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SUBSTANCJE PSYCHOAKTYWNE
POSTAWY I ZACHOWANIA
DOSTÊPNOÆ NARKOTYKÓW
Wyniki ogólnopolskiego badania ankietowego 2002
WPROWADZENIE
Niniejszy artyku³ stanowi kontynuacjê tekstu dotycz¹cego wyników badania ankietowego
zrealizowanego w 2002 roku, który zosta³ opublikowany w poprzednim numerze Serwisu, pod
tym samym zreszt¹ tytu³em. W opublikowanej
ju¿ czêci znalaz³y siê wyniki odnosz¹ce siê do
u¿ywania substancji psychoaktywnych innych
ni¿ alkohol i tytoñ. Tam znaleæ te¿ mo¿na szczegó³owe informacje o metodologii badania. Tu
przypomnimy tylko, ¿e badanie zrealizowane zosta³o w czerwcu 2002 roku na ogólnopolskiej
próbie losowej mieszkañców Polski w wieku 16
lat i wiêcej. Poza ogólnopolsk¹ prób¹ losow¹ badaniu poddano tak¿e próby z kilku województw
i kilku miast, w tym miasta Warszawy. Badanie
zrealizowane w Warszawie daje szansê porównania wyników uzyskanych w 2002 roku z wynikami z roku 1997, bowiem takie badanie przeprowadzono tak¿e w 1997 roku w stolicy Dziêki
temu mo¿emy obserwowaæ zmiany, jakie zasz³y
w czasie ostatnich piêciu lat w Warszawie. Mo¿e
to w pewnym stopniu zrekompensowaæ brak

mo¿liwoci ledzenia zmian na poziomie kraju,
poniewa¿ badanie z 2002 roku by³o pierwszym
o zasiêgu ogólnopolskim.
W tej czêci przedstawimy wyniki dotycz¹ce
dostêpnoci substancji psychoaktywnych innych
ni¿ alkohol i tytoñ, czyli potocznie mówi¹c narkotyków. Zdecydowana wiêkszoæ z tych substancji jest nielegalna. Prezentowane tu wyniki dotycz¹ zatem w zasadzie substancji nielegalnych,
z jednym wszak¿e wyj¹tkiem, który stanowi¹ leki
uspokajaj¹ce i nasenne. Leki te by³y jednak przedmiotem badania w pewnym sensie jako substancje nielegalne, bowiem koncentrowano siê na ich
u¿ywaniu bez przepisu lekarza. Leki uspokajaj¹ce i nasenne objête s¹ doæ cis³¹ kontrol¹ i legalny dostêp do nich mo¿liwy jest jedynie za porednictwem lekarza pod warunkiem, ¿e wykorzystane
bêd¹ w celach medycznych.

METODA
Dostêpnoæ poszczególnych substancji psychoaktywnych badano pytaj¹c respondentów o to, na
ile trudne by³oby dla nich zdobycie ka¿dej z nich,
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gdyby tego chcieli. Skala odpowiedzi wyznaczona by³a z jednego krañca przez odpowied
niemo¿liwe, a z drugiego  bardzo ³atwe.
Pozostawiono te¿ mo¿liwoæ odpowiedzi nie
wiem. Ocenie badanych poddano dostêpnoæ
leków uspokajaj¹cych i nasennych oraz poszczególnych substancji nielegalnych.
Innego wskanika dostêpnoci dostarczy³y odpowiedzi na pytanie o to, czy badanemu
proponowano jakie substancje psychoaktywne w czasie ostatnich 12 miesiêcy przed badaniem. W ostatnich latach w mass mediach
wiele mówi siê o agresywnym rozwoju rynku substancji nielegalnych i ich marketingu
wród potencjalnych konsumentów. Intencj¹
pytania o propozycje by³a weryfikacja tych
doniesieñ. Badanym przedstawiono listê rodków legalnych i nielegalnych i proszono o zaznaczenie tych, które ktokolwiek im propo-

nowa³ w czasie ostatnich 12 miesiêcy przed
badaniem.

WYNIKI
Rozk³ad odpowiedzi na pytanie o stopieñ
³atwoci zdobycia poszczególnych substancji
zawiera tabela 1.
Uwagê zwraca wysoki poziom dostêpnoci
leków uspokajaj¹cych i nasennych przejawiaj¹cy siê w ocenach respondentów. Prawie jedna trzecia respondentów (30,8%) uzna³a je za
³atwe b¹d bardzo ³atwe do zdobycia. W przewa¿aj¹cej wiêkszoci badani nie mieli tak¿e
problemów z ocen¹ dostêpnoci leków. Odpowiedzi nie wiem wybra³o nieco ponad 17%
ankietowanych.
Trudniejsza do oceny okaza³a siê kwestia
dostêpu do substancji nielegalnych. Od dokona-
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nia oceny uchyla³o siê, w zale¿noci od rodzaju
ocenianej substancji, od 18% do 23% badanych.
Relatywnie najmniej braków oceny odnotowano w przypadku substancji bardziej rozpowszechnionych na naszym rynku, np. marihuany b¹d haszyszu, kompotu oraz bimbru.
Najwiêcej odpowiedzi nie wiem odnosi siê
do substancji spotykanych bardzo rzadko, np.
crack. Te relatywnie wysokie odsetki badanych,
którzy wybrali odpowied nie wiem wskazuj¹ na znaczn¹ frakcjê osób do tego stopnia nie
zainteresowanych substancjami nielegalnymi, ¿e
nie potrafili nawet wyobraziæ sobie skali trudnoci w zdobyciu tego typu rodków.
Na tle ocen dostêpnoci leków uspokajaj¹cych i nasennych dostêpnoæ substancji nielegalnych jest oceniana na zbli¿onym poziomie.

Odsetki badanych, którzy uwa¿aj¹, ¿e rodki
nielegalne s¹ bardzo trudne b¹d niemo¿liwe do
zdobycia wahaj¹ siê od 53,4% w przypadku
przetworów konopi indyjskich do 58,6% w przypadku heroiny. Analogiczne odsetki stwierdzaj¹cych, ¿e by³oby im dosyæ ³atwo lub bardzo
³atwo dostaæ poszczególne substancje wahaj¹ siê
od 19,3% w przypadku konopi indyjskich do
9% w przypadku cracku.
Ocena dostêpnoci poszczególnych substancji jest silnie zró¿nicowana przez wiek respondentów. Dane obrazuj¹ce te zró¿nicowania zestawiono w tabeli 2.
Generalnie naj³atwiejszy dostêp do poszczególnych substancji maj¹ osoby w wieku 16-24.
W kolejnej grupie wiekowej odsetki badanych,

Tabela 1. Ocena dostêpnoci substancji psychoaktywnych  rozk³ad odpowiedzi na pytanie jak
trudne by³oby zdobycie ka¿dej w wymienionych substancji
Niemo¿liwe

Bardzo
trudne

Dosyæ
trudne

Dosyæ
³atwe

Bardzo
³atwe

Nie wiem

Leki uspokajaj¹ce
lub nasenne

15,1

19,2

17,5

19,9

10,9

17,4

Marihuana lub haszysz

33,3

20,1

9,3

13,1

6,2

18,0

LSD

34,3

21,1

11,2

8,4

3,3

21,7

Grzyby halucynogenne

33,7

20,9

10,4

8,9

4,8

21,4

Ecstasy

34,9

21,6

9,9

7,8

3,9

21,9

Amfetamina

34,4

21,5

10,3

9,2

4,8

20,0

Crack

36,6

21,8

9,4

5,8

3,2

23,2

Kokaina

35,1

23,1

11,6

6,6

3,9

19,8

Heroina

35,4

23,2

10,9

6,6

4,0

19,9

Sterydy anaboliczne

34,1

21,3

9,5

9,7

4,4

20,9

Kompot

33,2

20,9

11,1

10,8

4,4

19,5
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Tabela 2. Ocena dostêpnoci substancji psychoaktywnych jako ³atwej (odpowiedzi ³atwo lub
bardzo ³atwo na pytanie jak trudne by³oby zdobycie ka¿dej z wymienionych substancji) wed³ug wieku badanych
16-24

25-34

35+

15,9

6,3

3,8

LSD

3,2

0,6

0,2

Amfetamina

4,0

1,3

0,7

Grzyby halucynogenne

2,2

0,9

0,1

Ecstasy

2,0

1,1

1,0

Crack

0,6

0,4

0,2

Kokaina

1,7

0,6



Astrolit







Heroina

0,4





Metadon

0,2





Kompot

0,1





Sterydy anaboliczne

0,7

0,2

0,1

Substancje wziewne

0,8

0,3

-

Inne

1,0

0,1

0,1

Marihuana lub haszysz

którym zdobycie poszczególnych rodków nie
sprawia trudnoci nieznacznie spadaj¹, choæ
wobec niektórych substancji obserwujemy ich
wzrost. Przyk³adem takiej substancji jest polska heroina, czyli tzw. kompot. Odsetek ankietowanych, dla których zdobycie tego narkotyku jest spraw¹ ³atw¹ jest wy¿szy w grupie
wiekowej 25-34 lata ni¿ wród m³odszej generacji respondentów.
W populacji osób powy¿ej trzydziestego
czwartego roku ¿ycia odsetek badanych, którym zdobycie poszczególnych rodków nie
sprawia³oby trudnoci wyranie spada. Najmniejszy spadek obserwujemy w przypadku
leków uspokajaj¹cych i nasennych, najwy¿szy

za w przypadku rzadziej spotykanych na polskiej scenie narkotykowej substancji, takich jak
crack, ecstasy, czy sterydy anaboliczne.
Czynnikiem ró¿nicuj¹cym oceny badanych s¹ w³asne dowiadczenia z narkotykami. W tabeli 3 zestawiono odsetki badanych
oceniaj¹cych mo¿liwoæ zdobycia poszczególnych substancji jako ³atw¹ b¹d bardzo ³atw¹ wród badanych, którzy u¿ywali
kiedykolwiek narkotyków oraz wród tych,
którzy nigdy po narkotyki nie siêgali. Ponadto w tabeli znaleæ mo¿na tak¿e analogiczne
odsetki wród osób, które zaliczyæ mo¿na do
okazjonalnych u¿ytkowników narkotyków
oraz wród pozosta³ych.
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Zgodnie z oczekiwaniami badani, którzy
osobicie dowiadczali narkotyków oceniaj¹
ich dostêpnoæ wy¿ej ni¿ ci, którzy z narkotykami nie mieli do czynienia. Natomiast osoby
zaliczane do aktualnych, okazjonalnych u¿ytkowników oceniaj¹ ich dostêpnoæ jeszcze
wy¿ej. Najwiêksze ró¿nice wystêpuj¹ w przypadku marihuany i haszyszu. A¿ 89% okazjonalnych u¿ytkowników narkotyków uwa¿a, ¿e
maj¹ ³atwy b¹d bardzo ³atwy dostêp do przetworów konopi.
Rozk³ad odpowiedzi na pytanie o otrzymywanie propozycji substancji nielegalnych zawarty w tabeli 4 wskazuje na podobne prawid³owoci, jak przy u¿ywaniu poszczególnych
substancji.

