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Dopalacze, podobnie jak narkotyki, mają działanie psychoaktywne, czyli mają 

wywoływać w organizmie określone stany – odurzenia, pobudzenia, euforii, halucynacje. Tak 

naprawdę nie ma jednoznacznej definicji i sami farmakolodzy mają trudności z 

jednoznacznym stwierdzeniem, czym są dopalacze. Jedni uważają je za rodzaj narkotyków, 

które tym tylko różnią się od tych „prawdziwych” narkotyków, że do niedawna były 

sprzedawane legalnie. Inni określają je jako substancje psychoaktywne, a jeszcze inni 

(sprzedawcy) mówią na nie „produkty kolekcjonerskie”. 

Dopalacze: mieszanki trucizn 

Mogą być pochodzenia naturalnego, a są wśród nich preparaty ziołowe, zawierające głównie 

związki halucynogenne, np. te oparte na wyciągach z muchomora czerwonego lub 

plamistego, szałwii wieszczej, powoju hawajskiego, kratoma (liście drzewa Mitragyna 

Speciosa). Są dostępne pod postacią suszu lub ekstraktu. Najczęściej jest tak, że jeden 

dopalacz zawiera w sobie związki pochodzące nie z jednej, ale kilku, a nawet kilkunastu 

roślin! A ponieważ każda z nich może (i zwykle ma) po kilka substancji o działaniu 

psychoaktywnym, alkaloidy, nietrudno sobie wyobrazić, jak działa taki dopalacz. Po spożyciu 

takiej piorunującej mieszanki pojawia się nadwrażliwość zmysłowa, zmienne nastroje, 

charakteryzujące się nagłym przejściem od euforii do depresji, omamy. 

Dopalacze są groźne jak muchomory 

Najgroźniejsze są te, które zawierają śmiertelne alkaloidy, takie same, jak w trujących 

śmiertelnie muchomorach. Ten, kto kupuje takie preparaty, podpisuje na siebie wyrok 

śmierci. A na ratunek często jest za późno, tym bardziej, że nie wiadomo, co w nich się 

znajduje. Dlatego uważam, że należy z nimi walczyć zdecydowanie, stanowczo. 

Zatrucie dopalaczami - objawy 

Wszystkie te dopalacze stanowią zagrożenie życia, a lista niepożądanych objawów, jakie 

mogą wywoływać, jest bardzo długa. Właściwie nie ma narządu, którego nie mogą uszkodzić. 

http://www.poradnikzdrowie.pl/psychologia/depresja-u-dzieci-i-nastolatkow_37409.html


Stopień ich szkodliwości jest oczywiście zróżnicowany i zależy od wielu czynników – 

rodzaju dopalacza, ilości zawartych w nim toksycznych substancji, wieku, wagi i stanu 

zdrowia osoby zażywającej, okoliczności, jakie towarzyszą zażywaniu dopalacza. Często 

spożywa się je wraz z alkoholem, lekami czy innymi narkotykami, co znacznie zwiększa 

ryzyko poważnych interakcji i zatrucia organizmu. 

Do najmniej groźnych objawów zatrucia dopalaczami należą bóle głowy, bóle w klatce 

piersiowej, zaburzenia rytmu serca, bezsenność, problemy z koncentracją, stany lękowe. Do 

poważniejszych, stanowiących już zagrożenie życia: zawał serca, udar mózgu, stany 

agresji, które mogą zakończyć się próbą samobójstwa lub zabójstwa, śpiączka, 

niewydolność nerek, wątroby. Dopalacze są szczególnie niebezpieczne dla osób, które 

cierpią na schorzenia przewlekłe – np. alergików, cukrzyków, dla osób z osłabionym układem 

odpornościowym i dla tych wszystkich, którzy znajdują się jeszcze w okresie rozwojowym, a 

więc dla dzieci i młodzieży. 

Wśród objawów, które mogą świadczyć o zażyciu dopalaczy, można wymienić ponadto: 

nadmierną potliwość, oczopląs, szczękościsk, nudności, wymioty, omamy słuchowe  

i wzrokowe, stany lękowe, nagły wzrost ciśnienia tętniczego, rozrywający ból głowy, 

migotanie przedsionków. Taka osoba jak najszybciej musi znaleźć się w szpitalu!!! Jej 

zdrowie i życie jest zagrożone!!! 

 

 

http://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/uklad-krwionosny/Co-robic-gdy-podejrzewasz-zawal_35535.html
http://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/uklad-nerwowy/udar-mozgu-jak-ratowac-czlowieka_37113.html
http://incontext.pl/st.js?t=c&c=2779&w=os%C3%B3b&s=1011
http://incontext.pl/st.js?t=c&c=2779&w=os%C3%B3b&s=1011

