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� Nowe narkotyki o działaniu pobudzającym 
powodują:

�  

a) podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi

b) zaburzenia pracy serca

c) udar mózgu

d) zawał serca

e) zaburzenia psychotyczne, którym towarzyszą 
halucynacje i pobudzenie

       

� Nowe narkotyki reklamowane jako 
działające podobnie do marihuany 
powodują:

�  

a) zaburzenia psychiczne

b) „gonitwę myśli”, nerwowość, stany lękowe

c) „zamazaną mowę”, wymioty

d) podwyższenie tętna i ciśnienia krwi

e) bóle w klatce piersiowej

f) drgawki



� Nowe narkotyki o działaniu 
halucynogennym powodują:

�  

a) przenikliwy lęk, panikę

b) utratę kontroli nad własnym zachowaniem

c) próby samobójcze

d) przyspieszony puls, trudności w oddychaniu,   

e) sztywność mięśni

f) uszkodzenie nerek

g) silne pobudzenie psychoruchowe, niepokój, 
bezsenność, wahania nastroju

� Nowe narkotyki o działaniu 
halucynogennym powodują:

�  

a) przenikliwy lęk, panikę
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� Objawy zatrucia nowymi narkotykami takie 

jak:
�  

a) utrata przytomności

b) zaburzenia świadomości

c) zatrzymanie oddechu czy nadmierne pobudzenie 
psychoruchowe

� )  

� ) są bezwzględnymi wskazaniami do 

wezwania pogotowia ratunkowego

� Nowe narkotyki /dopalacze/ charakteryzują 
się zmiennym składem, a substancje w nich 
zawarte są toksyczne nawet w 
mikroskopijnych dawkach dlatego łatwo 
doprowadzić do ich przedawkowania, nawet 
ze skutkiem śmiertelnym.



� Używanie nowych narkotyków może 
prowadzić do uzależnienia.

�  

� W uzależnieniu następuje zjawisko wzrostu 
tolerancji co oznacza konieczność 
przyjmowania coraz większych dawek 
substancji dla uzyskania tego samego efektu.

� Informacje na temat nowych narkotyków 
/dopalaczy/ można uzyskać na stronach:

� www.gis.gov.pl

� www.narkomania.org.pl

� www.dopalacze.info.pl 



� Dopalacze / nowe narkotyki/to produkty 
o zróżnicowanym składzie, które zawierają 
substancje psychoaktywne działające na 
układ nerwowy człowieka.

�  

� Możemy je podzielić na następujące typy:

a) o działaniu pobudzającym

b) o działaniu halucynogennym

c) o działaniu podobnym do marihuany

 


