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Uzale¿nienie spowodowane pozamedycznym
przyjmowaniem substancji psychoaktywnych
stanowi od wielu lat powa¿ny problem natury
medycznej i spo³ecznej. Nastêpstwa nadu¿ywania tych substancji i skutki uzale¿nienia maj¹
nie tylko wymiar psychobiologiczny, ale rzutuj¹
negatywnie na wiele obszarów funkcjonowania
rodzinnego, zawodowego i spo³ecznego.
W kilku ostatnich dziesiêcioleciach obserwuje
siê sta³y wzrost liczby osób przyjmuj¹cych substancje psychoaktywne o dzia³aniu uzale¿niaj¹cym. W Polsce problem narkomanii jako zjawiska spo³ecznego z krêgu patologii spo³ecznych pojawi³ siê wyraŸnie w drugiej po³owie lat
szeœædziesi¹tych ubieg³ego wieku i od pocz¹tku
stanowi³ powa¿ne, choæ nie od pocz¹tku w³aœciwie i adekwatnie postrzegane i oceniane, zagro¿enie natury biopsychospo³ecznej. Analiza
epidemiologiczna, kliniczna i socjodemograficzna narkomanii i zjawisk jej towarzysz¹cych wykazuje pewne charakterystyczne cechy i trendy,
które nale¿y uwzglêdniæ przy ocenach prognostycznych i przy formu³owaniu programów profilaktycznych. Do takich cech nale¿¹ m.in. okresowe zmiany iloœciowe i jakoœciowe dotycz¹ce
uzale¿nionych, nadu¿ywaj¹cych i inicjuj¹cych
stosowanie œrodków uzale¿niaj¹cych, a tak¿e
rodzaje i formy przyjmowanych substancji oraz
wywo³ywane tymi zmianami modyfikacje strukturalne na nielegalnym rynku narkotykowym.
W Polsce obserwowano w latach siedemdziesi¹tych i pierwszej po³owie lat osiemdziesi¹tych

XX wieku wyraŸny trend wzrostowy z czteroletnim
okresem stabilizacji w czasie stanu wojennego.
W drugiej po³owie lat osiemdziesi¹tych wyst¹pi³
nieznaczny spadek, a od pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych do chwili obecnej stwierdza siê narastanie zjawiska. Daje siê ponadto zaobserwowaæ
wystêpowanie okreœlonych preferencji lub nawet
mody na okreœlone rodzaje substancji psychoaktywnych; pocz¹tkowo jednym z najpopularniejszych œrodków odurzaj¹cych by³ wziewny rozpuszczalnik trójchloroetylen, póŸniej niektóre leki (np. glimid, tardyl, parkopan), czêsto ³¹cznie
z alkoholem. Masowe nadu¿ywanie leków psychotropowych by³o charakterystyczne dla lat siedemdziesi¹tych, kiedy to œrodki o dzia³aniu nasennym, anksjolitycznym i opioidy by³y powszechnie stosowane w celach pozamedycznych. Na
prze³omie lat siedemdziesi¹tych i osiemdziesi¹tych zaobserwowano gwa³towny wzrost zu¿ycia œrodków odurzaj¹cych produkowanych domowymi sposobami, wzros³o równie¿ przyjmowanie leków psychotropowych i stosowanie inhalacji z lotnych rozpuszczalników.
Statystyki i wyniki prowadzonych badañ wykaza³y, ¿e od roku 1984 zwiêkszy³a siê wyraŸnie
liczba osób stosuj¹cych przetwory konopi indyjskich i za¿ywaj¹cych „koktajle” z³o¿one z ró¿nych
leków psychotropowych oraz œrodków halucynogennych (LSD, meskalina). Rozszerzy³o siê
tak¿e eksperymentowanie z nieobjêtymi kontrol¹
substancjami chemicznymi, zarówno pochodzenia naturalnego, jak i syntetycznymi.
