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Projekt współfinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego 

Opracowanie badań dotyczących zjawiska odurzania się dzieci i młodzieży 

zastępczymi środkami psychoaktywnymi 

 
 
W badaniach przeprowadzonych przez Lubuskie Stowarzyszenie Profilaktyki 

Społecznej wzięło udział 212 ankietowanych, w tym 126 płci żeńskiej i 86 płci 

męskiej. Grupę, do której skierowano pytania, stanowiły dzieci i młodzież biorąca 

udział w warsztatach profilaktycznych w ramach programu „Świadomie wybieram- 

Świadomie odmawiam”. Przeprowadzona ankieta była anonimowa. 

Badania miały na celu zdiagnozowania zapotrzebowania na działania 

profilaktyczne skierowane na przeciwdziałanie zażywania środków psychoaktywnych 

przez dzieci i młodzież.  
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Podział respondentów badania ze względu na płeć 
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Powyższa interpretacja graficzna odzwierciedla podział respondentów ze 

względu na płeć.  

Ankietowani mieli za zadanie odpowiedzieć na cztery pytania, z czego jedno 

było pytaniem dającym możliwość wielokrotnego wyboru z pośród  katalogu 

odpowiedzi.  

Poniższy wykres prezentuje rozkład odpowiedzi na poszczególne odpowiedzi w 

pytaniu wielokrotnego wyboru, które dotyczyło znajomości różnych form i nazw 

zastępczych środków psychoaktywnych przez młodzież.  

 

 

 
 
 

 

1% badanych nie wiedziało, czym są wymienione preparaty. Pozostałe 99% 

osób wskazało spośród listy środków te, które uznają za psychoaktywne. 70% 
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ankietowanych (148 osób) zna je pod nazwą „Dopalacze”. 49% badanych (104 osoby) 

wskazało leki dostępne bez recepty, które bierze się w celu wywołania efektów 

podobnych do tych po zażyciu narkotyku. 30%  spośród przepytanych (63 osoby)  

uznało za środki psychoaktywne leki dostępne na receptę, które bierze się w celu 

wywołania efektów podobnych do tych po zażyciu narkotyku, natomiast 20% uczniów 

(42 osoby) wybrało rozpuszczalniki, farby, które wącha się by uzyskać efekt 

odurzenia. 

Z powyższych odpowiedzi wynika iż młodzież ma dużą wiedzę na temat tego, 

czym są zastępcze środki psychoaktywne.  

W kolejnym punkcie zapytano respondentów o fakt spożycia większej dawki 

jakiegoś leku w celu osiągnięcia efektu odurzenia. 10% badanych (21 osób) 

odpowiedziało twierdząco, a 90% odpowiadających (191 osób) zaprzeczyło. 

Poniżej znajduje się wykres prezentujący ta zależność. 
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Czy kiedykolwiek spożyłeś większą dawkę leku po 
to by zobaczyć jakie ma wtedy efekty? 
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Trzecie pytanie miało na celu sprawdzenie, ile osób regularnie spożywa 

substancje uznane przez społeczeństwo za nieszkodliwe np. syropy na gardło, tabletki 

przeciwbólowe itd. w celu wywołania podobnych skutków jak narkotyki czyli np. 

pobudzenia, otępienia, halucynacji. Tylko 7% (15 osób) przyznało się do regularnego 

stosowania tych środków, we wskazanym celu, natomiast pozostałe 93% 

ankietowanych (197 osób) stwierdziło, iż nie stosuje leków niezgodnie z ich 

przeznaczeniem. 

 

 

 

 

Ostatnia kwestia dotyczyła zażywania narkotyków przez respondentów. 70% 

badanych, czyli 148 osób przyznało, że zażywali w swoim życiu narkotyki , a 30% 
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Czy zdarza ci się systematycznie zażywać jakąś 
substancję, uznawaną przez psołeczeństwo za 

nieszkodliwą, po to by wywołać skutek podobny 
do wywołanego przez narkotyki? 
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ankietowanych, czyli 64 osoby zaprzeczyło stwierdzaniu. W grupie, która przyznała 

się do kontaktu z narkotykami 34%  badanych (50 osób) zażyło marihuanę, 10% (15 

osób) sięgnęło po amfetaminę, natomiast 9% (13 osób) zażyło dopalacze. To pytanie 

posiadało otwarty katalog odpowiedzi w związku z czym nie każdy ankietowany 

wskazał zażywane przez siebie środki odurzające.  

Poniższa interpretacja graficzna prezentuję tą zależność.   

 

 
 

Z przeprowadzonych badań wynik, iż młodzież posiada wiedzę na temat 

zastępczych środków psychoaktywnych, ale nie zażywa ich w celu osiągnięcia stanu 

podobnego do wywoływanego przez narkotyki. Ponadto 90% respondentów jest po 

inicjacji narkotykowej, ale nigdy nie zażywa ich w sposób systematyczny.  

Na podstawie przeprowadzonych badań możemy stwierdzić, iż istnieje potrzeba 

prowadzenia w śród młodzieży działań profilaktycznych wskazujących negatywny 

0 20 40 60 80 100 120 140 160 

Nie 30% 

Dopalacze 9% 

Amfetamina 10% 

Marihuana 34% 

Tak 70% 

Czy zdarzyło Ci się kiedykolwiek zażywać 
narkotyki? 
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wpływ zażywania środków psychoaktywnych oraz obniżających wiek inicjacji 

narkotykowej.  


