę Lęgulag'g Dawne

UE
I

oraz

jej

Monitorowanla

Centrum

Europejskie

państwom

cztonkowskim

Narkotyków
rzeczowych,

i

dostarcza

Narkomanii

obiektywnych,

wiarygodnych

porównywalnych inlonnacji na poziomie europejskim, dotyczacych narkotykow

i

narkomanii

oraz jej skutkow. Jego celem jest dostarczenie osobom kształtującym polityke rzetelnych
informacji oraz realizowanie inicjatyw na rzecz walki z problemem narkotykćw.

Zakres
I

dziatalnosci

EMCDDA

(

Europejskie

Centrum

Monitorowania

Narkotyków

Narkomanii) zajmuje się
-

monitorowaniem

problemu

narkotykowego

w

Europie (z uwzględnieniem

nowych

tendencji)
-

monitorowaniem

rozwiazan stosowanych wodniesieniu do problemow zwiazanych

z narkotykami
-

dostarczaniem informacji na temat najlepszych praktyk

w

krajach UE

i

wspieraniem

wymiany danych
-

ocena ryzyka wtażaoego sie z nowymi substancjami psychoaktywnymi

10
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prowadzeniem

-

systemu

wczesnego

ostrzegania

o

nowych

substanciacri

psychoaktywnych
opracowywaniem narzędzi

~

monitorowanie
i

ocenę polityki

i

instrumentów mayacycn ulatwic państwom cztonkowskim

i

ocenę ich polityk kratowych, a Komisji Europerskiei monitorowanie

Unii

Europeiskiey

etownym organem decyzyjnym EMCDDA jest zarzad ktory przyjmule program prac i budzet
Zarządowi udziela wsparcia komitet wykonawczy oraz komitet budżetowy.
Komitet naukowy

EMCDDA doradza

zarządowi

i

dyrektorowi w sprawach

naukowych

iwspotpracuie z partnerami przy realizacii ocen ryzyka związanych z nowymi narkotykami
Centrum pozyskuye Informaqe przede wszystkim za pośrednictwem sieci Reitok ooeymuiacey
krolowa centra monitoringu dzialajace w kazdym z 27 panstw cztonkowskich UE Norwegii
i

Turql oraz przy komisy Europejskiet
Metody dziatania
EMCDDA dziata w oparciu o wieloletnie

i

roczne programy prac. Programy prac są wynikiem

kompleksowych konsultacii z organami statutowymi EMCDDA oraz innymi natwazrtlelszymi
zainteresowanymi stronami.
Centrum współpracute z wieloma unijnymi agenciami, rn
-

in

agencyami dzialaiacyrni w dziedzinie wymiaru sprawredliwosci i spraw wewnętrznych
Europeyskim Centrum ds Zapobiegania i Kontroli Chorób (ecco).

~

Europeyska Agencią Leków (EMA)„

›

Centrum Tlumaczen dla Organow Unii Europejskiey (CdT)

Wraz z nimi EMCDDA wydare wspolne puolikaote, Świadczy uslugi
Na przyklad we wspótpracy z Europotem

i

i

realizuie inicyatywy

Europerska Agencia Lekow EMCDDA zarzadza

unijnym systemem wczesnego ostrzegania o nowych substancyach psychoaktywnych

Kurzys'ci:
-

osooom
krajowym

odpowiedzialnym
i

za wyznaczanie

kierunkow politykr w tym

organom

przedstawicielami tnstytuqi UE

11
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naukowcom

~

organizacjom międzynarodowym

-

specjalistom w danej dziedzinie

-

ogotowi spoteczeristwa

i

'

Ill

badaczom

'

ra

Zadania z zakresu
29 lipca

2005

roku

przeciwdziataniu

o

się one do katalogu zadan wlasnych
«

narkomanii

przeciwdziaiania

i

narkomanii

zgodnie

realizuje

rn.

ustawa z dnia

z
ln

gmina Zaliczają

obejmują

terapeutycznej
dostepnosci
pomocy
dla osób uzależnionych osób zagrozonych uzależnieniem
zwiększanie

i

ienebilitacyjnej

i

-

udzielanie

rodzinom,

w

których

występują

problemy

narkomanii

pomocy

psychospołecznej prawnej
i

-

protilaktycznej

prowadzenie
oraz

szkoleniową

W

dziatalnosci

zakresie

infcrmacyjney

rozwiązywania

edukacyjnej

problemów

narkomanii„

rriiodziezy w tym prowadzenie zajęć sportowo
szczegolnosci dla dzieci
rekreacyjnych dla uczniów, a także dziatan na rzecz dozywiania dzieci uczestniczących

~

w

i

w pozalekcyjnych programach

opiekuńczo-wychowawczych

pomoc spoleczna osobom uzależnionym
ubóstwem

i

wykluczeniem spolecznym

?

-

nedzor

nad

substancjami,

socjoterapeutycznych,

rodzinom osób uzaleznionych dotkniętym

i

integrowanie ze srodoWiskiem lokalnym

i

tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej

i

i

kontrakiu socjalnego.

ktorych

uzywanie

może

prowadzić

do narkomanii;
~

zwalczanie niedozwolonego obrotu wytwarzania, przetwarzania. przerobu

i

posiadania

substancji, których uzywanie moze prowadzić do narkomanii;
~

nadzór nad uprawami roslin zawierajacych

substancje ktorych uzywanie moze

prowadzić do narkomanii.