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Oprócz okresowo zmieniaj¹cej siê mody na
stosowanie ró¿nych œrodków uzale¿niaj¹cych,
wp³yw na obraz sceny narkotykowej maj¹ tak¿e
inne czynniki zwi¹zane np. z aktualnymi relacjami miêdzy poda¿¹ i popytem, regulacjami prawnymi, stylem i jakoœci¹ ¿ycia, itd. (1, 3). Sprawia
to, ¿e w ró¿nych krajach, a nawet ró¿nych regionach poszczególnych pañstw istniej¹ ró¿ne
modele u¿ywania substancji psychoaktywnych.
Badania nad zró¿nicowaniem lokalnych scen
narkotykowych i wzorami u¿ywania narkotyków
prowadzone s¹ w Polsce stosunkowo od niedawna. Za bardzo wa¿ne prognostycznie uwa¿a
siê wyniki badañ populacji uczniów w przedzia³ach wiekowych 15–17 i 18–20 lat. Z badañ
ankietowych wynika np., ¿e w latach dziewiêædziesi¹tych nast¹pi³ kilkakrotny wzrost rozpowszechnienia u¿ywania narkotyków wœród m³odzie¿y szkolnej (z ok. 5% w roku 1992 do blisko
20% w latach 1999/2000). Œrednie tempo tego
wzrostu w drugiej po³owie lat 90. wynosi³o a¿ ok.
20% rocznie (4).
Z powodu uzale¿nienia od narkotyków w roku
1999 leczonych by³o ok. 7 tysiêcy osób, z tego a¿
po³owa po raz pierwszy. Wiêkszoœæ z nich by³a
uzale¿niona od opioidów (prawie 40%), a drugie
tyle stanowi³y osoby z uzale¿nieniami mieszanymi. Chocia¿ uzale¿nienia od innych substancji
psychoaktywnych w Polsce nie s¹ tak czêste jak
na Zachodzie, 8% wszystkich leczonych z powodu uzale¿nieñ to uzale¿nieni od leków uspokajaj¹cych i nasennych, 6% – od amfetaminy i jej
pochodnych, tyle samo od wziewnych rozpuszczalników, 2% – od konopi (haszysz i marihuana).
Pochodn¹ procesów globalizacyjnych jest
wzrost u¿ywania substancji obcych kulturowo –
opioidów, konopi, halucynogenów. Obserwuje
siê tak¿e zmianê reakcji spo³ecznych na problemy zwi¹zane z narkomani¹. Coraz czêstsze s¹
postawy bardziej aktywne, nie ograniczaj¹ce siê
tylko do zainteresowania s³u¿by zdrowia tym problemem, ale przejawiaj¹ce siê podejmowaniem
szeroko zakrojonych dzia³añ profilaktycznych,
wczesnego wykrywania przypadków stosowania
narkotyków, prewencji policyjnej itp. (1).
W Polsce nadal utrzymuje siê zaobserwowany w
koñcu lat 90. model u¿ywania œrodków uzale¿niaj¹cych, w którym zaznaczaj¹ siê trzy g³ówne typy: pierwszy obejmuje u¿ytkowników opioidów, czêsto produkowanych metodami cha³upnic-
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zymi („polska heroina”). Narkotyk ten najczêœciej
przyjmowany jest do¿ylnie, niekiedy ³¹cznie z
innymi substancjami psychoaktywnymi, zawsze
jednak pe³ni rolê narkotyku podstawowego, a
u¿ytkownicy tej samej grupy œrodków to z regu³y
osoby o wyraŸnych cechach uzale¿nienia.
Drugim doœæ wyraŸnie wyodrêbniaj¹cym siê
wzorem stosowania narkotyków jest u¿ywanie po³¹czeñ ró¿nych substancji. W tym modelu znacznie trudniej wskazaæ jest tzw. narkotyk podstawowy, poniewa¿ w stosowanych kombinacjach
wystêpuj¹ czasem tylko niektóre. Do najczêœciej
stosowanych w kombinacjach nale¿¹ amfetamina i jej pochodne, halucynogeny, œrodki uspokajaj¹ce i nasenne, konopie; nieco rzadziej wymienione œrodki ³¹czone s¹ z kokain¹ lub heroin¹.