Propozycje dotycz¹ce substancji nielegalnych pojawiaj¹ siê u znikomej frakcji badanych.
Wyniki zgromadzone w tabeli nie wskazuj¹ na
rozbudowany marketing substancji nielegalnych, przynajmniej w odniesieniu do doros³ych.
Stosunkowo najczêciej zdarzaj¹ siê propozycje dotycz¹ce leków uspokajaj¹cych lub nasennych oraz przetworów konopi. Otrzyma³o je,
chocia¿ raz w czasie ostatnich 12 miesiêcy, odpowiednio  5,7% i 4,4% badanych. Wy¿sze
odsetki respondentów spotyka³y siê tak¿e z propozycjami amfetaminy (2,7%). Ka¿da z pozosta³ych substancji nielegalnych proponowana
by³a mniej ni¿ 1,5% badanym.
Tak samo jak to by³o w przypadku eksperymentowania, nara¿enie na propozycje narkoty-

Tabela 3. Ocena dostêpnoci substancji psychoaktywnych jako ³atwej (odpowiedzi ³atwo lub
bardzo ³atwo na pytanie jak trudne by³oby zdobycie ka¿dej z wymienionych substancji) wed³ug u¿ywania substancji nielegalnych
U¿ywali
kiedykolwiek

Nigdy nie
u¿ywali

U¿ywali Nie u¿ywali
w czasie
w czasie
ostatnich 12 ostatnich 12
miesiêcy
miesiêcy

Leki uspokajaj¹ce lub nasenne

51,2

37,8

49,6

38,5

Marihuana lub haszysz

83,3

24,1

88,6

26,6

LSD

56,9

16,7

68,0

18,2

Grzyby halucynogenne

47,1

16,3

61,2

17,3

Ecstasy

57,7

17,0

69,2

18,5

Amfetamina

67,5

21,1

77,9

22,9

Crack

33,6

12,2

40,8

13,0

Kokaina

37,6

15,8

43,0

16,6

Heroina

38,0

15,8

43,1

16,6

Sterydy anaboliczne

53,8

19,8

60,9

21,2

Kompot

40,4

19,2

39,4

20,2
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Tabela 4. Propozycje substancji psychoaktywnych w ci¹gu ostatnich 12 miesiêcy
przed badaniem
Leki uspokajaj¹ce lub nasenne
bez przepisu lekarza

5,7

Marihuana lub haszysz

4,4

LSD

1,0

Grzyby halucynogenne

1,2

Ecstasy

1,3

Amfetamina

2,7

Crack

0,5

Kokaina

1,0

Heroina

0,9

Sterydy anaboliczne

1,3

Kompot

0,5

Tabela 5.

ków zale¿ne jest od wieku badanych (tabela 5).
W przypadku ka¿dej z substancji oferty czêciej
dotycz¹ osób m³odszych. Najwy¿szy odsetek
propozycji w najm³odszej grupie wiekowej (1624 lata) odnosi siê do przetworów konopi (16,3%)
oraz amfetaminy (10,8%). W nastêpnej grupie
wiekowej (25-34 lata) odsetki badanych, którym
proponowano te substancje s¹ wyranie ni¿sze:
konopie  3,9% oraz amfetamina  2,2%. Pozosta³e substancje nielegalne by³y proponowane
znacznie mniejszym grupom badanych w wieku
16-24 lata. Wród nieco starszych (25-34 lata)
odsetki badanych, którzy spotykali siê z propozycjami narkotyków innych ni¿ konopie i amfetamina by³y ni¿sze ni¿ wród najm³odszych, ale
ró¿nice nie s¹ tak znaczne jak w przypadku
dwóch pierwszych narkotyków.
Poddanie badaniu osobnej próby mieszkañców Warszawy dostarcza okazji do porównania ocen dostêpnoci poszczególnych substan-

Propozycje substancji psychoaktywnych w ci¹gu ostatnich 12 miesiêcy wed³ug wieku badanych
16-24

25-34

35+

5,2

3,9

6,3

16,3

3,9

0,9

LSD

2,3

1,8

0,4

Grzyby halucynogenne

3,4

1,6

0,4

Ecstasy

2,8

2,8

0,4

10,8

2,2

0,4

Crack



1,6

0,4

Kokaina

2,4

1,6

0,4

Heroina

1,7

1,6

0,4

Sterydy anaboliczne

3,8

1,6

0,4

Kompot



1,6

0,4

Leki uspokajaj¹ce lub nasenne
bez przepisu lekarza
Marihuana lub haszysz

Amfetamina
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cji w stolicy na tle kraju. Narkotyki to problem
przede wszystkim wielkich miast, mo¿na zatem
spodziewaæ siê, ¿e w Warszawie bêd¹ on znacznie bardziej dostêpne. Dowodz¹ tego dane zawarte w tabeli 11.
Podobnie jak na poziomie ca³ego kraju najwy¿ej ocenia siê dostêpnoæ leków uspokajaj¹cych i nasennych oraz przetworów konopi. Dla
46,5% nie stanowi³oby problemu (odpowiedzi:
³atwo lub bardzo ³atwo) zdobycie leków,
a dla 35,5% badanych  zdobycie marihuany lub
haszyszu. Odsetki badanych potwierdzaj¹ce co
najmniej ³atwy dostêp do pozosta³ych substancji
wahaj¹ siê od 28,4% w przypadku amfetaminy
do 17,3% w przypadku cracku.
Odsetki badanych, którzy uwa¿aj¹ za niemo¿liwe do zdobycia wahaj¹ siê od 11% w przypadku leków uspokajaj¹cych i nasennych oraz

18%  konopi indyjskich, do 24% w przypadku kompotu oraz 23%  heroiny i kokainy.
Na koniec trzeba zwróciæ uwagê na bardzo wysokie odsetki badanych, którzy nie potrafili oceniæ swoich mo¿liwoci w zakresie dostêpu do
substancji nielegalnych. Najmniej badanych
mia³o trudnoci z ocen¹ dostêpu do leków uspokajaj¹cych i nasennych (15%) oraz do marihuany i haszyszu (19%), najwiêcej z ocen¹ dostêpu do cracku (28%).
Odsetki badanych w Warszawie, którzy wybrali odpowied nie wiem okaza³y siê niewiele ni¿sze ni¿ analogiczne odsetki na poziomie
ca³ego kraju. Znacznie bardziej ró¿ni³y siê rozk³ady ocen. Praktycznie w przypadku ka¿dej z
substancji odsetki deklaruj¹cych brak dostêpu
w Warszawie by³y ni¿sze ni¿ w próbie ogólnopolskiej. Natomiast odsetki twierdz¹cych, ¿e

Tabela 6. Ocena dostêpnoci substancji psychoaktywnych  rozk³ad odpowiedzi na pytanie jak
trudne by³oby zdobycie ka¿dej w wymienionych substancji
Niemo¿liwe

Bardzo
trudne

Dosyæ
trudne

Dosyæ
³atwe

Bardzo
³atwe

Nie
wiem

Leki uspokajaj¹ce
lub nasenne

10,5

10,1

17,6

30,4

16,1

15,3

Marihuana lub haszysz

17,8

12,5

15,0

20,4

15,5

18,8

LSD

21,6

15,1

16,8

16,2

9,3

21,1

Grzyby halucynogenne

22,1

16,3

18,4

12,4

7,3

23,5

Ecstasy

20,9

14,6

16,5

16,0

9,4

22,5

Amfetamina

20,6

14,6

15,6

17,6

10,8

20,8

Crack

22,1

16,9

15,8

11,7

5,6

27,9

Kokaina

22,5

16,8

17,5

14,2

7,6

21,4

Heroina

22,9

16,9

16,8

13,8

7,4

22,2

Sterydy anaboliczne

21,1

14,7

16,5

14,0

9,1

24,5

Kompot

23,5

15,1

16,9

13,0

7,2

24,3
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by³oby im ³atwo lub bardzo ³atwo zdobyæ
dan¹ substancjê, by³y w stolicy znacznie wy¿sze ni¿ na poziomie ca³ego kraju.
Oceny dostêpnoci narkotyków dokonywane przez mieszkañców Warszawy s¹ silnie zró¿nicowane ze wzglêdu na wiek badanych. Dane
zestawione w tabeli 7 wskazuj¹ na osoby w wieku 16-24 lata jako grupê o najwiêkszym dostêpie do narkotyków. Inaczej jest z lekami uspokajaj¹cymi i nasennymi. W ich przypadku
³atwiejszy dostêp deklaruj¹ starsi badani, tj. osoby w wieku 25 lat i wiêcej. Mimo, ¿e respondenci najm³odsi maj¹ wyranie ³atwiejszy dostêp do
narkotyków, to w kolejnej grupie wiekowej (2534 lata) tak¿e znaczny odsetek badanych deklaruje brak wiêkszych trudnoci w dotarciu do nich.
Badani z tej grupy w ponad po³owie twierdz¹,
¿e mogliby ³atwo lub bardzo ³atwo zdobyæ marihuanê lub haszysz. W przypadku innych rodków odsetki te s¹ ni¿sze, ale zawszy obejmuj¹
ponad jedn¹ czwart¹ respondentów.

Tabela 8. Propozycje substancji psychoaktywnych w ci¹gu ostatnich 12 miesiêcy
przed badaniem
Leki uspokajaj¹ce lub nasenne
bez przepisu lekarza
Marihuana lub haszysz

6,1
13,9

LSD

4,0

Grzyby halucynogenne

3,0

Ecstasy

4,8

Amfetamina

5,9

Crack

0,9

Kokaina

1,8

Heroina

1,6

Sterydy anaboliczne

2,1

Kompot

0,6

Tabela 7. Ocena dostêpnoci substancji psychoaktywnych jako ³atwej (odpowiedzi ³atwo lub
bardzo ³atwo na pytanie jak trudne by³oby zdobycie ka¿dej w wymienionych substancji) wed³ug wieku badanych
16-24

25-34

35+

Leki uspokajaj¹ce lub nasenne

36,0

48,7

48,5

Marihuana lub haszysz

75,2

51,9

23,5

LSD

59,6

35,7

15,5

Grzyby halucynogenne

44,4

25,7

12,8

Ecstasy

57,3

38,5

15,5

Amfetamina

61,7

44,1

17,4

Crack

32,5

24,0

12,4

Kokaina

40,1

30,7

15,8

Heroina

40,1

30,7

15,0

Sterydy anaboliczne

42,8

33,5

16,5

Kompot

28,2

24,6

17,4
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Tabela 9. Propozycje substancji psychoaktywnych w ci¹gu ostatnich 12 miesiêcy wed³ug wieku badanych
18-24

25-34

35+

6,0

4,0

6,5

Marihuana lub haszysz

55,9

19,7

3,1

LSD

18,0

5,6

0,5

Grzyby halucynogenne

14,5

2,2

0,5

Ecstasy

21,3

7,3

0,5

Amfetamina

25,4

7,9

1,1

Crack

3,7

1,1

0,3

Kokaina

6,5

1,7

0,8

Heroina

6,9

1,1

0,5

Sterydy anaboliczne

8,4

2,8

0,5

Kompot

0,8

0,6

0,5

Leki uspokajaj¹ce lub nasenne
bez przepisu lekarza

Tabela 10. Ocena dostêpnoci substancji psychoaktywnych  rozk³ad odpowiedzi na pytanie jak
trudne by³oby zdobycie ka¿dej w wymienionych substancji (1997)
Niemo¿liwe