Prawo w zakresie medycznej marihuany w Polsce
Ilsiopada 2017 roku weszla w życie ustawa poświęcona nowym przepisom reguluiacym
stosowanie medycznej marihuany w Polsce „Ustawa z dn, 7 lipca 2017 r o zmianie ustawy
1

12
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sim... iz

o

przeciwdzialaniu

specjalnego

narkomanii oraz

przeznaczenia

ustawy o retundacji lekow, środków

zyWieniowego

oraz

wyrobow

spozywozycn

dopuszcza

medycznych”

stosowanie marihuany w celach medycznych. Wraz z wejsciem w zycie Ustawy polscy
lekarze otrzymali prawo wypisywania recept na medyczną marihuanę. Nowa publikaqa
w Dzienniku Ustaw klasynkuie Cannabis yako „surowiec tarmaoeutyczny"
zezwala na yego
I

stosowanie w celach
przeplsulących

medycznych

konopie

indyyskie

Dokument precyzuye zasady postępowania lekarzy
swoim

w

ramach maksymalnie go-dniowei kuracii

z

instytuciami

naukowymi,

ktore

dotyczące

pacyentom

medycznei

marihuany

Lekarze są także zoboWiazani do wspolpracy

badania

prowadza

nad

zastosowaniem

Cannabl$

wmedycynie
An. 33a Ustawy definiuje medyczną marihuanę yako „ziele konopi innych niz włókniste

oraz wyciągi, nalewki farmaceulyczne. a także wszystkie inne wyciągi z konopi innych
an wlokniste oraz zywrca konopi innych niż Włókniste [..]" Sporządzenie lekow
recepturowych zawierayacych skladniki pochodzenia konopnego regulowane yest przez Prawo
Farmaceutyczne Za proces wdrozema nowego prawa odpowrada przede wszystkim
Ministerstwo Zdrowia oraz podlegte mu jednostki

Zmiana prawa nie idzie wtym przypadku

w parze z rzeczyWistyrn wprowadzeniem lekarstwa do polskich aptek. Powodem yest brak

mozliwosci

spelnienia

na polski rynek

wszystkich

niezbędnych

kryteriow

do

weiscia

Żaden podmiot gospodarczy nie spelnia obecnie kompletu wymogow

niezbędnych do uzyskania

licencii na uprawę oraz wprowadzenie do aptek

medycznej

marihuany

w Polsce
produkcya

nie tylko posiadanie narkotyków yest nielegalne, ale równiez ich uprawa,
przechowywanie,
dystrybucja,
przerabianie przetwarzanie
nabywanie
i

przyrzadow, ktore sluza do nielegalnego wyrabiania substancyi odurzayaoycli

Kto nabywa

przyrządy stuzące nielegalnej produkcii narkotyków, podlega karze pozbawienia wolności
do lat dwoch Na terytorium Polski zabrania się też obrotu narkotykami

narkotycznym
w

OdpoWiedzialnosc

karną

ponoszą

przygotowaniach do przemytu narkotykow

i

równiez

i

osoby.

srodkami o dziataniu
ktore

uczestniczą

ich dystrybucii oraz wlasciciele dyskotek

pubów itp.. na ktorych ciazy obowiazek intormowariia policji o przestępstwach zwrazanyoh
z narkotykami, ktore dokonuya sie na terenie ich lokali,

sad, oprócz pozbawienia wolności,

moze orzec karę w postaci nawiązki w wysokości do 50 000 zł w ramach przeciwdziałania

n
id
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stron.

i;

narkomanii (kara dodatkowa).

w

wielu

paristiiiach zalegalizowano narkotyki miekkie,

sa niedookiesione - niby nielegalne,
nie wyjasnii slowa .zasadniuo”. Dopoki

np w Holandii W innych krajach kwestie narkotykow

ale tolerowane albo zasadniczo legalne, chociaz niki
nie będzie jasnych rozporządzeń prawnych

]

dotyczących

narkotykow, iak dlugo dzieci

mlodziez narazeni beda na mozliwosc spróbowania srodkow odurzających, rip. marihuany

i

LSD czy amletaminy

lVDiaggogg

*

i. Ogolnopoiskie dane statystyczne
Raport o stanie narkomanii w Polsce w 2020 roku przygotowane przez Krajowe
Biuro ds. Przeciwdzialania Narkomani:

w

polskim spoleczeiishivie konsumpcja napojów alkoholowych jest o wrele bardziej

rozpowszechniona niz używanie narkotyków. Ponadto skala uzywania narkotyków w Polsce
na tie innych krajow UE nie jest duża. W przypadku używania narkotyków w populacji
generalnej marihuana jest o wiele bardziej rozpowszechniona niz pozostale

substancje

j

Jednakze

psychoakiywne.

dane

dotyczące

mlodziezy

nielegalne

wymagają

uwagi

specjalistow, poniewaz odseiek użyikownikow marihuany w tej grupie znajduje sie powyzej
sredniej europejskiej (wyniki badania ESPAD z 2015 roku). Liczba problemowych

j

j

uzytkownikow narkotyków pozostaje na stalym poziomie z jednym z nizszych wskaznikow na

!

ico tysiecy mieszkancow

:

w

Europie. Polska ma rowniez niskie wskaźniki zgonow z powodu

narkotyków jak rowniez zakazen HIV z powodu uzywania narkotyków w iniekcjach.'