W odró¿nieniu od poprzedniego modelu wzór mieszany jest rzadziej preferowany przez osoby uzale¿nione – zwykle stosuj¹ go osoby eksperymentuj¹ce i zagro¿one uzale¿nieniem.
Kolejnym wyodrêbnionym modelem jest stosowanie preparatów uzyskiwanych z konopi jako
narkotyku podstawowego. Niekiedy konopie u¿ywane s¹ ³¹cznie z innymi œrodkami psychoaktywnymi, np. amfetamin¹ czy halucynogenami, ale
raczej okazjonalnie. Marihuana lub haszysz s¹
w tym modelu przyjmowane doœæ regularnie (codziennie lub przynajmniej kilka razy w tygodniu).
Podobnie jak w modelu drugim, stosunkowo
rzadko ten wzór preferuj¹ osoby g³êboko uzale¿nione.
Warto zwróciæ uwagê na fakt, ¿e polska heroina
przyjmowana jest g³ównie przez osoby preferuj¹ce pierwszy z przedstawionych modeli,
a w dwóch nastêpnych prawie nie jest stosowana.
Zjawisko to jest doœæ charakterystyczne i mo¿na
je uznaæ za wa¿ne kryterium stratyfikuj¹ce œrodowisko narkomanów oraz za wyraz zró¿nicowania o okreœlonych implikacjach psychologicznych
i spo³ecznych (3, 5).
Preferowanie i przynale¿noœæ do jednego
z trzech wymienionych wzorów stosowania narkotyków powoduje, ¿e osoby nale¿¹ce do okreœlonego modelu zmieniaj¹ swój stosunek do osób
przyjmuj¹cych inne œrodki uzale¿niaj¹ce i w inny
sposób. Obserwuje siê pewn¹ hermetycznoœæ
obowi¹zuj¹c¹ adeptów danego wzoru narkotykowego oraz swoist¹ „ideologiê” znajduj¹c¹ swe
przejawy w przyjmowaniu okreœlonych postaw,
zachowañ, reakcji i pogl¹dów. Przyk³adem istnie-
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nia tego rodzaju zale¿noœci jest fakt, ¿e osoby
wchodz¹ce w kr¹g towarzyski u¿ytkowników
polskiej heroiny s¹ zazwyczaj eliminowane
z krêgu osób u¿ywaj¹cych narkotyki wed³ug
innego wzoru. Wynika to m.in. st¹d, ¿e polska
heroina jest uwa¿ana przez osoby, które jej nie
stosuj¹, za brudny „narkotyk” (dirty drug), a ludzie, którzy j¹ przyjmuj¹, za osobników zdegenerowanych, usytuowanych na najni¿szych
szczeblach narkotykowej drabiny hierarchicznej.
Tego rodzaju oceny mog¹ wynikaæ z faktu, i¿
istotnie wœród osób preferuj¹cych u¿ywanie tzw.
kompotu doœæ czêsto spotyka siê ludzi bêd¹cych
w trudnej sytuacji materialnej, ¿yciowej i zdrowotnej, ale nie jest to regu³a. Z drugiej strony
osoby stosuj¹ce g³ównie polsk¹ heroinê nie
podzielaj¹ przekonania u¿ytkowników innych
rodzajów narkotyków o swojej ni¿szoœci; wprost
przeciwnie – sk³aniaj¹ siê do uznawania tych,
którzy preferuj¹ inne wzory, za niewtajemniczonych ignorantów.