Bardzo
trudne

Dosyæ
trudne

Dosyæ
³atwe

Bardzo
³atwe

Nie
wiem

Leki uspokajaj¹ce
lub nasenne

1,0

2,8

7,0

36,9

44,2

8,2

Marihuana lub haszysz

6,7

12,6

17,2

24,3

18,4

20,7

LSD lub inny rodek
halucynogenny

8,2

15,5

17,7

19,4

11,4

27,7

Amfetamina

7,9

15,0

16,3

21,8

14,4

24,7

Crack

10,6

13,9

12,4

7,1

4,5

51,4

Kokaina

10,2

21,3

19,9

12,4

7,2

28,9

Ecstasy

9,6

15,9

13,7

13,6

9,1

38,1

Heroina

11,1

21,9

17,6

13,3

6,9

29,2

Sterydy anaboliczne

9,7

15,5

15,5

13,8

11,6

33,9

Kompot

9,8

15,7

16,6

16,5

10,4

31,0

Bimber

3,7

8,3

15,0

25,3

23,9

23,7
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Trzeba dodaæ, ¿e badani w Warszawie
w ka¿dej grupie wiekowej oceniaj¹ dostêpnoæ
praktycznie wszystkich rodków znacznie wy¿ej ni¿ badani z próby ogólnopolskiej.
Badani z Warszawy tak¿e w wiêkszym odsetku ni¿ badani w ca³ym kraju otrzymywali
w czasie ostatnich 12 miesiêcy przed badaniem
propozycje narkotyków. Ilustruje to tabela 8.
Najmniejsza ró¿nica wystêpuje w przypadku leków uspokajaj¹cych i nasennych. Jak
pamiêtamy na poziomie kraju propozycje tych
leków otrzyma³o 5,7% badanych  w Warszawie za  6,1%. W przypadku wszystkich
innych rodków odsetek mieszkañców stolicy otrzymuj¹cych propozycje jest 3-4 razy
wy¿szy ni¿ analogiczny odsetek na poziomie
kraju.

Jak wspomniano na wstêpie, badanie
ogólnopolskie z 2002 by³o pierwszym przeprowadzonym w naszym kraju na reprezentatywnej próbie obejmuj¹cej tak¿e doros³ych
mieszkañców. Nie mo¿emy zatem, na jego
podstawie, nic powiedzieæ na temat dynamiki dostêpnoci narkotyków. Mo¿emy natomiast przeledziæ zmiany, jakie zasz³y pod
tym wzglêdem w czasie ostatnich czterech lat
w Warszawie. Sposobnoci ku temu dostarcza badanie ankietowe jakie zosta³o zrealizowane w 1997 roku w stolicy. Wyniki obu
badañ mog¹ byæ porównywane, bowiem zastosowano w nich takie same procedury badawcze, tj. narzêdzia badawcze i sposób doboru próby (próba losowa). Jedna znacz¹ca
ró¿nica miêdzy tymi badaniami to populacja

Tabela 11. Ocena dostêpnoci substancji psychoaktywnych  rozk³ad odpowiedzi na pytanie jak
trudne by³oby zdobycie ka¿dej w wymienionych substancji (2002).
Niemo¿liwe
Leki uspokajaj¹ce
lub nasenne

Bardzo
trudne

Dosyæ
trudne

Dosyæ
³atwe

Bardzo
³atwe

Nie
wiem

9,7

9,9

21,3

29,0

16,8

13,2

Marihuana lub haszysz

10,3

12,5

18,1

25,4

20,4

13,2

LSD lub inny rodek
halucynogenny

15,1

15,3

21,5

20,6

12,2

15,3

Amfetamina

12,9

15,2

20,4

21,2

15,1

15,1

Crack

15,4

18,1

19,8

14,6

7,2

24,9

Kokaina

15,7

17,7

23,0

17,5

9,8

16,3

Ecstasy

14,0

14,8

20,8

20,6

13,0

16,8

Heroina

16,3

17,8

22,2

16,9

9,5

17,4

Sterydy anaboliczne

14,4

15,4

21,1

18,0

10,9

20,2

Kompot

17,6

16,8

20,7

15,4

8,9

20,7

Bimber

12,1

10,5

18,6

24,0

17,6

17,1

11
objêta badaniem. W 1997 r. by³y to tylko osoby w wieku 18-50 lat. Dlatego porównania
wyników musz¹ siê ograniczyæ tylko do tej
grupy.
W tabelach 10 i 11 zestawiono wyniki badañ z 1997 i 2002 roku odnosz¹ce siê do oceny
dostêpnoci poszczególnych substancji psychoaktywnych.
Porównuj¹c wyniki zawarte w tabelach 10
i 11 trzeba wskazaæ na brak wiêkszych zmian
w dostêpnoci substancji nielegalnych oraz spadek dostêpnoci leków uspokajaj¹cych i nasennych. Niewielkie przesuniêcia w rozk³adach
ocen dostêpu do poszczególnych substancji nielegalnych wskazuj¹ na leki wzrost dostêpnoci,
nie ma on jednak skokowego charakteru.

Powy¿sz¹ konstatacjê potwierdzaj¹ wyniki
dotycz¹ce propozycji poszczególnych rodków
(tabela 13). Wyranie spad³y odsetki badanych
otrzymuj¹cych, którym oferowano leki uspokajaj¹ce i nasenne i trochê wzros³y odsetki spotykaj¹cych siê z propozycjami substancji nielegalnych.

PODSUMOWANIE
Badanie ankietowe zrealizowane w 2002
roku na próbie losowej mieszkañców Polski
w wieku 16 lat i powy¿ej wykaza³o, ¿e:
1. Narkotyki wkroczy³y w wiat doros³ych
w sposób widoczny ju¿ na poziomie ca³ego kraju.

Tabela 12. Ocena dostêpnoci substancji psychoaktywnych jako ³atwej (odpowiedzi ³atwo lub
bardzo ³atwo na pytanie jak trudne by³oby zdobycie ka¿dej w wymienionych substancji) wed³ug wieku badanych
1997

2002

16-24

25-40

41-50

18-24

25-40

41-50

Leki uspokajaj¹ce
lub nasenne

81,4

83,1

77,9

39,2

51,7

45,3

Marihuana lub haszysz

69,3

40,9

19,0

72,8

41,1

28,3

LSD lub inny rodek
halucynogenny

52,5

28,5

12,4

58,9

25,8

18,3

Amfetamina

57,5

34,1

17,6

61,7

33,3

18,2

Crack

16,4

12,1

5,9

33,2

18,4

15,6

Kokaina

27,9

19,9

11,0

40,3

23,8

20,1

Ecstasy

39,6

20,4

9,0

56,9

28,7

19,2

Heroina

28,6

21,0

10,7

39,8

22,4

19,1

Sterydy anaboliczne

36,4

26,1

13,4

42,0

27,9

19,1

Kompot

32,5

28,8

18,6

28,1

21,6

23,7

Bimber

48,9

48,9

48,6

52,9

37,4

36,1
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Tabela 13. Propozycje substancji psychoaktywnych w ci¹gu ostatnich 12 miesiêcy
1997

2002

Leki uspokajaj¹ce
lub nasenne
bez przepisu lekarza

11,6

4,6

Marihuana lub haszysz

17,7

21,8

LSD lub inny rodek
halucynogenny

8,2

6,5

Amfetamina

9,4

9,6

Crack

0,3

1,5

Kokaina

3,9

3,0

Ecstasy

6,0

7,8

Heroina

2,8

2,6

Sterydy anaboliczne

2,7

3,4

Kompot

0,7

0,9

13,4

7,5

Bimber

2. Sporód substancji nielegalnych przetwory
konopi s¹ relatywnie najbardziej dostêpne.
3. Dostêpnoæ poszczególnych substancji nielegalnych oceniana jest najwy¿ej przez badanych z kategorii wiekowej 16-24 lat.
4. Badani, którzy sami u¿ywaj¹ narkotyków
wy¿ej oceniaj¹ ich dostêpnoæ ni¿ badani,
którzy po narkotyki nie siêgali.
5. W Warszawie dostêpnoæ poszczególnych
substancji oceniana jest wy¿ej ni¿ na poziomie ca³ego kraju.
6. Porównanie wyników badania przeprowadzonego w 2002 roku w Warszawie z wynikami analogicznego badania zrealizowanego w stolicy w 1997 roku wskazuje na
lekki wzrost dostêpnoci substancji nielegalnych. Trochê zwiêkszy³y siê zarówno
odsetki oceniaj¹cych mo¿liwoæ zdobycia
poszczególnych substancji jako ³atw¹ lub
bardzo ³atw¹, jak i odsetki spotykaj¹cych
siê z propozycjami narkotyków. Wzrost ten
jest najwiêkszy w przypadku takich substancji jak crack, kokaina, ecstasy. Dokona³ siê
on przede wszystkim w najm³odszej grupie
wiekowej. Jednoczenie obserwuje siê spadek dostêpnoci leków uspokajaj¹cych i nasennych.
Janusz Sieros³awski
Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii
Krajowe Biuro ds. Przeciwdzia³ania Narkomanii
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PROBLEMY ZWI¥ZANE Z U¯YWANIEM
NARKOTYKÓW  PORÓWNANIE DOWIADCZEÑ
POLSKICH I FRANCUSKICH
Seminarium naukowe dotycz¹ce przetwarzania i analizy danych
dotycz¹cych zjawiska narkomanii

W ramach procesu akcesyjnego Polski do Unii
Europejskiej nasz kraj zosta³ zobowi¹zany do podjêcia dzia³añ zwi¹zanych z kreowaniem polityki
przeciwdzia³ania narkomanii, zgodnej ze strategi¹ unijn¹, oraz budowania systemu informacyjnego o narkotykach i narkomanii, kompatybilnego z podobnymi systemami istniej¹cymi w krajach
unijnych. Dzia³ania w tym kierunku podejmowane s¹ w ramach umowy bliniaczej (twinningowej) zawartej pomiêdzy Polsk¹ reprezentowan¹
przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdzia³ania Narkomanii a Francj¹ reprezentowan¹ przez Francuskie Obserwatorium Narkotyków i Uzale¿nieñ.
Na ³amach Serwisu publikowane by³y ju¿
opracowania dotycz¹ce ró¿nych obszarów
wspó³pracy polsko-francuskiej w zakresie przeciwdzia³ania narkomanii. Niniejszy artyku³ powiêcony jest zagadnieniom poruszanym podczas seminarium naukowego organizowanego
w ramach budowy i rozwoju systemu monitoruj¹cego zjawisko narkomanii w Polsce. Instytucj¹ odpowiedzialn¹ za dzia³ania w tej dziedzinie
jest Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdzia³ania
Narkomanii. Celem seminarium naukowego
by³o porównanie wyników wybranych programów badawczych przeprowadzonych w obu krajach, dotycz¹cych trzech obszarów tematycznych:
u¿ywanie narkotyków syntetycznych, problemowe u¿ywanie konopi indyjskich oraz wyklucze-

nie spo³eczne narkomanów. Tematy seminarium
naukowego nie zosta³y wybrane przypadkowo.
U¿ywanie narkotyków syntetycznych jest zjawiskiem stosunkowo nowym, obejmuj¹cym swym
zasiêgiem coraz wiêksz¹ liczbê m³odych ludzi we
wszystkich krajach europejskich. Podobnie sytuacja wygl¹da z u¿ywaniem marihuany, która jest
najbardziej rozpowszechnionym narkotykiem
w Europie, a od pewnego czasu obserwowany jest
wzrost liczby osób zg³aszaj¹cych siê do leczenia
z tego powodu. Zjawisko wykluczenia spo³ecznego wród narkomanów zosta³o wybrane jako
jeden z tematów seminarium naukowego ze
wzglêdu na spo³eczne znaczenie zjawiska oraz
stosunkowo trudny do zbadania i analizy problem
badawczy.
W trakcie seminarium strony polska i francuska, w oparciu o wyg³oszone prezentacje, porównywa³y sytuacjê w obu krajach, szukaj¹c analogii oraz ró¿nic na scenach narkotykowych
w trzech wy¿ej wspomnianych obszarach.