3

Analiza danych z polskiego krajowego Systemu zawleszalnośui do lecznictwa, prowadzonego

i

przez

Cenirum

się do leczenia
marihuana

i

informacji

najczęściej

KEPN

pokazata.

że

wśród

osób

powodem zgloszeń są trzy grupy substancjh

haszysz oraz opioidy. Marihuana

i

zglaszajacych
lj

stymulanty,

haszysz oraz stymulanty sa najczęstszym

powodem zgloszenia sie do leczenia po raz pienuszy, gdzie opioidy odgrywają mniejsza role
Wśród osób poprzednio leczonych udzial osób z problemem opioidowym jest zdecydowanie
większy. Opioidowcy są iakże populacja zdecydowanie najstarsza, a uzytkownicy marihuany
i

haszyszu najmiocisza.
Najnowsze badania przeprowadzone

w

2019 roku wsrod mlodziezy:

14
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Doświadczenia z paleniem papierosow ma polowa gimnazjalisldw oraz dwie trzepie uczniow
ze

starszej

kohorty,

3% gimnazjalistow

lepsze od

wypala

ponad

to

papierosow

dziennie

okolo

prawre 5% uczniow szkol ponadgimnazjalnych. Wyniki te są znacznie
wyników z 2003 roku Wedle ooen respondenlow spadla takze znacznie
i

dostepnosc papierosow.
do

aktualnie

a

organizmu,

Jednoczesnie pojawky się nowe lormy wprowadzenia nikotyny
W

e-papierosy

rip.

starszej

kohorcie

ich

popularność

dorównuje

juz popularnosci tradycyjnych wyrobów tytoniowych, a w mlodszej nawet ja przewyzsza
wsrod uczniow szkól ponadgimnazjalnych, zarówno odsetki badanych, ktorzy uzywali

e-paplerosów kiedykolwrek w zyciu, jak tych ktorzy 5lęgali po nie w aasie ostatnich 30 dni
nie odbiegają od analogicznych odsetkow konsumentów tradycyjnych wyrobów tytoniowych
i

W grupie gimnazjalistów oba wskaźniki uzywania e-paplerosów są nawet wyzsze. niz palenia
w tradycyjnej forrme Wprawdzie erpaplerosy wydają się mniej szkodliwe niz tradycyjne

wyroby tytoniowe, to jednak nie sa one obojetne dla zdrowia, Warto dodać,
Wiekszosc mlodziezy jest zdania,

iz

probowanie

iż

zdecydowana

evpaplerosów nie niesie żadnego ryzyka

lub co najwyzej wiaze się z matym ryzykiem. Nowe wyroby tytoniowe zdają się stanowic

wyzwanie dla prohlaklyki. Przetwory konopi lo najczesciej spotykany narkotyk we wzorach
uzywania substancji

napawają

psychoaktywnych

optymizmem

,

przez mlodziez

nastapil spadek

się odsetki badanych, ktorzy mają wsrod

Wprawdzie wyniki z 2019 roku

rozpowszechnlenla
przyjaciol

uzywania,

zmniejszyły

osoby

uzywające oraz pojawrly
sie sygnaly spadku dostepnosci, to jednak przynajmniej dwa wskaźniki moga budzić niepokoj
Pa pierwsze obserwujemy dlugotnwaty trend spadkowy przekonan o ryzyku zWiazanym
z paleniem marihuany lub haszyszu, a po drugie nadal utrzymuje się przewaga oczekiwań

pozytywnych konsekwencji uzywania nad anlycypacjaml konsekwencji negatywnych Obie
te kwestie wystawraja nie najlepsze noty skutecznosci przekazu
pronlaklycznego

adresowanego do mlodziezy. Analiza

lrendow

uzywania

przetworów

konopi

ujawnia

inleresujaca prawidlowoso, Obecny spadek rozpowszechnienie nie jest jedynym spadkiem
w czasie ostatniego niemal ćwierćwiecza objelego badaniami ESPAD (Europejski Program
Badań Ankietowych w Szkolach). Zalamanie trendu wzroslowego pojawrlo sie takze w 2007
roku może nie być dzielem przypadku to, ze spadki rozpowszechnienia przypadają akural na
lata restytucji wanosci konserwatywnych

dominowanych przez Wlększość lego okresu przez
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wartości liberalne. Kolejne edycje ESPAD w przyszlosci mogą rzucic wlęcej śWiatla na tę
kwestię,
Na koniec warto też pamietac o kilkuprocentowej frakcji uczniów ktorzy wedle wynikc'iw testu

przeslewowegc kwaliiikują się do kategorii uzytkownikow problemowych Wielkosc
tej trakcji. w czasie ostatnich ośmiu lat. nie ulegla istotnym zmianom Oznaaa to,'iz zmiany
rozpowszechnieniu

w
w

przelwurów

uzywania

konopi

nie

odzwierciedlenia

znajdują

rozmiarach ich problemowego uzywania. Analiza trendów rozpowszechnienia uzywania

substancji

nowych

psychoaklywnych,

czyli

tzw

”dopalaczy”

napawa

optymizmem.

