Êciàgawka dla rodziców

Ogólnopolski program
„Szko∏a wolna od narkotyków”

Âciàgawka dla Rodziców, czyli co
nale˝y wiedzieç i co nale˝y zrobiç, aby
chroniç dziecko przed narkotykami
Narkotyki sta∏y si´ dost´pne wsz´dzie: w szkole, na ulicy,
w dyskotece. WczeÊniej czy póêniej kontakt z nimi mo˝e si´ przydarzyç ka˝demu dziecku, tak˝e Twojemu. Stanowià realne niebezpieczeƒstwo, nawet jeÊli dziÊ myÊlisz sobie: „Mój syn, moja córka
nigdy tego nie zrobi...”. PowinieneÊ jednak zdawaç sobie spraw´,
˝e wiele zale˝y od Ciebie. To w∏aÊnie Ty mo˝esz mieç ogromny
wp∏yw na to, czy Twoje dziecko si´gnie po Êrodki odurzajàce.
Co powinieneÊ wiedzieç?
Cz´sto dzieci wiedzà na temat narkotyków du˝o wi´cej od nas,
rodziców. Przewa˝nie jednak ich informacje wynikajà z mitów
krà˝àcych wÊród m∏odzie˝y i nie sà prawdziwe. JeÊli chcesz byç dla
dziecka autorytetem i partnerem podczas rozmów na ten temat,
powinieneÊ:
• wykazaç si´ rzetelnà wiedzà na temat Êrodków odurzajàcych,
aby umieç obaliç fa∏szywe przekonania, jakie Twoje dziecko
posiada na temat narkotyków;
• nauczyç si´ rozpoznawaç sygna∏y ostrzegawcze, wskazujàce na
za˝ywanie Êrodków odurzajàcych.
Podstawowe informacje dotyczàce tego, jak zapobiegaç
uzale˝nieniom, jak rozpoznaç, ˝e dziecko si´gn´∏o po narkotyki
i co zrobiç w takiej sytuacji, znajdziesz w naszej „Êciàgawce”.
Swojà wiedzà pos∏u˝y Ci tak˝e specjalista w poradni uzale˝nieƒ
lub szkolny psycholog, a sporo ksià˝ek z tego zakresu proponujà
ksi´garnie i biblioteki.
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Warto przeczytaç:
• Ruth Maxwell „Dzieci, Alkohol, Narkotyki”
• Dimoff, S. Carper „Jak rozpoznaç, czy dziecko si´ga po narkotyki”
• Marzena Pasek „Narkotyki? Na pewno nie moje dziecko”
Co mo˝esz zrobiç, aby zapobiegaç?
Dbaj o dobry kontakt z dzieckiem. PowinieneÊ jak najcz´Êciej:
• okazywaç dziecku ciep∏o i czu∏oÊç;
• rozmawiaç, nie unikaç trudnych tematów;
• s∏uchaç uwa˝nie i nie lekcewa˝yç jego problemów, s∏u˝yç radà;
• nie oceniaç i nie porównywaç z innymi;
• nie wyÊmiewaç, nie krytykowaç, nie stawiaç zbyt wysokich
wymagaƒ;
• doceniaç starania i chwaliç post´py;
• pomagaç uwierzyç w siebie, uczyç podstawowych wartoÊci;
• poznawaç przyjació∏ swojego dziecka;
• zawsze wiedzieç, gdzie jest i co robi Twoje dziecko;
• wyra˝aç zdecydowanie negatywnà postaw´ wobec narkotyków.

Sygna∏y ostrzegawcze,
czyli na co nale˝y zwróciç uwag´
Pierwsze próby z narkotykami dziecko zwykle starannie ukrywa przed
doros∏ymi. Wszelkie niepokojàce zmiany b´dzie Ci na pewno ∏atwiej
zauwa˝yç, jeÊli masz z dzieckiem dobry kontakt, wiele ze sobà rozmawiacie i du˝o czasu sp´dzacie razem.
Pami´taj jednak, ˝e niektóre zachowania i postawy mogà mieç
inne przyczyny, takie jak k∏opoty szkolne lub rodzinne, zranione
uczucia, niepowodzenia w kontaktach z rówieÊnikami i wiele
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innych, które nale˝y traktowaç równie powa˝nie i staraç si´
pomóc dziecku je rozwiàzaç.
Zmiany w zachowaniu
• nag∏e zmiany nastroju i aktywnoÊci, okresy wzmo˝onego
o˝ywienia przeplatane ze zm´czeniem i ospa∏oÊcià;
• nadmierny apetyt lub brak apetytu;
• spadek zainteresowaƒ ulubionymi zaj´ciami;
• pogorszenie si´ ocen, wagary, konflikty z nauczycielami;
• izolowanie si´ od innych domowników, zamykanie si´ w pokoju, niech´ç do rozmów;
• cz´ste wietrzenie pokoju, u˝ywanie kadzide∏ek i odÊwie˝aczy
powietrza;
• wypowiedzi zawierajàce pozytywny stosunek do narkotyków;
• bunt, ∏amanie ustalonych zasad, napady z∏oÊci, agresja;
• nag∏a zmiana grona przyjació∏ na innych, zw∏aszcza na starszych
od siebie;
• niewyt∏umaczone spóênienia, póêne powroty lub te˝ noce poza
domem;
• k∏amstwa, wynoszenie wartoÊciowych przedmiotów z domu;
• tajemnicze, krótkie rozmowy telefoniczne, nag∏e wyjÊcia.
Zmiany w wyglàdzie zewn´trznym
• nowy styl ubierania si´;
• spadek ci´˝aru cia∏a, cz´ste przezi´bienia, przewlek∏y katar,
krwawienie z nosa, bóle ró˝nych cz´Êci cia∏a, zaburzenia pami´ci
oraz toku myÊlenia;
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• przekrwione oczy, zw´˝one lub rozszerzone êrenice;
• be∏kotliwa, niewyraêna mowa;
• s∏odkawa woƒ oddechu, w∏osów, ubrania, zapach alkoholu,
nikotyny, chemikaliów;
• Êlady po uk∏uciach, Êlady krwi na bieliênie, „g´sia skórka”;
• brak zainteresowania swoim wyglàdem i nieprzestrzeganie
zasad higieny.
Narkotyki lub przybory do ich u˝ywania
• fifki, fajki, bibu∏ki papierosowe;
• ma∏e foliowe torebeczki z proszkiem, tabletkami, kryszta∏kami
lub suszem;
• kawa∏ki opalonej folii aluminiowej;
• bia∏e lub kolorowe pastylki z wyt∏oczonymi wzorami;
• leki bez recept;
• tuby, s∏oiki, foliowe torby z klejem;
• ig∏y, strzykawki.
Im g∏´bsza faza uzale˝nienia, tym objawy choroby sà bardziej
widoczne, wynikajà z utraty kontroli nad braniem Êrodków
odurzajàcych. Wzrasta ryzyko przedawkowania i Êmierci.