Wzory u¿ywania narkotyków
syntetycznych
Przeciwdzia³anie upowszechnianiu narkotyków syntetycznych jest jednym z priorytetów polityki Unii Europejskiej i zajmuje znacz¹ce miejsce w Europejskim Programie Walki
z Narkotykami (European Action Plan on Drugs).
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Problem zwi¹zany z u¿ywaniem narkotyków syntetycznych jest wiêc czêsto poruszany podczas seminariów i spotkañ naukowych pañstw cz³onkowskich i kandydatów do UE. Referaty na powy¿szy
temat wyg³oszone zosta³y na spotkaniu w Krakowie przez przedstawicieli Francuskiego Obserwatorium Narkotyków i Uzale¿nieñ (OFDT)  Francois Beck i Stephane Legleye, stronê polsk¹
reprezentowali pracownicy Instytutu Psychiatrii
i Neurologii  Jacek Moskalewicz i Janusz Sieros³awski. Podczas wyst¹pieñ przedstawiono stopieñ
rozpowszechnienia u¿ywania narkotyków syntetycznych we Francji i w Polsce. W obu krajach
narkotyki syntetyczne u¿ywane s¹ przede wszystkim przez m³odzie¿ podczas rave and techno party,
s¹ wiêc mocno zwi¹zane z tzw. kultur¹ taneczn¹.
Okazuje siê, ¿e we Francji najbardziej rozpowszechnionym wród m³odzie¿y narkotykiem
syntetycznym jest ecstasy. Z badañ ESCAPAD
monitoruj¹cych poziom u¿ywania narkotyków
wród 18-letnich ch³opców i dziewcz¹t, zg³aszaj¹cych siê do centrów wojskowych w celu odbycia jednodniowego obowi¹zkowego przeszkolenia wojskowego, wynika, ¿e na przestrzeni dwóch
lat spo¿ycie ecstasy w tej grupie wzros³o z 2,1%
w 2000 roku do 3,9% w 2002 roku. Wzrost zanotowano równie¿ wród m³odych u¿ytkowników
amfetaminy  z 1,0% w 2000 roku do 2,0% w 2002
roku. Równie¿ w Polsce w latach dziewiêædziesi¹tych nast¹pi³ wzrost u¿ywania narkotyków syntetycznych wród m³odzie¿y. Z badañ ESPAD
wynika, ¿e na przestrzeni czterech lat (1995-1999)
o 4% wiêcej m³odych ludzi siêgnê³o kiedykolwiek
w ¿yciu po amfetaminê i o 2% wiêcej po ecsatsy.
W obu krajach zanotowano tendencjê spadkow¹ u¿ywania narkotyków syntetycznych
w korelacji z wiekiem obywateli. W Polsce amfetamina wystêpuje na drugim miejscu pod
wzglêdem rozpowszechnienia u¿ywania substancji nielegalnych, we Francji na czwartym.

Najczêciej u¿ywan¹ substancj¹ w obu krajach
jest marihuana.
Przedstawiciele obu pañstw przyznali, ¿e narkotyki syntetyczne, przede wszystkim nowe,
mog¹ stanowiæ zagro¿enie dla ich u¿ytkowników. Niemniej jednak wskanik rozpowszechnienia u¿ywania narkotyków syntetycznych, zarówno w populacji ogólnej jak i szkolnej, jest
nadal stosunkowo niski. Wysoki priorytet nadany
problemom zwi¹zanym z u¿ywaniem narkotyków
syntetycznych zosta³ zatem nadany g³ównie
z przyczyn moralnych i ekonomicznych.

Wykluczenie spo³eczne zwi¹zane
z u¿ywaniem narkotyków
Podczas seminarium podjêto próbê zdefiniowania zjawiska wykluczenia spo³ecznego. Jednym
z aspektów charakteryzuj¹cych wykluczenie spo³eczne jest ubóstwo. Nie ma jednak przes³anek
dowodz¹cych, ¿e narkomani cierpi¹ ubóstwo
z braku zabezpieczenia ekonomicznego. W ich
wypadku ubóstwo mo¿e byæ wynikiem przeznaczania ca³oci dochodu na narkotyki. Na podstawie przytoczonych badañ spo³ecznych nie dowiedziono ponadto, czy ubóstwo jest przyczyn¹
narkomanii, czy te¿ jej wynikiem.
W zbadaniu zjawiska wykluczenia spo³ecznego wystêpuj¹ liczne trudnoci natury metodologicznej. Jedn¹ z nich jest brak wskaników precyzyjnie okrelaj¹cych wykluczenie spo³eczne.
Aby okreliæ skalê zjawiska, specjalici francuscy pos³u¿yli siê trzema zmiennymi: wskanikiem
statusu ekonomicznego, wskanikiem korzystania z praw obywatelskich oraz wskanikiem
uczestniczenia w relacjach spo³ecznych. Na podstawie takiej definicji okrelono, ¿e 0,5% populacji Francji stanowi¹ osoby wykluczone spo³ecznie,
przy wskaniku ubóstwa odnotowanym dla 10%
populacji. Ponadto badania nad bezdomnymi
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we Francji wskaza³y, ¿e 60 % sporód nich mia³o
kontakt z narkotykami.
Kolejn¹ trudnoci¹ w okreleniu rozmiarów
wykluczenia spo³ecznego jest dobór próby. Osoby ¿yj¹ce poza ramami spo³eczeñstwa, zwykle
bezdomne i bez telefonu, nie s¹ ankietowane
podczas badañ populacji ogólnej, które prowadzone s¹ we Francji telefonicznie, na podstawie losowej próby przeprowadzonej wed³ug
spisu telefonicznego. Zatem w badaniu grupy
osób wykluczonych spo³ecznie metody ilociowe zdaj¹ siê nie byæ u¿yteczne. Do szczegó³owego opisania zjawiska wykluczenia spo³ecznego pomocne okaza³yby siê zapewne badania
przeprowadzone metodami jakociowymi.
Wykluczenie spo³eczne u¿ytkowników
narkotyków jest dziedzin¹ bardzo trudn¹ do
diagnozy, dlatego we Francji nie wypracowano dotychczas skutecznych rozwi¹zañ dla
zmniejszenia tego zjawiska.
Prof. Kazimierz Frieske zaproponowa³ kilka definicji zjawiska wykluczenia spo³ecznego
opartych o teorie wybitnych mylicieli: M. Webera, M. Olsona, R. Lenoira czy R. Mertona.
Poruszy³ kwestiê miejsca, jakie zajmuje narkomania  zjawisko stosunkowo nowe 
w wiadomoci spo³ecznej. Dokona³ porównania narkotyków jako czynnika wykluczenia
spo³ecznego do alkoholu, akceptowanego spo³ecznie i w zwi¹zku z tym nie wykluczaj¹cego
z ram spo³ecznych. Profesor Frieske omówi³ ponadto sens przywracania osób wykluczonych do
spo³eczeñstwa, na podstawie teorii budowania
spo³eczeñstwa w oparciu o przewidywalnoæ interakcji. W konsekwencji zdefiniowa³ wykluczenie spo³eczne jako nieuczestniczenie w ¿yciu spo³ecznym, wynikaj¹ce z nierównego

dostêpu do podstawowych instytucji u¿ytku
publicznego  rynku pracy, systemu edukacyjnego i prawnego, czy us³ug zdrowotnych. Pod¹¿aj¹c tym tropem, problem wykluczenia spo³ecznego osób u¿ywaj¹cych narkotyki wynika
z trudnego dostêpu do systemu leczenia i pomocy, które mog³yby prowadziæ do wyleczenia i reintegracji spo³ecznej.
Podczas spotkania wypracowano konkluzjê,
wed³ug której prawdziwy problem zwi¹zany z wykluczeniem spo³ecznym, wynika nie z zachowañ
wykluczaj¹cych (narkomania, bezdomnoæ itp.),
ale z nieprzewidywalnoci konsekwencji zachowañ osób wykluczonych ze spo³eczeñstwa. Najskuteczniejsz¹ form¹ minimalizacji zjawiska
wykluczenia wród narkomanów nie jest zatem
zmiana ca³ego systemu leczenia i pomocy dla nich,
lecz skupienie siê na reintegracji spo³ecznej osób
wyra¿aj¹cych wolê powrotu do spo³eczeñstwa*.