Tendencjom spadkowym w tym zakresie towarzyszy wzrost przekonan o ryzyku związanym
z

uzywaniem tych

substancji,

nie tylko w sposób regularny, ale także na poziomie

eksperymentowania. Trzeba dodat:

iz

wskaz'niki dostepności tych substancji takze weszty

w trend spadkowy. Szczególnym wyzwaniem pozostaje znaczne rozpowszechnienie palenia
tytoniu

I

picia alkoholu przez dziewczęta Wyniki uzyskane w 2019 roku potWierdzity skalę

potrzeb w zakresie profilaktyki alkoholowej oraz tytoniowej adresowanej do dziewcząt.
VWększośr':

wskaznikow

picia

alkoholu

palenia

i

tytoniu

u

dziewcząt jest podobna

do notowanej u chlopcow. Tradycyjnie zarowno picia iak palenie nalezaty do męskich
atrybutow. Zmiany obyczajowe jakich doświadczamy w ostatnich dziesięcioleciach zdają
się kwestionować lę zasadę.
i

"
019

ok
roku

'

o

'

'

"

dla miasta Bęgz'in'” Problem narkomanii w świadomości dorosłych mieszkańców

gminy Będzin .prorilaktyka uzaleznien
Przyiętą miarą waznosci roznych problemow spolecznych byta srednia uzyskana

w wyniku

odpowiedzi respondentów. gdzie waga punktowa wynosiła odpoWiednio od 5 przy problemie
uwazanyni za „bardzo istotny"

doi

przy ,„nieistolnym"

Problem narkomanii oraz uzywania nowych substancji psychoaktywnych uzyskaty w ocenie
mieszkancow wagę punktowa odpowiednio 2,39 i 2,23
~

41,33 badanych bylo zdania,

iz

problem narkomanii jest zauważalny na terenie gminy.

natomiast są to nieliczne przypadki,

16
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Zdecydowana wiekszosc badanych

~

39.33 nie posiada Wiedzy na temat tego.

ty.

gdzie mozna nabyc narkotyki.

24.s7% ankietowanych przyznato, ze zna co najmniei jeona osobę, ktora wedtug nich

-

zazywa narkotyki.

temi/o badanych przyznato sie do eksperymentowania

~

z narkotykami, w tym 9,33%

zadeklarowalo lednorazowy kontakt. 3,33% potiivierdzilo ich kilkukrotne uzycie tyle
Samo przyznato, ze sięga po nie co iakis czas. Badania zrealizowane wsrod
I

mieszkancow pozwolity smierdzic. iz problem narkomanii w niewielkim stopniu dotyczy
gminy Będzin.
Aby uniknąć rozpowszechniania się problemu, zasadne

jest podejmowanie dzialari

takich jak:
Prowadzenie promaktycznej

1.

dziatalnosci

Informacyjne;

i

edukacyirlej

zakresie

w

ptzeciwtiziatania narkomanii
Realizowanie lokalnych kampanii spotecznych na temat supstancii psychoaktywnych.

2.

:. Rozpowszechnianie

rzetelnych

Informacji

na

temat

supstancii

odurzających

iich szkodliwosci poprzez lokalną prasę. tablice informacyine, media.
4. Promowanie wśród spolecznosc lokalne] zdrowego stylu zycia
5.

Zapewnienie dostępu do materialow edukacyinych z zakresu piomaktyki natkotykowel.

@.

Wspotpraca

lokalnych

instytucll

w

zakresie

pooeimowania

dziatari

na

rzecz

ograniczenia rozmiarów ziaWiska narkomanii

Uczniowie wobec problemów związanych z substancjami psychoaktywnymi:
wiekszosc ankietowanych nie mialo dotad kontaktu z narkotykami. Do stosowania
tego typu supstancii psychoaktywnych
osmych

i

pyty
~

szkoty

podslawowei

i

przyznalo się 734% uczniow klas siodmych

najczęściel oyta to marihuana.

Dosc

licznie

rowniez deklaracje potWierdzaiace kontakt z amletainiria.

Rodzice uczniow uzywaiacyoh

poszczegolne rodzaie substancjl psychoaktywnych

zazwyczal nie poeiadaią wiedzy o tym, ze ich dziecko pile alkohol. pali papierosy
czy tez sięga po narkotyki
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Badani

-

uczniowie

stosunkowo wysokt

prezentuja

poziom

tomat

na

wiedzy

konsekwencji zdrowotnych stosowania narkotykow. a takze sankcji prawnych z tytulu
ich posiadania. Niemniej jednak istnieje grupa osób, szczególrlle wsrod uczniów
mlodszych, ktora takiej wiedzy nie posiada.

z badań ankietowych przeprowadzonych wsrod uczniow wynika, że zdecydowana
wrekszosc' badanych

90.76% nie zna w swoim środowisku osob zażywających narkotyki.

tj.

ze zna osoby zażywajace tego typu

Pozostale 9,24% (55 osób) pizyznalo natomiast.
substancje psychoaktywne.
Reasumując

w zakresie

zasadnym

szkolnej.

profilaktyki

będzie

podejmowanie

następujących dzialari:
Kontynuowanie programów inlormacyjno-promaktycznych podnoszących swiadomosc

1.

w

zakresie zdrowotnych. psychologicznych

narkotyków.

