Narkotyki i prawo
Posiadanie narkotyków jest czynem karalnym, ale łamanie prawa przez dziecko biorące
narkotyki związane bywa także ze zdobywaniem pieniędzy. Mogą więc zdarzyć się kradzieże,
wynoszenie wartościowych rzeczy, handel narkotykami, a także bójki i prostytucja.
Może zdarzyć się również, że twoje dziecko samo nie zażywa narkotyków, a jedynie handluje
nimi dla chęci zysku. Powinno cię zaniepokoić, jeśli zauważysz, że posiada pieniądze z
niewiadomego źródła, kupuje nowe, czasem drogie rzeczy, prowadzi niejasne interesy z
kolegami.
Powinieneś wiedzieć, że:


posiadanie narkotyków zagrożone jest karą więzienia do lat 3



posiadanie znacznej ilości narkotyków zagrożone jest karą więzienia do lat 5 i
grzywną



produkcja narkotyków zagrożona jest karą więzienia do lat 3. W przypadku produkcji
znacznej ilości narkotyków przestępstwo zagrożone jest grzywną i karą więzienia na
czas nie krótszy od lat 3



handel narkotykami zagrożony jest karą więzienia do lat 10



udzielanie lub nakłanianie do użycia narkotyków zagrożone jest karą więzienia do
lat 5

Podstawa prawna: Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr
179 , poz. 1485)

Przykłady szkód zdrowotnych i społecznych związanych z przyjmowaniem
substancji psychoaktywnych
Szkody zdrowotne – somatyczne


ostre zatrucie (przedawkowanie)



wychudzenie, wyniszczenie



zakrzepy w żyłach i zatory tętnicze



infekcja HIV i choroba AIDS



wirusowe zapalenie wątroby HBV, HCV, HDV, rzadziej HAV



zakażenia bakteryjne, w tym posocznice – np. gronkowiec złocisty



zapalenia płuc, oskrzeli, zatok,



owrzodzenie skrzydełek nosa i okolicy pod nosem



martwica przegrody nosowej



świerzb, grzybica



choroby przenoszone drogą płciową



patologie ciąży i porodu



napady drgawkowe



ropnie, ropowice skóry w miejscach po zastrzykach

Szkody zdrowotne – psychiczne


bezsenność



depresja/próby samobójcze



zaburzenia nastroju (agresja, drażliwość, przygnębienie, apatia)



zaburzenia pamięci



ostre i przewlekłe psychozy



zaburzenia seksualne



zespoły organiczne, np. otępienie



zaburzenia uczuciowości

Szkody społeczne


osłabienie więzi rodzinnych



bezdomność



bezrobocie



konflikty z prawem



inwalidztwo



utrata zdolności do samodzielnego i odpowiedzialnego funkcjonowania



obciążenie społeczeństwa pomocą socjalną

Mały słowniczek slangu związanego z narkotykami
Jeżeli usłyszysz te nazwy w rozmowach swoich dzieci i ich znajomych, nie wpadaj w panikę i
nie traktuj ich jak potencjalnych narkomanów. Być może narkotyki pojawiły się w ich
otoczeniu i warto na ten temat porozmawiać.
Podajemy przykładowe słownictwo, jednak należy pamiętać, że slangowy język młodzieżowy
jest niezwykle żywy i ciągle przybywają nowe określenia.
Slangowe nazwy narkotyków zostały podane przy charakterystyce poszczególnych substancji.
Akcesoria do używania narkotyków:


do palenia, wdychania – lufka, fifka, fifa, bongo (fajka wodna) srebro, folia



dożylnie – sprzęt, strzykawka, igła, pompka, gary, garnki, łyżka

Handlarz narkotykami: diler
Końcowa faza działania narkotyku: zejście, zjazd, dół
Miejsce handlu narkotykami: bajzel
Narkotyki ogólnie: towar, dragi, czady, materiał

Narkoman: ćpun, grzejnik
Określenie osoby ze względu na rodzaj zażywanej substancji: trawiarz, zielarz (palacz
marihuany), brałniarz (palacz heroiny), klejarz (zażywający środki wziewne)
Porcja narkotyku: działka, gram, giet, bit, setka (np. 100 mg amfetaminy), cent(1 cm3
heroiny), gruda, linia, ścieżka, kreska (porcja kokainy, amfetaminy)
Stan po zażyciu: kop, jazda, trzepanie, odlot, odjazd, podróż, kręcenie, śmiechawa, trip
Stan związany z odstawieniem narkotyku: głód, być na głodzie, skręt, absta
Zażyć narkotyk:


ogólnie – ćpać, brać, grzać, przygrzać, nagrzać się, zapodać, nawalić się,
przyhajcować, rąbnąć sobie



dożylnie – dawać w kanał, wjechać, pukać, huknąć, cyknąć



palić – jarać, najarać się, spalić, przypalić, upalić się, kopcić, palić fifę



wciągać do nosa (amfetaminę, kokainę) – snifować, zasnifować



wziewnie – kirać, kleić się, dmuchać, przydmuchać, buchać

Zaburzenia psychiczne po zażyciu narkotyków: łapać paranoję, łapać flesze, łapać haluny
Zażywać nałogowo: być w ciągu, grzać

Poszerz swoją wiedzę
Poszerz swoją wiedzę na temat narkotyków. Łatwiej przekonasz dziecko o ich szkodliwości
używając rzeczowych argumentów.
Powinieneś także:


nauczyć się rozpoznawać sygnały ostrzegawcze wskazujące na zażywanie, by w porę
zareagować



wiedzieć, gdzie znaleźć pomoc dla siebie i dla dziecka, kiedy pojawi się problem

Co warto przeczytać


Ralph I. Lopez, Twój nastolatek – zdrowie i dobre samopoczucie



Ruth Maxwell, Dzieci, Alkohol, Narkotyki



T. Dimoff, S. Carper, Jak rozpoznać czy dziecko sięga po narkotyki



Melanie McFadyen, Narkotyki wiedzieć więcej

W każdej księgarni z pewnością można znaleźć wiele innych pozycji na temat narkotyków i
narkomanii, a także poradników dotyczących problemów wychowawczych. Warto czytać i
poszerzać swoją wiedzę w tym zakresie. Ułatwi nam to zrozumienie problemów związanych z
dorastaniem naszych dzieci.
Źródło; http://www.mz.gov.pl/
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSwVUFY-1h5IxQ3vUY8dd