Problemowe u¿ywanie konopi
indyjskich w Polsce i we Francji
Na prze³omie ostatnich kilku lat zaobserwowano gwa³towny wzrost liczby u¿ytkowników
konopi we Francji. Z badañ ESCAPAD przeprowadzonych we Francji w 2002 roku wynika, ¿e
58% ch³opców i 48% dziewczynek w wieku 18
lat chocia¿ raz w ¿yciu siêgnê³o po marihuanê.
Odpowiednio 20% ch³opców i 8% dziewcz¹t u¿ywa marihuanê regularnie. W celu zbadania jak liczny odsetek osób pal¹cych marihuanê to osoby
nadu¿ywaj¹ce tego rodka, starano siê okreliæ
kryteria definiuj¹ce tê grupê u¿ytkowników. Do
tych kryteriów zaliczono nastêpuj¹ce zachowania:
palenie przed po³udniem, palenie na osobnoci,
problemy z pamiêci¹, uwagi innych na temat pa-

* Obszerny artyku³ prof. Frieske na temat wykluczenia spo³ecznego zostanie opublikowany w nastêpnym numerze Serwisu
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lenia, bezskuteczne próby zaprzestania palenia. S¹
to typowe problemy zwi¹zane z regularnym u¿ywaniem marihuany, ale tak¿e z u¿ywaniem alkoholu i tytoniu. Z przeprowadzonych badañ ESCAPAD wynika, ¿e konopie czêciej u¿ywane s¹
przez ch³opców ni¿ przez dziewczêta. We Francji
67% ch³opców i 51% dziewczyn przyzna³o siê
do palenia marihuany w godzinach przedpo³udniowych chocia¿ raz w ¿yciu, 17% ch³opców i 7%
dziewcz¹t sporód nich to regularni u¿ytkownicy
marihuany. Wyniki pokazuj¹ równie¿, ¿e 11%
dziewcz¹t oraz 8% ch³opców korzysta³o z konsultacji psychologicznych, a tak¿e 22% dziewcz¹t
i 11% ch³opców mia³o problemy ze snem.
Z kolei na polskiej scenie narkotykowej marihuana pojawi³a siê szerzej na pocz¹tku lat 90.
i sta³a siê najbardziej rozpowszechnionym okazjonalnie u¿ywanym narkotykiem. Z ogólnopolskich badañ wynika, ¿e narkotyk ten najbardziej
rozpowszechniony jest wród osób w wieku 1624 lata (18,5%). Równie¿ wród m³odzie¿y
szkolnej marihuana jest najczêciej u¿ywan¹ substancj¹. Z badañ ESPAD przeprowadzonych w
1999 roku wynika, ¿e 15% m³odych ludzi w wieku 15-16 lat przynajmniej raz w ¿yciu spróbowa³o marihuany, natomiast 7% u¿ywa jej regularnie. Porównuj¹c badania ESPAD z 1995 i 1999
roku, obserwujemy 5% wzrost liczby m³odych
u¿ytkowników marihuany, którzy kiedykolwiek
w ¿yciu siêgnêli po tê substancjê. Marihuana
postrzegana jest przez m³odzie¿ nie jako narkotyk, lecz niegrone "zió³ko". W opiniach m³odych osób substancja ta u¿ywana nawet codziennie nie stygmatyzuje tak, jak na przyk³ad kokaina.
Analizuj¹c dane dotycz¹ce osób zg³aszaj¹cych
siê do leczenia stacjonarnego i ambulatoryjnego
widaæ, ¿e marihuana nie jest podstawowym rodkiem, lecz jednym z kilku wywo³uj¹cych problem uzale¿nienia (zaledwie 3% osób zg³osi³o
siê do leczenia stacjonarnego w 2001 roku z po-

wodu marihuany). Nawet je¿eli jest to rodek
podstawowy, to zazwyczaj pojawiaj¹ siê te¿ inne
substancje we wzorze u¿ywania: amfetamina,
halucynogeny lub kokaina. Z badañ prowadzonych w Polsce wynika, ¿e rzadko mo¿na zauwa¿yæ problemowe u¿ywanie marihuany wród
osób niesiêgaj¹cych po inne narkotyki.

Wnioski i rekomendacje
Seminarium umo¿liwi³o porównanie polskiej
i francuskiej sceny narkotykowej. Zauwa¿ono, ¿e
wzorce u¿ywania narkotyków oraz poziom ich
rozpowszechnienia w Polsce coraz bardziej upodabniaj¹ siê do sytuacji we Francji i w innych krajach zachodniej Europy. Badania prowadzone
w Polsce prezentuj¹ poziom porównywalny do badañ realizowanych w Europie. Podczas dyskusji
omówiono obszary, którymi warto zaj¹æ siê
w przysz³oci. By³o to miêdzy innymi okrelenie
zwi¹zku przyczynowo-skutkowego pomiêdzy braniem narkotyków a wystêpowaniem innych problemów (np. wykluczenia spo³ecznego, chorób
psychicznych) u osób u¿ywaj¹cych. Inn¹ propozycj¹ by³o przyjrzenie siê zale¿nociom wystêpuj¹cym miêdzy ró¿nymi sposobami przyjmowania  czêstotliwoci¹ za¿ywania narkotyków
a poziomem szkód przez nie powodowanych.
W zwi¹zku z tym, ¿e w badaniach ilociowych
na populacji ogólnej dotycz¹cych rozpowszechnienia u¿ywania substancji psychoaktywnych
u¿ytkownicy narkotyków stanowi¹ niewielki odsetek, nie mo¿na poddaæ tej grupy szczegó³owej
analizie. Najlepszym narzêdziem do prowadzenia pog³êbionych obserwacji s¹ badania jakociowe, dziêki którym mo¿na uzyskaæ bogaty materia³ do szczegó³owych analiz.
Klaudia Palczak
Krajowe Biuro ds. Przeciwdzia³ania Narkomanii
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NARKOMANIA

Raport o rozpoznanych zjawiskach patologii spo³ecznej,
przestêpczoci i demoralizacji nieletnich w 2002 roku
Skala zjawiska
Zjawisko narkomanii wi¹¿e siê z wieloma
problemami spo³ecznymi, jak ubóstwo, bezrobocie, prostytucja, bezdomnoæ. Koszty spo³eczne narkomanii s¹ ogromne, istnieje te¿ powa¿ne ryzyko dla zdrowia publicznego. O skali
zagro¿enia wiadcz¹ chocia¿by znaczne iloci zabezpieczonych w 2002 roku narkotyków
oraz zlikwidowanie 15 fabryk produkuj¹cych
amfetaminê. Tylko w województwie lubelskim
odnotowano 21 przypadków zatruæ w wyniku
u¿ycia rodków odurzaj¹cych, w tym 5 miertelnych.
Statystyki policyjne co roku odnotowuj¹
wzrost liczby przestêpstw naruszaj¹cych ustawê o przeciwdzia³aniu narkomanii* . Odzwierciedla to skalê zjawiska, chocia¿ wiadczy te¿
o coraz lepszej pracy Policji. W 2002 roku
stwierdzono 36178 przestêpstw narkotykowych2 (wzrost o 23,8%), w tym 7358 czynów
dokonanych przez nieletnich sprawców
(wzrost o 10,1%). Analizuj¹c powy¿sze dane,
nale¿y pamiêtaæ, ¿e nie jest to pe³en obraz zagro¿enia narkomani¹, istnieje równie¿ ciemna liczba. Wynika to miêdzy innymi z faktu,
i¿ specyfik¹ pospolitej przestêpczoci narkotykowej jest brak klasycznych sprawców
i ofiar.

Z danych Ministerstwa Zdrowia wynika,
¿e w latach 90. nast¹pi³ kilkakrotny wzrost
u¿ywania narkotyków przez m³odzie¿ szkoln¹  z oko³o 5% w 1992 roku do blisko 20%
w latach 1999-2000. Nadal zjawisko dynamicznie ronie. W wielu rodowiskach m³odzie¿owych panuje moda lansuj¹ca narkotyki
jako sposób na spêdzanie wolnego czasu, dobr¹ zabawê, ³atwiejsze nawi¹zywanie kontaktów z rówienikami. Niestety m³odzi ludzie
zbyt póno uwiadamiaj¹ sobie, ¿e moda na
odlot to miertelna pu³apka zastawiona przez
bezwzglêdnych dealerów.
Analizuj¹c dane statystyczne zawarte
w przedstawionej poni¿ej tabeli, widaæ wzrost
zarówno ogólnej liczby przestêpstw narkotykowych, jak i czynów dokonanych przez nieletnich sprawców. Ogólna liczba przestêpstw zmala³a w piêciu województwach: ³ódzkim,
ma³opolskim, podkarpackim, l¹skim i wielkopolskim. Równie¿ w piêciu województwach: lubuskim, ³ódzkim, ma³opolskim, podlaskim i l¹skim odnotowano spadek liczby czynów
dokonanych przez nieletnich. Jednoczenie obserwujemy, ¿e w trzech województwach: mazowieckim, pomorskim i warmiñsko-mazurskim, nast¹pi³ ponad stuprocentowy wzrost
czynów dokonanych przez nieletnich.

* Przestêpstwa okrelone ustaw¹ o przeciwdzia³aniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997 roku (Dz. U. Nr 75,
poz 468 z pón. zm.)
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Czyny nieletnich i ogólna liczba ujawnionych przestêpstw naruszaj¹cych przepisy ustawy o przeciwdzia³aniu narkomanii w poszczególnych województwach w latach 2001 i 2002.

Województwa

Ogó³em przestêpstw
stwierdzonych
2001

2002

Czyny nieletnich

wskanik
dynamiki
(%)

2001

2002

wskanik
dynamiki
(%)

2 590

3 527

136,2

846

1 329

157,1

775

1 229

158,6

268

313

116,8

lubelskie

1 086

1 581

145,6

219

229

104,6

lubuskie

1 499

2 460

164,1

112

82

73,2

³ódzkie

1 002

978

97,6

261

156

59,8

ma³opolskie

3 803

2 820

74,2

1 252

510

40,7

mazowieckie bez KSP

743

1 385

186,4

66

141

213,6

opolskie

755

1 272

168,5

115

141

122,6

1 077

772

71,7

113

150

132,7

709

1 412

199,2

268

121

45,1

pomorskie

1 057

1 684

159,3

156

356

228,2

l¹skie

3 449

3 139

91,0

510

438

85,9

625

1 152

184,3

156

170

109,0

warmiñsko-Mazurskie

1 929

3 567

184,9

198

559

282,3

wielkopolskie

3 661

3 415

93,3

332

517

155,7

zachodniopomorskie

1 537

2 157

140,3

211

297

140,8

KSP Warszawa

2 933

3 628

123,7

1 598

1 849

115,7

mazowieckie z KSP

3 676

5 013

136,4

1 664

1 990

119,6

29 230

36 178

123,8

6 681

7 358

110,1

dolnol¹skie
kujawsko-Pomorskie

podkarpackie
podlaskie

wiêtokrzyskie
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Rys1. Sprawcy przestêpstw naruszaj¹cych
przepisy ustawy
2041

Najczêciej dokonywane przestêpstwa
narkotykowe w 2002 roku:
- udzielanie rodków odurzaj¹cych, nak³anianie do u¿ycia w celu osi¹gniêcia korzyci
maj¹tkowej (art. 46 ustawy),
- posiadanie rodków odurzaj¹cych (art. 48),
- udzielanie, u³atwianie u¿ycia i nak³anianie
(art. 45),
- wprowadzenie do obrotu rodków odurzaj¹cych (art. 43).
Rys 2. Sprawcy przestêpstw narkotykowych
(ogó³em 13461)

11420
nieletni
doroli

Z zadowoleniem dostrzegamy, ¿e mimo ogólnej tendencji wzrostowej  liczba przestêpstw narkotykowych w obu kategoriach (ogólna liczba
przestêpstw i czyny dokonane przez nieletnich)
jest mniejsza ni¿ na prze³omie lat 2000 i 2001.
W 2002 roku statystyki policyjne zanotowa³y
13 461 podejrzanych (w tym 1107 kobiet) o dokonanie przestêpstw naruszaj¹cych przepisy ustawy o przeciwdzia³aniu narkomanii.
Wiek sprawców przedstawia³ siê nastêpuj¹co:
 do 13 lat  13 osób,
 13-16 lat  2041 osób (w tym 232 dziewczêta),
 17-20 lat  4904 osoby (w tym 236 kobiet),
 21-24 lat  3319 osób ( w tym 171 kobiet),
 25-29 lat  1540 osób (w tym 117 kobiet),
 30-49 lat  1349 osób (w tym 205 kobiet),
 50 i wiêcej lat  308 osób (w tym 146 kobiet).
Nieletni sprawcy naruszaj¹cy przepisy ustawy o przeciwdzia³aniu narkomanii stanowi¹
21,1% wszystkich nieletnich sprawców czynów
karalnych.