Wysoki

do podejmowania

wiedzy

poziom

odpowiedzialnych

i

spotecznych konsekwencji naduzywania

i

tym

w

zakresie jest bowiem

niezbędny

świadomych decyzji dotyczacych stosowania

tego typu substancji psychoaktywnych.
z. Kontynuowanie

osobowościowe

programow
mlodych

ludzi

prolilaklycznycn

oraz ich

ksztattujacych

zdolnosci

kompetencje

interpersonalne

niezbędne

do satystakcjonujacego lunkcionowania wsrod rowiesnikow bez pomocy narkotyków.
Szczególnie wazne jest rOZleanie technik asertywnej odmowy gdyz uczniowie bardzo
3.

czesto korzystają z tego typu uzywek za namowa osoo trzecich
Realizowanie szkoleń warsztatow dla uczniow z zakresu pronlaktyki spolecznej.

4,

Prefemwanie

.

i

programow

pronlaktycznych

w

szkolach

obejmujacych

oprocz

warsztatow dla mlodziezy takze zajęcia dla rodzicow/prawnych opiekunów a takze
dla kadry pedagogicznej.
M E

5

&

w

dana

sugsggne

rok 301!

sierpniu 2019 roku Prezydent Miasta Będzina

ogloait

otwarty konkurs olen

na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdzialania uzależnieniem
spotecznym
pn

w

dziedzinie

narkomani,

w

wyniku

„Przeprowadzenie warsztatow dla uczniów klas

którego
VII

i

VIII

i

realizatorem

patologiom

zadania

szkol podstawowych

18
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dotyczacych substancji psychoaktywnych w tym dopalaczy" zostala Fundacja Nowe
Horyzonty w okresie od wrzesnia do listopada 2019 roku w pędzir'iskich szkolach zostaty

przeprowadzone warsztaty na temat narkotyków przez Fundację Nowe Horyzonty Glownym
celem realizacji zadania hyio zmniejszenie ryzyka uzaleznienia od narkotyków poprzez
świadomości

zwrększenie

uczniow

temat

na

skutkow

psychoaktywnych w mlodym wieku, a przy tym wzmocnienie

spożywania
umiejętnosci

substancji
chroniących

zakresie przeciwstawienia się presji grupy rowiesniczej. Mlodziez aktywnie uczestniczyta
w zajeciach. Dla kazdej ze szkol biorących udzial w programie przygotowano osobny raport
w

z ewaluacji zajec pronlaktycznych

kazda ze szkól ctrzymala rowniez ulotki profilaktyczne
na temat dopalaczy Przeprowadzone warsztaty przyniosty rezultaty w postaci zapoznania
sie przez uczniow z problematyką uzależnienia od narkotyków, a takze ich wplyw na ludzki
UcznioWie warsztatow przećwiczyli podejmowanle zachowari
organizm
asertywnych
oraz umiejętności pracy w grupie,
W
2019
roku
sWiadaona
od
w

narkotyków
punkcie

zagrozonym

i

,

konsultacyjno

”Prowadxenia porad

pyta

cezptatna
osobom
pomoc
uzależnionym
uzaleznienieni w postaci konsultacji indywidualnych

intoraoyjnyrri

w

Szkole

Podstawowej

nr 10 w Będzinie

konsultacji w Punktach Konsultacyjno - lntormacyjnych
dla osób z problemem nadużywania innych niż alkohol substancji
psychoaktywnych
oraz dla członków ich rodzin". konsultacje odbywaty się raz w tygodniu przez trzy godziny
pn

i

zegarowe. W punkcie dsc

Przeciwdzialania

narkomanii

mieszczącego

się w

Szkole

Podstawowej nr 10 przy ul. Sportowej 2 w Będzinie.
Ze sprawozdania przyslanego przez Komendę Powiatowa policji w Będzinie wynika
ze w roku 2019 podjeta dziatania prewencyjne polegające na akcjach o zasięgu krajowym
Wojewódzkim jaki

i

lokalnym mln."Alkohul

i

Narkotyk

„

Bezpieczne wakacje”, "Bezpieczne

lerie': ktore z zalozenia polegają na kontrolowaniu miejsc grupowania się micdziezy celeni
ujawnienia nieletnich będących pod wptywem środków odurzających, ustalenie miejsc osob
je dystrybuujacych, ujawnianiu uczestników ruchu znajdujących się pod wptywem alkoholu
i

oraz innych środków dzialajacych podobnie do alkoholu.
Prowadzono prelekcje w szkolach podstawowych oraz szkolach średnich, na ktorych
omaWianc zagrozenia związane z uzywaniem narkotyków oraz nowych substancji
psychoaktywnych wpisujących sie w kampanie pri "Narkotyki

i

dopalatze zabijają”.