Co zrobiç, gdy dziecko ma ju˝ za sobà
pierwszy kontakt z narkotykami?
Mo˝e si´ zdarzyç, ˝e mimo Twoich najlepszych staraƒ, uwagi
i znajomoÊci problemu, Twoje dziecko si´gnie po narkotyki.
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Nie mo˝esz wtedy:
• wpadaç w panik´ i przeprowadzaç zasadniczych rozmów
z dzieckiem, kiedy jest ono pod wp∏ywem Êrodka odurzajàcego;
• udawaç, ˝e to nieprawda, nie wierzyç w przedstawione fakty,
bezgranicznie ufaç dziecku;
• usprawiedliwiaç dziecka, szukajàc winy w sobie lub np. z∏ym
towarzystwie;
• wierzyç zapewnieniom dziecka, ˝e ma kontrol´ nad narkotykami i ˝e samo sobie poradzi z tym problemem;
• nadmiernie ochraniaç dziecka przed konsekwencjami u˝ywania
narkotyków, np. pisaç usprawiedliwieƒ nieobecnoÊci w szkole
spowodowanych z∏ym samopoczuciem po za˝yciu Êrodków
odurzajàcych, sp∏acaç d∏ugów dziecka;
• poddawaç si´!
Musisz koniecznie:
• wys∏uchaç dziecko i spokojnie z nim porozmawiaç;
• zastanowiç si´, dlaczego dziecko si´ga po narkotyki; czy
powody nie sà zwiàzane z sytuacjà w waszej rodzinie - jeÊli tak,
pomyÊl, co mo˝na zmieniç;
• dzia∏aç! - nie liczyç na to, ˝e problem sam si´ rozwià˝e; szukaç
pomocy specjalistów;
• wspólnie ze specjalistà i z dzieckiem ustaliç regu∏y post´powania
i konsekwentnie ich przestrzegaç;
• stosowaç zasad´ „ograniczonego zaufania” - staraç si´ zawsze
wiedzieç, gdzie jest i co robi Twoje dziecko.
To trudny problem dla ca∏ej rodziny, dlatego szukaj pomocy tak˝e
dla siebie i bliskich. Skorzystajcie z pomocy terapeuty, a tak˝e
z doÊwiadczeƒ innych rodzin, które mia∏y podobne problemy.

„Szko∏a wolna od narkotyków”
Êciàgawka dla rodziców

NARKOTYKI I PRAWO
¸amanie prawa przez dziecko bioràce narkotyki zwiàzane bywa
zwykle ze zdobywaniem pieni´dzy. Mogà wi´c zdarzaç si´
kradzie˝e, wynoszenie z domu wartoÊciowych rzeczy, handel
narkotykami, a tak˝e bójki i prostytucja.
Mo˝e zdarzyç si´ równie˝, ˝e Twoje dziecko samo nie za˝ywa
narkotyków, a jedynie handluje nimi dla ch´ci zysku. Powinno Ci´
zaniepokoiç, jeÊli zauwa˝ysz, ˝e posiada pieniàdze z niewiadomego êród∏a, kupuje nowe, czasem drogie rzeczy, prowadzi niejasne interesy z kolegami.
PowinieneÊ wiedzieç, ˝e:
• posiadanie narkotyków w Polsce jest nielegalne, zagro˝one
grzywnà i karà do 5 lat wi´zienia;
• produkcja Êrodków odurzajàcych jest zagro˝ona grzywnà i karà
wi´zienia od 6 miesi´cy do 10 lat;
• za handel narkotykami grozi kara grzywny lub pozbawienia
wolnoÊci od roku do 10 lat;
• udzielanie Êrodka odurzajàcego lub nak∏anianie do za˝ycia jest
karalne (do 5 lat wi´zienia).
Podstawa prawna:
Ustawa o przeciwdzia∏aniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997 r.
(Dz.U. Nr 75, poz. 468)
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