
Jak rozpoznać dziecko, które 

eksperymentuje z narkotykami? 
 

 

Sygnały ostrzegawcze, czyli na co należy zwrócić uwagę 

 

Pierwsze próby z narkotykami dziecko zwykle starannie ukrywa przed dorosłymi. Wszelkie 

niepokojące zmiany będzie Ci na pewno łatwiej zauważyć, jeśli masz z dzieckiem bliski 

dobry kontakt, wiele ze sobą rozmawiacie i dużo czasu spędzacie razem. 

 

Pamiętaj jednak, że niektóre zachowania i postawy mogą mieć inne przyczyny, takie jak 

kłopoty szkolne lub rodzinne, zranione uczucia niepowodzenia w kontaktach z rówieśnikami i 

wiele innych, które należy traktować równie poważnie i starać się pomóc dziecku je 

rozwiązać. 

 

Zmiany w zachowaniu 

- nagłe zmiany nastroju i aktywności, okresy wzmożonego ożywienia przeplatane ze 

zmęczeniem i ospałością; 

- nadmierny apetyt lub brak apetytu; 

- spadek zainteresowań ulubionymi zajęciami; 

- pogorszenie się ocen, wagary, konflikty z nauczycielami; 

- izolowanie się od innych domowników, zamykanie się w pokoju, niechęć do rozmów; 

- częste wietrzenie pokoju, używanie kadzidełek i odświeżaczy powietrza; 

- wypowiedzi zawierające pozytywny stosunek do narkotyków; 

- bunt, łamanie ustalonych zasad, napady złości, agresja; 

- nagła zmiana grona przyjaciół na innych, zwłaszcza na starszych od siebie; 

- niewytłumaczone spóźnienia, późne powroty lub też noce poza domem; 

- kłamstwa, wynoszenie wartościowych przedmiotów z domu; 

- tajemnicze, krótkie rozmowy telefoniczne, nagłe wyjścia. 

 

Zmiany w wyglądzie zewnętrznym 

- nowy styl ubierania się; 

- spadek ciężaru ciała, częste przeziębienia, przewlekły katar, krwawienie z nosa, bóle 

różnych części ciała, zaburzenia pamięci oraz toku myślenia; 

- przekrwione oczy, zwężone lub rozszerzone źrenice; 

- bełkotliwa, nie wyraźna mowa; 

- słodkawa woń oddechu, włosów, ubrania, zapach alkoholu, nikotyny, chemikaliów; 

- ślady po ukłuciach, ślady krwi na bieliźnie, "gęsia skórka"; 

- brak zainteresowania się swoim wyglądem i nie przestrzeganie zasad higieny. 

 

Narkotyki lub przybory do ich używania 

- fifki, fajki, bibułki papierosowe; 

- małe foliowe torebeczki z proszkiem, tabletkami, kryształkami lub suszem; 

- kawałki opalonej folii aluminiowej; 

- białe lub kolorowe pastylki z wytłoczonymi wzorami; 



- leki bez recept; 

- tuby, słoiki, foliowe torby z klejem; 

- igły, strzykawki. 

 

Im głębsza faza uzależnienia, tym objawy choroby są bardziej widoczne, wynikają z utraty 

kontroli nad braniem środków odurzających. Wzrasta ryzyko przedawkowania i śmierci. 

 

  

 
 