19
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Przeprowadzono debatę w Miejskim Ośrodku Kultury w Wojkowicach pt. "Prolilaktyka
uzależnień

świadomości

kreowanie

oraz

przedstawiciele

funkcjonariusze

oswiaty,

Pollcji

Sluzby

i

klórei

uczestniczyli

więziennej,

pedagodzy

w

adpowiedzlalnoścl”

i

oraz mlodziez.

osrodkiem

z

Wspolpracowano

gdzie w ramach projektu

"sos

Dziecka

Wspierania

Rodziny

i

Będzinie

w

przeprowadzono warsztaty dla rodziców

dla rodziny”

opiekunów w zakresie uzelezmeri, oraz prezentowano walizke edukacyjna przeznaczona
dla osob dorostych zawierajaca atrapy srodkow odurzających oraz przedmioty sluzace

i

do ich ukrywania jak i aplikowania.
2019 roku zatrzymano 10 dilerow narkotykowych oraz odnotowano 110 inlenivencji
przestepstw związanych z lamaniem ustawy o przeciwdzialaniu narkomanii.

w
i

straz Miejska Będzin

2019

w

roku

podejmowala

nie

interwencji

zwiazanych

z larnaniem ustawy o przeciwdzialaniu narkomanii.

2

inlorrnacji

przekazanej

prokuratury

z

Rejonowej

Będzinie

w

wynika,

ze nie prowadzi rejestrow przestępstw dokonanych przez osoby bedace pod wplywem
narkotyków.
'

kr

t

Komenda

inutowa

r

k

Follcli w Będzinie podejmowata dzialania

lokalnym min

„Alkohol

które z zalozenia

polegają

polegające na akcjach o zasięgu krajowym wojewodzkim jak
i

Narkotyki"

i

l

,

„Bezpieczne

wakacje",

„Bezpieczne

lene",

prewencyjne

i

na kontrolowaniu miejsc grupowania sie mlodziezy celem ujawniania nieletnich będących pod
wplywem środków odurzających, ustalenie miejsc

i

osób je dystrybucyjnych, ujawnianiu

uczeslników ruchu znajdujeqrch sie pod wplywem alkoholu oraz innych srodkow dzialajacych
podobnie od alkoholu. Prowadzono prelekcje w szkolach

podstawowych

oraz szkolach

średnich, na ktorych omawiano zagrozenia zWiazane z uzywaniern narkotyków oraz nowych
substancji psychoaktywnych wpisujacych sie w kampanię pn. „Narkotyki
Prowadzono warsztaty dla rodziców
walizke

edukacyjna

przeznaczoną

i

m.maozo

roku

do

dopalacze zabijaja"

opiekunów w zakresie uzaleznieri, oraz prezentowano
dla

osob

31082020

roku

zawierającą

doroslych

odurzających oraz przedmioty sluzaca do ich ukrywania jak
od

i

i

atrapy

środow

aplikowania. Ponadto w okresie

zatrzymano

4

dilerow

narkotykowych
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sirnnazo

oraz

odnotowano

47 intemencji

i

146

przestępstw

związanych

z tamaniem

ustawy

o przeciwdzialaniu narkomanii.

wynika,

2 intormacji jakie przedstawił Powiatowy Zespol Zakladow Opieki Zdrowotnej
iz liczba pacjentów _ mieszkańców Będzina,
hospitalizowanycn w zWiazku

z naduzywaniem narkotyków w okresie m

28 mężczyzn. 0 osob nieletnich)

otzozoaooazuzo

wynosi 41 (w tym 13 kobiet

Brak zgonów zWiazanycn z naduzywanlem

narkotyków

w tym okresie
W

osrodki. Wspierania Dziecka

Rodziny w Będzinie tunkcjonuje stata grupa

i

wychowawcza w ramacn ktorej wycnowarikoWie uczestniczyli w zajęciach mających na celu
wzmocnienie poczucia wlasnej wartosci, kszlattowanie umiejętnosci konstruktywnego
radzenla sobie w sytuacjacn kryzysów emocjonalnycn gdy dochodzi do prób „częstowanla”

alkoholem papierosami czy narkotykami W okresie leni zimowych czy wakacji realizowane
oyty programy profilaktyczne, których celem bytu rn in. zapobieganie różnych form zacnowarl

destrukcyjnycn

i

ryzykownycn, a w szczegolnosci zażywania substancji psychoaktywnycn

takicn jak alkohol, narkotyki, dopalacze oraz uzaleznieniu od nikotyny.
Dane Miejskiego Ośrodka anncy Spolecznej w Będzinie

:

~

~

liczba usćb ogółem objętych pomocą spoleczna w tym kobiet
w tym 350 kobiet oraz 455 dziecL
liczba osób
w tym