1107

12 354

mê¿czyni
kobiety

Miejsca, gdzie najczêciej dokonywano
przestêpstw narkotykowych:
 ulica, droga, szosa,
 mieszkanie,
 szko³a, internat,
 bar, bufet, restauracja,
 park, las,
 samochód,
 teren kolei,
 obiekt handlowy,
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 przystanek komunikacji, metro, parking, postój taksówek,
 uczelnia, akademik.
Z analizy danych statystycznych dotycz¹cych narkotykowej przestêpczoci nieletnich
wynikaj¹, podobnie jak w roku ubieg³ym, niepokoj¹ce wnioski:
 liczba czynów nieletnich wzros³a o 10,1%,
 liczba nieletnich sprawców o 13,1%,
 sporód nieletnich sprawców a¿ 93,1%
uczy³o siê,
 174 nieletnich, bêd¹c pod wp³ywem rodków odurzaj¹cych, dokona³o ró¿nego rodzaju przestêpstw:
 rozboje i wymuszenia,
 kradzie¿e,
 w³amania,






 bójki i pobicia,
 zabójstwa,
 zgwa³cenia,
 uszkodzenia rzeczy;
239 nieletnich zatrzymano w Izbie Dziecka,
w stosunku do 10 zastosowano rodek zapobiegawczy w postaci umieszczenia
w schronisku dla nieletnich,
19 nieletnich umieszczono w placówce
owiatowo-wychowawczej,
110 nieletnich ponownie pope³ni³o czyn karalny (46 czyn podobny, a 64  inny).

Z analizy danych statystycznych Komendy
G³ównej Policji wynika, ¿e w kolejnym roku
zjawisko narkomanii jest jednym z najpowa¿niejszych negatywnych zjawisk spo³ecznych.
Zagra¿a ono wszystkim grupom spo³ecznym.

Wykres 1. Przestêpstwa naruszaj¹ce przepisy ustawy o przeciwdzia³aniu narkomanii w 2002 roku
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Rys 3. Nieletni sprawcy przestêpstw narkotykowych (ogó³em 2041)
232

ch³opcy
dziewczêta

1809

Szczególnie jednak nara¿one s¹ dzieci i m³odzie¿, g³ównie z powodu lekcewa¿enia problemu narkomanii i panuj¹c¹ modê na za¿ywanie
substancji odurzaj¹cych. Nadal najwiêksze zagro¿enie dotyczy du¿ych aglomeracji miejskich
i rejonów przygranicznych. Coraz czêciej jednak docieraj¹ sygna³y o pojawianiu siê narkotyków w ma³ych miejscowociach i wsiach.
Dealerzy narkotykowi dzia³aj¹ wszêdzie tam,
gdzie gromadzi siê m³odzie¿. Zaobserwowano,
¿e w przeciwieñstwie do szkó³ podstawowych
i gimnazjalnych, za¿ywaj¹cy narkotyki uczniowie szkó³ rednich pochodz¹ z rodzin dobrze sy-

tuowanych, pe³nych, nie zagro¿onych bezrobociem i ubóstwem. Narkobiznes staje siê w Polsce wielkim i niezwykle dochodowym przedsiêwziêciem o zasiêgu miêdzynarodowym.
Zwalczanie zjawiska narkomanii utrudnia
hermetycznoæ rodowiska i niechêæ do sk³adania zeznañ obci¹¿aj¹cych osoby handluj¹ce
narkotykami, miêdzy innymi ze strachu przed
zemst¹. Trudnoci te dotycz¹ zarówno handlu
hurtowego, jak i ulicznego. W przypadku osób
nieletnich dochodzi jeszcze brak wspó³pracy ze
strony prawnych opiekunów w pocz¹tkowej
fazie uzale¿nienia.
Rozpoznanie zjawiska narkomanii jest coraz trudniejsze równie¿ z uwagi na nowoczeniejsze formy przeprowadzania transakcji
handlowych (telefon komórkowy, internet itp.).
Kiedy na rynek wchodz¹ narkotyki najnowszej
generacji nie³atwo jest rozpoznaæ osobê bêd¹c¹ pod ich wp³ywem, a tak¿e odbywaj¹c¹ siê
transakcjê. W rodowisku rówieniczym wspó³czesny narkoman nie ukrywa swoich sk³onnoci  nawet je demonstruje. Zwykle jest m³ody,
dobrze ubrany  m³ody biznesmen, student,
uczeñ szko³y redniej, gimnazjum, a nawet podstawówki. Zdarza siê, ¿e Policja informuje nawet o 7-latkach, którzy przeszli inicjacjê narkotykow¹. Bywa, ¿e w dobrym tonie jest
posiadanie przynajmniej jednej dzia³ki narkotyku do czêstowania kolegów, co wiadczy
o przynale¿noci do grupy.

Tabela 2. Przestêpstwa stwierdzone wed³ug klasy miejscowoci, w których zosta³y pope³nione
Klasa miejscowoci miejsca pope³nienia przestêpstw
Liczba ludnoci miasta
Wie
3 229

do 5 tys. 5-10 tys. 10-20 tys. 20-50 tys.
1 394

2 176

4 303

6 937

50-100
tys.
4 943

100-200 200-500 Powy¿ej
tys.
tys.
500 tys.
3 677

4 138

5 381
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Rys 4. Nieletni sprawcy (ogó³em 2041)
126

15

1900

ucz¹cy siê
nie ucz¹cy siê
nie ustalono

Nieletni, który zaczyna braæ narkotyki, pieni¹dze na ich zakup zdobywa pope³niaj¹c czyny karalne. rodki pochodz¹ce z kradzie¿y,
w³amañ, rozboi i wymuszeñ przeznacza na
zakup narkotyków. Tworzy siê b³êdne ko³o.
Czêæ przestêpstw  zw³aszcza bójki i pobicia
 ma charakter dyscyplinowania osób, które
bior¹ narkotyki na krechê. Zdarza siê, ¿e
nieletni zalegaj¹ dealerom kwoty rzêdu 2-3
tysiêcy z³otych.
Dostêp do rodków odurzaj¹cych jest stosunkowo ³atwy. Nadal pierwszymi rodkami
s¹ inhalanty (kleje, rozpuszczalniki, farby, gaz
z zapalniczek itp.). Wszystkie jednostki Policji potwierdzaj¹, ¿e najpopularniejszym narkotykiem wród m³odzie¿y s¹ pochodne konopi indyjskich, a ponadto: amfetamina,
tabletki ecstasy i coraz czêciej grzyby halucynogenne, bieluñ dziêdzierzawa, LSD oraz
anaboliki i sterydy. Starsza m³odzie¿ siêga po
brown sugar.

Nowe trendy
Now¹ mod¹ wród nieletnich w przedziale
wieku 13-15 lat jest za¿ywanie tabaki mieszanej z ró¿nymi rodkami odurzaj¹cymi. Jednostki
terenowe sygnalizuj¹ coraz wiêksze zainteresowanie bieluniem dziêdzierzaw¹, którego nasiona mo¿na zamówiæ poprzez stronê internetow¹. Zaobserwowano, ¿e coraz bardziej
popularne i dostêpne staj¹ siê grzyby halucynogenne. Kiedy nastêpuje wysyp, amatorzy
zje¿d¿aj¹ siê w to miejsce z ca³ego kraju. Zarejestrowano równie¿ branie do¿ylne amfetaminy, rozpuszczonej i podgrzanej. Dziewczêta
mieszaj¹ marihuanê z tabletkami uspokajaj¹cymi, a ch³opcy ³¹cz¹ j¹ z alkoholem. Opisano te¿
fakt palenia marihuany poprzez zastosowanie
tzw. bonga  urz¹dzenia, dziêki któremu jedn¹ dzia³kê pali kilka osób. Zdarza siê, ¿e dealer odsprzedaje substancje odurzaj¹ce w cenie
zakupu od hurtownika. Zysk powstaje z dodawania do zakupionego towaru ró¿nych domieszek, przez co zwiêksza siê objêtoæ i waga zakupionego towaru.

Przyk³ady ciekawszych spraw
opisywanych przez jednostki
terenowe Policji

ð Policjanci z Izby Dziecka w Bielsku-Bia³ej

zatrzymali nieletnich sprawców kradzie¿y
telefonów komórkowych. W czasie rozmowy ze sprawcami umieszczonymi w Izbie
uzyskano informacje, które pozwoli³y na zatrzymanie grupy dealerskiej sk³adaj¹cej siê
z osób doros³ych rozprowadzaj¹cych narkotyki. Podczas zatrzymania zabezpieczono oko³o 300 porcji marihuany i grzyby
halucynogenne, a tak¿e amunicjê kaliber 5,9
mm oraz telefony komórkowe.
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ð Szpital Miejski w Olkuszu powiadomi³ Poli- ð W

cjê, ¿e zosta³ do nich przywieziony 12-letni
uczeñ szko³y podstawowej z objawami silnego zatrucia. Badania wykaza³y obecnoæ we
krwi THC. Okaza³o siê, ¿e inni 12-letni ch³opcy z tej samej szko³y, pod grob¹ pobicia zmusili ma³oletniego do za¿ycia marihuany.
ð Komenda Miejska Policji w Bia³ymstoku
realizowa³a sprawê 17-latki, która w okresie 2 lat wprowadzi³a do obrotu narkotyki
wartoci 12 250 z³otych.
ð W Bielsku Podlaskim Policja odnotowa³a
przypadek zamarzniêcia 14-letniego ch³opca. Przyczyn¹ by³o spo¿ycie du¿ej iloci
alkoholu i rodków odurzaj¹cych.
ð KP Gdynia Chylonia powiadomiona zosta³a o dowiezieniu do szpitala 7-letniego
ch³opca z objawami zatrucia. W wyniku badania krwi ujawniono obecnoæ amfetaminy i substancji wiadcz¹cej o za¿yciu tabletki ecstasy.
ð W Gdañsku  17-letni ch³opiec grozi³ poder¿niêciem gard³a swojej matce, która
chcia³a wyrzuciæ nale¿¹ce do niego rodki
odurzaj¹ce.
ð W Piszu 12-letni uczeñ wspólnie z 10-letnim bratem i piêcioma innymi kolegami
palili marihuanê. Jeden z objawami zatrucia trafi³ do szpitala.
ð W E³ku 16-letni uczeñ gimnazjum  w celu
osi¹gniêcia korzyci maj¹tkowej  sprzeda³
13-letniemu koledze herbatê owocow¹ zapakowan¹ w torebkê foliow¹, twierdz¹c, ¿e
jest to marihuana.
ð Do Komendy Powiatowej Policji w Kêtrzynie zg³osi³a siê 17-letnia dziewczyna, której gro¿ono pobiciem, zgwa³ceniem i zmuszeniem do uprawiania nierz¹du, poniewa¿
nie odda³a pieniêdzy za wczeniej dostarczone narkotyki.

pomieszczeniach socjalnych Domu
Dziecka w Chmielowicach 15-letni wychowanek uprawia³ sadzonkê konopi indyjskich.