Ponadto grupa u¿ywaj¹cych polskiej heroiny jest
najsilniej zró¿nicowana pod wzglêdem wieku,
czasu u¿ywania narkotyków, a zdecydowana
wiêkszoœæ ma za sob¹ nieudane próby leczenia
odwykowego. Osoby u¿ywaj¹ce narkotyków wed³ug dwóch nowych wzorów s¹ zwykle m³odsze,
czêsto wywodz¹ siê ze œrodowisk uczniowsko-studenckich, wiêkszoœæ z nich nie podejmowa³a
dotychczas leczenia. Ich g³ównym problemem jest
zdobycie œrodków finansowych na narkotyki,
zw³aszcza dro¿sze.
Od kilku lat wzrasta popyt na przyjmowanie
amfetaminy i jej pochodnych; u¿ywana jest ona
g³ównie w œrodowiskach m³odzie¿owych, w tym
uczniowsko-studenckich. Amfetaminê zaczynaj¹ te¿ stosowaæ osoby wczeœniej uzale¿nione od
opioidów, benzodwuazepin i barbituranów; równie¿ wœród osób objêtych programem metadonowym, podstawowym œrodkiem psychoaktywnym s³u¿¹cym do prze³amania abstynencji czêsto bywa amfetamina (6).
Przedstawione zjawiska maj¹ tak¿e aspekty
kryminogenne, dotycz¹ce przestêpczoœci zwi¹zanej z narkotykiem. Z danych KG Policji wynika, ¿e
osoby uzale¿nione od substancji psychoaktywnych stanowi¹ 1/3 ogó³u podejrzanych o przestêpstwa narkotykowe. W tej grupie do najczêœciej za¿ywanych œrodków nale¿a³y przetwory
konopi, amfetamina i inne substancje syntet-

yczne. Wykazano œcis³¹ zale¿noœæ pomiêdzy
za¿ywaniem narkotyków i pope³nianiem przestêpstw. WskaŸnik udzia³u osób uprzednio karanych wœród podejrzanych o przestêpstwa narkotykowe ogó³em wynosi³ w 1998 r. oko³o 21%,
w tym za przestêpstwa zwi¹zane z narkotykami
– oko³o 8%.
Dysfunkcje psychiczne spowodowane pozamedycznym przyjmowaniem substancji uzale¿niaj¹cych czêsto prowadz¹ do zaburzeñ zachowania, w tym agresji i przemocy, a zmiany uczuciowoœci wy¿szej u osób uzale¿nionych skutkuj¹
za³amaniem wczeœniejszych norm i zasad etycznych, moralnych oraz zaburzeniem dotychczasowych systemów wartoœci (2). Skutkuje to m.in.
czêstszym naruszeniem norm prawnych, a specyficznym aspektem tego zjawiska jest zale¿noœæ
pope³nianych przestêpstw od rodzaju i dawek
u¿ywanej substancji psychoaktywnej.
Przedstawione zjawiska wskazuj¹ na potrzebê
ci¹g³ego monitorowania sceny narkotykowej w
Polsce, która cechuje siê okresowymi zmianami,
wymagaj¹cymi modyfikacji programów profilaktycznych i terapeutycznych.
Streszczenie
Analiza epidemiologczno-kliniczna sytuacji
dotycz¹cej zjawiska narkomanii w Polsce wskazuje, ¿e w ostatnich kilku latach zachodz¹ w niej
zmiany natury iloœciowej i jakoœciowej. Zmianom
uleg³y m.in. wskaŸniki dotycz¹ce preferencji przyjmowanych substancji psychoaktywnych, pojawi³y siê te¿ nowe tendencje w zakresie i sposobach
ich stosowania, czêœciej stwierdza siê wspó³wystêpowanie uzale¿nienia z innymi dysfunkcjami
psychicznymi.
S³owa kluczowe: scena narkotykowa, nowe
zjawiska

Summary
Epidemiological and clinical analysis of drug
dependency in Poland shows that within the last
few years one can observe changes of qualitative
nature. Indicators concerning preferences of the
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psychoactive substances taken have undergone
various changes.
There have also appeared new tendencies in the
range and the ways of their use. The addiction
along with mental disorders are more freguently
stated.
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