~

~

1

dziecl _ 2272

i

korzystajacycn z pomocy spotecznei z tytutu narkomanii

kobieta

wysokosc przyznanych swiadczen ogotem 2

sss 95545

,

3

osoby

zt

wysokość pizyznanycli świadczeń z tytutu narkomanii 431 150 zt

VZasoby

;Mugonalne

dnia;; gama: osobom

a) Miejski osrodek Pomocy Spolecznej w Będzinie przy ul,
o) Komenda PoWiatowa Policji w Będzinie przy ul Bema «

:)

om na largnig migglą'
11

Listopada

Straz Miejska w Będzinie przy Placu Kolei Waiszawsko-Vlhederlskiej
d] Prokuratura Rejonowa w Będzinie przy ulicy Modrzejowskiejna

el saa Rejonowy przy ulicy Sączewskiego

i,
3„

23„

21

ld MEGSMJCJI»?›»nitHVXÓKJBVBĘSNEGWSW

tomtom

simmzl

Punkt

:)

narkomanii, mieszczący się w Szkole

i

osob

dla

Konsuliacyjno—Inlormacyjny

i

rodzin

prohlemem

dotknietych

Podstawowej Nr 10 w Bedzinie przy ulicy

Sponowej 2.
g) Miejska Świetlica srodoWiskowa ul. Rotmistiza Witolda Pileckiego 17. 42-500 Będzin,
h) placowki szkolno-wychowawcze.

VICE

i

osopom

pomocy terapeutycznej
zagrożonym uzależnieniem. metody realizacji zadania:

1.

„

dostepności

Zwięksxenie

szkod

aj Ograniczenie
od narkoiykow
postaci

w

zdrowotnych

zagrożonych

i

konsultacji

I

osób

wśród

spolecznych

uzależnionym
uzależnionych

poprzez min. swiadczenie pomocy

uzależnieniem

indywidualnych w punkcie

konsuttacyjno

-

informacyjnym

(pokrywanie kosztow wynagrodzeń osobom swiadczacym wsparcie w tym punkcie).
o) Wspieranie

rozwoju

programow

donnaneowanie programów
ze

środowisk

pronlakiyki

do dzieci

skierowanych

zmarginalizowanych

selektywnej
i

wskazującej poprzez

i

mlodziezy z grup ryzyka

zagrożonych demoralizacja

wykluczeniem

i

spolecznym.
cj Wspieranie dzialalnosci organizacji pozarządowych. realizujących zadania z zakresu
przeciwdzialenia

›

narkomanii.

adresowane do osób

uzaleznionych

i

zagrozonych

uzaleznieniem

deozpowszeclinianie
i

wśród

mieszkańców

stowaizyszeniach śWiadczących pomoc
problemem

narkomanii

o istocie uzaleznien
e) Dystrybucja

wśród

i

w lym

zakup

i

miasta

iniormacji

wsparcie osobom

materiatc'iw

i

o

instytucjach

rodzinom dotkniętych

edukacyjnych,

inlormacyjnych

lokalnym systemie pomocy.

mieszkańców miasta

publikacji

na temat

ryzyka

uzywania

narkotyko'w.
f)

Zmniejszanie

marginalizacji

spotecznej

wśród

osób

uzywajacych

narkotyków

szkodliwie oraz uzaleznionycn poprzez udzielanie sWiadczeri pomocy spoteunej.
g) Wspolpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Spolecznej w Będzinie Sądem
Rejonowym. sadem Rodzinnym w Będzinie, Komenda Powiatowa Policji w Będzinie,

22
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Uchwaicny

sircnazz

Prokuraturą Rejonowa w Będzinie _ w zakresie indyWidualnego rozeznania sytuacji
rodzinno _ bylowej osoby uzaleznionej pod kątem udZielania roznych form pomocy
(finansowej. rzeczowej, terapeutycznej, psychologiczne], prawnej).
2.

Udzielanie

psychologicznej

rodzinom,
i

w

występują

których

problemy

narkomanii,

pomocy

prawnej.

a) Zagwarantowanie pomocy prawnej i psychologlcznej rodzicom dzieci zazywajacycn
narkolyki, w rym informowanle rodziców o formach pomocy | usWiadamianre czlonkom
rodzin

zagrozen, wynikających z narkomanii (pokrywanie kosztów wynagrodzen
dla osob sWiadczacych pomoc osobom wspoluzaleznionym od narkotyków)
b) Wspieranie

rozwoju zawodowego

zaangazowanych

w

i

podnoszenie

kwalihkacji

zawodowych

osob

pomoc rodzinom dolkmelyrn narkomania poprzez linansowarrie

koszlow szkolen z zakresu

przeciwdzialania

narkomanii

pracownikom

socjalnym

Miejskiego Ośrodka Pomocy Spolecznej w Będzinie podejmującym prace socjalną
z rodzinami z tym wyslepowania problemu narkomanii, policjantom. straży miejskiej,
kuratorem sadowym,

:)

.

Uwzględnianie

w

programach

prohlakrycznyoh

realizowanych

grupach

w

socjoterapsutytznych zajec' z zakresu przeciwdzialania narkomanii.
d) Wspieranie dzialalności instytucji

I

stowarzyszeń, niosących pomoc osobom rodzinom
i

wspoluzaleznionym od narkolykow.
e) świadczenie pomocy dzieciom. pochodzącym z rodzin dotkniętych
w Dostaw donnansawanla Śwletllc Środowlskowych
3.