Z informacji nap³ywaj¹cych do Komendy
G³ównej Policji z jednostek terenowych wynika, ¿e co roku cyklicznie odbywaj¹ siê spotkania w szko³ach. Mimo ¿e jest ich bardzo du¿o,
ci¹gle jest ogromne zapotrzebowanie na tego
rodzaju edukacjê. Ponadto po nawi¹zaniu sta³ej wspó³pracy policjantów z placówkami
owiatowymi, klubami m³odzie¿owymi  w celu wspólnego rozpoznawania zagro¿enia
i miejsc szczególnie zagro¿onych (okolic placówek owiatowych, miejsc gromadzenia siê narkomanów, miejsc czêsto odwiedzanych przez
m³odzie¿, dworców, bazarów, skwerów i parków)
 policjanci realizuj¹ zadania zwi¹zane z zapewnieniem bezpieczeñstwa dzieci i m³odzie¿y.
Policja, jak co roku, realizowa³a równie¿
wiele programów profilaktycznych. Jako partner
uczestniczy³a w zajêciach na terenie szkó³, prowadz¹c szkolenia g³ównie dla rad pedagogicznych i rodziców. Na spotkaniach z m³odzie¿¹
policjanci przekazywali wiedzê z zakresu edukacji prawnej i wiktymologicznej. Zajêcia te
dotyczy³y obowi¹zuj¹cych przepisów prawa,
odpowiedzialnoci karnej dzieci i m³odzie¿y,
zagro¿eñ, umiejêtnego reagowania na sytuacje
niebezpieczne (np. namowy dealerów narkotykowych). Nieznajomoæ prawa wród m³odzie¿y i doros³ych jest tak znacz¹ca, ¿e warto skupiæ
nasze dzia³ania edukacyjne na tym zagadnieniu.

Przyk³ady ciekawych inicjatyw
realizowanych w kraju:

F Policjanci z KMP w Zabrzu, w ramach dzia-

³añ profilaktycznych przeprowadzili rozmowy z w³acicielami punktów sprzeda¿y tzw.
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lufek oraz innych akcesoriów s³u¿¹cych
do za¿ywania (g³ównie palenia) narkotyków. W wiêkszoci przypadków efektem
by³o dobrowolne wycofanie tych produktów ze sprzeda¿y.
F KWP Kraków  podczas spotkañ profilaktycznych obligowano doros³ych s³uchaczy
(nauczycieli i rodziców), aby zawsze zg³aszali przypadki ujawniania faktu za¿ywania i handlu narkotykami, nie tylko przez
nieletnich.
F Policjanci z KWP Szczecin we wspó³pracy
z Izb¹ Turystyki przeprowadzili szkolenie
z zakresu przeciwdzia³ania narkomanii dla
organizatorów wypoczynku letniego dzieci
i m³odzie¿y.
F Funkcjonariusze KMP w Suwa³kach
uczestniczyli w debacie pod has³em W jaki sposób m³odzie¿ mo¿e uczestniczyæ
w rozwi¹zywaniu problemów zwi¹zanych
z u¿ywaniem i uzale¿nieniem od narkotyków. Jednym z celów by³o okrelenie roli
m³odzie¿y szkolnej w rozwi¹zywaniu problemów zwi¹zanych z u¿ywaniem i uzale¿nieniem od narkotyków.
F W KPP w Strzelinie opracowano wzór informacji przekazywanych przez pion prewencji na rzecz przeciwdzia³ania narkomanii.
Jednostki terenowe Policji prowadz¹c dzia³alnoæ informacyjno-edukacyjn¹ nawi¹za³y
wspó³pracê ze rodkami masowego przekazu
 telewizj¹ radiem, pras¹. Jej wymiernym efektem jest szerokie informowanie spo³eczeñstwa
o stanie zagro¿enia narkomani¹ oraz mo¿liwociach uzyskania pomocy w tym zakresie.
W ten sposób kszta³tuje siê te¿ wiadomoæ
prawn¹ spo³eczeñstwa. Niepokoj¹ce jest coraz agresywniejsze przedstawianie przez media nowego stylu ¿ycia (m³odzie¿ musi siê

wyszumieæ), oraz podawanie przyk³adów popularnych osób z ¿ycia artystycznego i publicznego, które kiedy bra³y narkotyki, a obecnie
maj¹ rodziny, nie s¹ uzale¿nione itp. Niejednokrotnie publikacje te pozbawione s¹ przes³ania czy komentarza, który negatywnie ocenia branie i zniechêca do siêgania po rodki
odurzaj¹ce. Informacje udzielane mediom
przez funkcjonariuszy musz¹ byæ rzetelne,
poparte przyk³adami i dzia³aniami.

Podsumowanie i wnioski
Staraj¹c siê na podstawie zebranego materia³u wysnuæ prognozê dotycz¹c¹ zjawiska narkomanii na najbli¿szy rok, nale¿y siêgn¹æ do
zapisu zawartego w Krajowym Programie
Przeciwdzia³ania Narkomanii na lata 20022005 w czêci dotycz¹cej zasad budowania
Programu mówi¹cej o zasadzie realizmu.
Przyjêty dla obszaru profilaktyki cel  zahamowanie tempa wzrostu popytu na narkotyki
 na obecnym etapie rozwoju zjawiska jego
wyrane ograniczenie w krótkim czasie jest
ma³o realne. (...) W obszarze ograniczania poda¿y wyodrêbnia siê dwa cele ogólne: 1) ograniczenie dostêpnoci narkotyków, 2) zahamowanie wzrostu przestêpczoci zwi¹zanej
z narkotykami.
Zgodnie ze strategi¹ przeciwdzia³ania narkomanii na lata 2003-2007, policjanci prowadziæ
bêd¹ dzia³alnoæ edukacyjno-informacyjn¹ skierowan¹ przede wszystkim do w³adz samorz¹dowych, dyrektorów i pedagogów placówek owiatowo-wychowawczych oraz rodziców.
W celu ograniczenia zagro¿enia narkomani¹, nale¿y:
 wypracowaæ porozumienia i cile wspó³pracowaæ z dyrekcjami szkó³ i kuratoriami owiaty w zakresie przeciwdzia³ania narkomanii,
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 wzmóc dzia³ania rozpoznawcze (prewencyjne i operacyjne) w celu dobrego zdiagnozowania zjawiska,
 ograniczaæ mo¿liwoci nak³aniania osób
nieletnich do za¿ywania rodków odurzaj¹cych oraz dzia³alnoæ przestêpcz¹ osób
sprzedaj¹cych narkotyki wród dzieci i m³odzie¿y poprzez:
 prowadzenie spotkañ edukacyjno-informacyjnych z pedagogami i rodzicami na
temat skali zagro¿enia, metod pracy dealerów, obowi¹zuj¹cego prawa;
 przekazywanie m³odzie¿y informacji
o przepisach prawa (ustawa o przeciwdzia³aniu narkomanii, ustawa o postêpowaniu w sprawach nieletnich), wiktymologii;
 wypracowanie wspólnie z pedagogami
zasady niegodzenia siê na handel narkotykami w mojej szkole;
 opracowanie modelu postêpowania dla
szkó³ w przypadkach ujawnienia narko-

tyku na terenie szko³y lub przy uczniu
(na podstawie przepisów KPK, KPC
i UPN) oraz wskazywanie placówek i instytucji, do których mo¿na zg³osiæ siê po
pomoc i poradê,
 natychmiastowe reagowanie na sygna³y
dotycz¹ce problemów narkotykowych
pochodz¹ce ze szkó³.
Wydzia³ ds. Patologii Spo³ecznej Biura
S³u¿by Prewencyjnej Komendy G³ównej Policji jest zainteresowany wspó³prac¹ ze wszystkimi, którym le¿y na sercu dalsze ograniczanie
przestêpczoci narkotykowej nieletnich. Osi¹gniêcie tego celu jest mo¿liwe przy wspó³pracy: policjantów, pedagogów, przedstawicieli
organizacji spo³ecznych, organów rz¹dowych
i samorz¹dowych, rodziców i opiekunów nieletnich. Dzia³aj¹c razem, mo¿emy wp³yn¹æ na
poprawê stanu bezpieczeñstwa.
komisarz Lidia Woæ
Ekspert Wydzia³u ds. Patologii Spo³ecznej
Biura S³u¿by Prewencyjnej KGP

SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI KRAJOWEGO PROGRAMU
PRZECIWDZIA£ANIA NARKOMANII
ZA ROK 2002
Krajowy Program Przeciwdzia³ania Narkomanii na lata 2002-2005 zosta³ przyjêty
przez Radê Ministrów w lipcu 2002 roku. Rok
2002 jest zatem pierwszym i de facto dalece
niepe³nym rokiem funkcjonowania Programu.
Realizacja niektórych zadañ Programu teoretycznie mog³a byæ podjêta przez poszczególne instytucje jeszcze w ostatnich miesi¹cach

2002 roku, jednak bior¹c pod uwagê czas potrzebny na publikacjê i dystrybucjê Programu,
wydaje siê to praktycznie ma³o prawdopodobne, szczególnie w odniesieniu do jednostek samorz¹dowych.
Jednak¿e nale¿y zaznaczyæ, ¿e wiele zadañ z dziedziny przeciwdzia³ania narkotykom
i narkomanii stanowi sta³e elementy planów
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pracy odpowiednich instytucji i organizacji,
jak równie¿ jest kontynuacj¹ krajowego programu z lat 1999-2001. Ci¹g³oæ realizowanych zadañ, zakorzenionych ju¿ w codziennej
praktyce, pozwoli³a na ich monitorowanie
i ewaluacjê.
W ramach Krajowego Programu Przeciwdzia³ania Narkomanii sformu³owane zosta³y 64
zadania, w których realizacji uczestniczyæ mia³o
8 ministerstw, 17 innych instytucji centralnych,
a tak¿e w³adze samorz¹dowe województw, powiatów i gmin oraz kasy chorych.
Podjêcie realizacji Programu przez poszczególne ministerstwa czy urzêdy centralne
czêsto oznacza³o w praktyce zaanga¿owanie
wielu podleg³ych im lub przez nie nadzorowanych instytucji. Oznacza to, ¿e Program mia³
ogromny zasiêg i w za³o¿eniu mia³ integrowaæ
w skali kraju zdecydowan¹ wiêkszoæ dzia³añ
na rzecz zapobiegania narkomanii.
Niniejsze sprawozdanie opracowane zosta³o na podstawie informacji przes³anych przez
podmioty zobowi¹zane do realizacji poszczególnych zadañ programu. W za³o¿eniu mia³o
obejmowaæ informacje ze wszystkich instytucji centralnych i jednostek samorz¹du terytorialnego zobowi¹zanych do realizacji zadañ
Krajowego Programu Przeciwdzia³ania Narkomanii ustaw¹ z dnia 24 kwietnia 1997 o przeciwdzia³aniu narkomanii.
Art. 3.1 ustawy mówi: Zadania dotycz¹ce
przeciwdzia³ania narkomanii s¹ realizowane
przez organy administracji rz¹dowej i jednostki samorz¹du terytorialnego. I dalej, Art. 3a ust.
4: Do zadañ Biura [Krajowego Biura do Spraw
Przeciwdzia³ania Narkomanii] nale¿y w szczególnoci:
1) opracowywanie projektu Krajowego Programu Przeciwdzia³ania Narkomanii oraz koordynowanie i monitorowanie jego wykonania, przy