Prowadze ie

(

grup socjoterapeutyclnych

dzialalności

profilaktycznej

uzaleznienlem,

edukacyjnej
oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności
informacyjnej,

dla dzieci i mlodziezy.
a) Realizacja programow pronlakiycznycn w szkolach
wychowawczych

innych placowkach oświatowo-

prowadzenie zajec edukacyjnych dla uczniów oraz prelekcji

w tym

iszkolen dla nauczycieli

i

i

rodziców

—

dolyczacych przeciwdzialania narkomani, a iakze

samokonlrolr, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania wyrazania wlasnych emocji,
i

23
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ksztattowanie krytycznego myslenia oraz wspomaganie uczniów w konstruktywnym
podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych.
bl Wspotpraca z rodzicami tub opiekunami uczniow
prozdrowotnej

postawy

wychowankow w celu budowania

i

ksztattowanie

zdrowego stylu zycia,

i

hierarchii systemu

wartości, w ktorym zdrowie nalezy do jednych z najważniejszych wartości w zyciu
oraz wspieranie edukacji rowiesniczej programow rdwresniczych majacych na celu
modelowanie postaw prozdrowotnych

:)

Zakup

i

I

prospolecznych.

upowszechnienie materiatow edukacyjnych o tematyce antynarkotykowej _

plakaty ulotki informatory.
inlormacji

d) Upowszechnianie

pomocowych

intenwencyjnych,

.
*

uzaleznieniem

i

do

leczenia
środków

od

dzialan

prohiaktycznych.

osób

dla

zagrozonych

odurzających.

suostancji

nowych substancji psychoaktywnych oraz ich rodzin przez piezaca

aktualizacje baz danych

Ę

dostepu

placowek

i

uzaleznionycn

iuti

psychotropowych

temat

na

i

ich udostępnianie

e) Kontynuowanie wspótpracy z Komenda Powiatowa Policji w Będzinie oraz Strazy
Miejską w zakresie rozszerzania interwencji wooec lamania

przepisow

ustawy

o przeoiwdziataniu narkomanii.

4. Wspomagania

dzialalności instytucji, organizacji pozarządowych

i

osób tizycznyoh,

sluzacycn rozwiązywaniu problemów narkomanii.
a) Wspolorganizowanie

imprez

charakterze

o

protilaktycznyni,

dotyczącym

przeciwdziatania narkomanii.
h) Przekazywanie informacji o podejmowanych pizez gminę przedsiewzieciacn z zakresu
narkomanii

l

c) Nieodpiatne

udostepnianie

sai

do

przeprowadzania

konferencji

i

spotkań

pośihiięcortych narkomanii.

„
~

.

Stworzenie

.

sieci

wymiany

informacji

między

swiadczacymi pomoc osobom uzależnionym

i

instytucjami

i

stowarzyszeniami,

wspotuzaleznionym od narkotyków.
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Uthwnlcny

simon

-

Zbieranie

i

analiza danych statystycznych pozyskiwanyoh od instytucii

realizujących zadania
~

I

stowarzyszen,

Zakresu narkoman" na rzecz mleszkańcćw naszego mlasta
Opracowanie wnlosków priorytetow do dalszei pracy.
Z

i

VIII

&

rasa

firl

owania zada '

ramu

Zrodlern nnaneowania zadari wynikaiacyoh z Gminnego Programu Przeciwdzialania
Narkomanii na sa srodki iinansowe pochodzące z oplat pobieranych za korzystanie
z zezwoleń na sprzedaz napoiow alkoholowych.
1

2.

Zasady finansowania zadań'

Wydatki

przeznaczone na

realizacie

zadan wlasnych

gminy

wynikajacych

z

ustawy

o przeciwdzialaniu narkomanii okreslonych w Programie zostana uięle w planie budżetowym
w Dziale

ssl , ochrona zdrowa

Dysponenlem ww
w

rozdzial 85153 _ zwalczanie narkomanii,

srodkow iest Wydzial Polityki Spolecznei

i

Dzialalności Gospodarczei

Będzmis

!! Rea Raton! ngramu
Zadania uiete w Mieiskini Programie PrzeCiwdzialania Narkomanii realizowane będą przez
Wydzial Polityki Spolecznei Dzialalnosci Gospodarczei oraz przy wspotudziale:
i

.

Czlonkow Mieiskiei Komisii Roniazywania Probierridw Alkoholowych w Będzinla
Dyrektora Mieiskiego Ośrodka Pomocy Spolecznei w Będzinie
Kierownika Mieiskiei Świetlicy środowiskowei

Czlonkow komisii stalych Rady Mieiskiei w Będzinie.
Komendanta PoWiatowei Policii w Będzinie
Komendanla Strazy Mieiskiej w Będzinie
Przedstawroieli Sądu

i

Prokuratury w Będzinie.

Dyrektorów szkoli palcowek oświatowowycnowawczych
PrzedstaWicieli stowarzyszeri i organizaoii pozarzadowyoh
Przedstawicieli Koscioiow i zWiazkow wyznaniowych
Przedstawicieli zakladow opieki zdrowotnei
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