wspó³pracy w tym zakresie z innymi podmiotami
realizuj¹cymi zadania wynikaj¹ce z Krajowego
Programu Przeciwdzia³ania Narkomanii.
W zwi¹zku z powy¿szym Krajowe Biuro
opracowa³o odpowiednie kwestionariusze sprawozdawcze, które rozes³ano do wszystkich instytucji zaanga¿owanych w realizacjê zadañ
Krajowego Programu w 2002 roku.
Na poziomie jednostek samorz¹du terytorialnego nie zbierano danych bezporednio
z gmin i powiatów, bowiem zebranie danych
od tak wielkiej liczby instytucji wydawa³o siê
na obecnym etapie nieuzasadnione. Program
dotar³ do w³adz samorz¹dowych gmin i powiatów w III kwartale 2002 roku, nie mia³ zatem
du¿ych szans na wywarcie istotnego wp³ywu
na ich aktywnoæ w zakresie zapobiegania narkomanii w 2002 roku. Wstêpne, orientacyjne
dane o wdro¿eniu Programu w gminach i powiatach zebrano od osób koordynuj¹cych problematykê zapobiegania narkomanii na poziomie wojewódzkim. W 2003 roku planowane
jest zbieranie danych o realizacji Programu
bezporednio na poziomie powiatów i gmin.
Sprawozdania dostarczy³y wszystkie instytucje centralne oraz 15 Zarz¹dów Województw i 15 regionalnych kas chorych. Jednak nie wszystkie jednostki odpowiedzia³y na
wys³any kwestionariusz. Z obowi¹zku sprawozdawczego nie wywi¹za³ siê zarz¹d województwa lubelskiego oraz Bran¿owa i Dolnol¹ska Regionalna Kasa Chorych. Ponadto
niektóre sprawozdania nie zawiera³y informacji o realizacji wszystkich zadañ przewidzianych w programie dla danej instytucji  brak
informacji o realizacji zadania zosta³ ka¿dorazowo odnotowany.
Dowiadczenia wyniesione z dotychczasowej praktyki zbierania danych na temat monitorowania i ewaluacji Krajowego Programu
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pozwalaj¹ na wyci¹gniêcie wniosków o koniecznoci wzmocnienia ustawowego obowi¹zku realizacji wdra¿ania Programu i sk³adania
sprawozdañ z realizacji Programu, szczególnie
przez w³adze samorz¹dowe.
Punktem wyjcia do opracowania niniejszego sprawozdania by³y zadania Programu i sposoby ich realizacji. Uk³ad sprawozdania podporz¹dkowany zosta³ tej zasadzie. S³u¿y on
zatem bardziej zorientowaniu siê w stopniu
podjêcia realizacji kolejnych zadañ, ni¿ przegl¹dowi ca³ej aktywnoci poszczególnych instytucji czy resortów.
W informacjach przekazywanych przez niektóre resorty i instytucje znalaz³y siê dane dotycz¹ce aktywnoci, jak siê wydaje, wykraczaj¹cej poza zakres dzia³añ przewidzianych w
Programie. Zosta³y one w pewnym stopniu
uwzglêdnione w sprawozdaniu, bowiem jednoznaczne okrelenie tego, co s³u¿yæ mo¿e realizacji Programu zawsze jest dyskusyjne. W takich przypadkach uszanowanie przekonania
realizatora wydaje siê zasadne.
Sprawozdanie koncentruje siê na prezentacji przegl¹du szerokiego wachlarza dzia³añ podjêtych w ramach realizacji Programu. Nie znajdziemy w nim informacji o ich efektach. Pytanie
o rezultaty aktywnoci inspirowanej przez Program jest przedmiotem badañ ewaluacyjnych
podjêtych w tym roku przez Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii (National Focal Point) Krajowego Biura ds. Przeciwdzia³ania Narkomanii we wspó³pracy z Francuskim
Obserwatorium Narkotyków i Narkomanii
(OFDT) w ramach programu PHARE 2000
Walka z narkotykami. Badania te maj¹ na celu
ocenê, w jakim stopniu osi¹gane s¹ cele Programu oraz w jakim stopniu wp³ywaj¹ na rzeczywistoæ spo³eczn¹. Wyniki tych badañ opublikowane zostan¹ w 2004 roku.

Program realizowany by³ w czterech g³ównych dziedzinach, dla których okrelono podstawowe cele merytoryczne.

I. PROFILAKTYKA
1. Zwiêkszenie zaanga¿owania spo³ecznoci lokalnych w zapobieganie u¿ywaniu rodków.
2. Podniesienie poziomu wiedzy spo³eczeñstwa na temat problemów zwi¹zanych
z u¿ywaniem rodków psychoaktywnych
i mo¿liwoci zapobiegania zjawisku.
3. Pog³êbienie wiedzy na temat psychospo³ecznych uwarunkowañ narkomanii oraz
skutecznych strategii profilaktycznych.
4. Zwiêkszenie liczby kompetentnych realizatorów programów profilaktycznych.
5. Zwiêkszenie liczby i zró¿nicowania dostêpnych programów profilaktycznych uwzglêdniaj¹cych problematykê zapobiegania narkomanii.

II. LECZENIE, REHABILITACJA
I OGRANICZANIE SZKÓD
ZDROWOTNYCH
2. Zwiêkszenie dostêpnoci wiadczeñ w zakresie leczenia, rehabilitacji i ograniczania
szkód zdrowotnych poprzez rozwój specjalistycznych placówek i programów.
4. Wprowadzenie systemu szkoleñ dla personelu prowadz¹cego leczenie, rehabilitacjê i programy ograniczania szkód zdrowotnych.

III. OGRANICZANIE PODA¯Y
1. Zahamowanie wzrostu krajowej produkcji
narkotyków syntetycznych i narkotyków
wytwarzanych z surowców naturalnych.
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2. Zahamowanie wzrostu przemytu narkotyków na rynek wewnêtrzny.
3. Ograniczenie dostêpnoci narkotyków dla
indywidualnych u¿ytkowników.
4. Poprawa wspó³dzia³ania odpowiednich s³u¿b.
5. Monitorowanie wydatków odpowiednich
s³u¿b na zwalczanie przestêpczoci narkotykowej.
6. Wzmocnienie finansowej kontroli nad narkobiznesem.

IV. BADANIA, MONITORING
I EWALUACJA
1. Stworzenie zintegrowanego systemu informacji o narkotykach i narkomanii, poprawa trafnoci i rzetelnoci wskaników oraz
rozszerzenie ich repertuaru.
2. Ocena i interpretacja trendów epidemiologicznych (rozmiary zjawiska, wzory u¿ywania, zachowania ryzykowne) oraz identyfikacja nowych zjawisk na scenie rodków
odurzaj¹cych i zwi¹zanych z tym nowych
zagro¿eñ.
3. Ocena reakcji spo³ecznych na problem narkomanii  zarówno nieformalnych, jak
i zinstytucjonalizowanych, w tym ocena realizacji Krajowego Programu Przeciwdzia³ania Narkomanii, dostarczanie wniosków
i rekomendacji dla kszta³towania strategii
reagowania na problem narkomanii na poziomie kraju w skali regionalnej i lokalnej, a tak¿e miêdzynarodowej.
Przy konstruowaniu Krajowego Programu
Przeciwdzia³ania Narkomanii na lata 2002
2005 przeanalizowano dowiadczenia poprzedniego Programu obowi¹zuj¹cego w latach
19992001. Przeprowadzono m.in. krótki sonda¿, na który odpowiedzia³o blisko 80 instytu-

cji i organizacji, od ministerstw, poprzez organizacje pozarz¹dowe, do placówek leczniczych.
Z analizy zebranego materia³u wynika³o, ¿e
znaczna czêæ respondentów nie czu³a siê kompetentna, jeli chodzi o ocenê realizacji celów
z innych sektorów  specjalici od ograniczania poda¿y niewiele wiedzieli o dzia³alnoci
profilaktycznej i leczniczej, specjalici od ograniczania popytu mieli s³ab¹ orientacjê w dzia³aniach podejmowanych przez policjê. Dlatego
te¿ w Krajowym Programie Przeciwdzia³ania
Narkomanii na lata 20022005 priorytet uzyska³y kwestie koordynacji i przep³ywu informacji. Jednym z pierwszych efektów takiego
kszta³tu Programu jest wzmo¿ona wspó³praca
miêdzy resortami centralnymi w obszarze przeciwdzia³ania narkomanii w 2002 roku.
Stosunkowo ma³a liczba osób bior¹cych
udzia³ w sonda¿u potrafi³a oceniæ cele zwi¹zane z koordynacj¹, monitoringiem i wspó³prac¹
zagraniczn¹, dlatego te¿ obecny program wyodrêbnia oddzielny obszar dotycz¹cy badañ
i monitoringu, realizowanych w cis³ej wspó³pracy z odpowiednimi agendami Unii Europejskiej.
Do sukcesów zwi¹zanych z realizacj¹ Programu zaliczyæ nale¿y znaczne zaanga¿owanie
realizatorów w odniesieniu do wiêkszoci zadañ, w szczególnoci dotyczy to organów i organizacji rz¹dowych, które bra³y udzia³ w tworzeniu Krajowego Programu Przeciwdzia³ania
Narkomanii.
Szeroki zakres dzia³añ profilaktycznych,
ró¿norodnoæ podejmowanych inicjatyw na tym
polu oraz zaanga¿owanie samorz¹dów przyczyniaj¹ siê do tworzenia nowej jakoci w reagowaniu na problem narkomanii.
Przekszta³cenia w obszarze pomocy osobom
uzale¿nionym od narkotyków zmierzaj¹ do ró¿nicowania oferty leczenia i rehabilitacji, a tak¿e
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uzupe³niaj¹ j¹ o coraz szerszy zasiêg dzia³añ
skierowanych na ograniczanie szkód powodowanych przez narkotyki, adresowanych do osób
pozostaj¹cych poza systemem leczenia, których
dzia³alnoæ wp³ywa negatywnie na obraz zdrowia publicznego.
Warto zaznaczyæ, ¿e pomimo trudnego
okresu zmian strukturalnych w opiece zdrowotnej, nie odnotowano zjawiska ograniczania dostêpu do wiadczeñ leczniczych i rehabilitacyjnych w porównaniu z poziomem uprzednim,
a w pojedynczych przypadkach odnotowano
ilociowy wzrost oferty terapeutycznej.
Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdzia³ania
Narkomanii uczestniczy aktywnie w koordynacji realizacji Programu w czêci dotycz¹cej
lecznictwa. Pomoc w negocjacjach i elastyczne reagowanie na luki w nowym systemie finansowania wiadczeñ zdrowotnych poprzez
wsparcie placówek pozwoli³y na w miarê ³agodne dostosowanie siê systemu pomocy osobom uzale¿nionym od narkotyków do nowych
warunków.
Widoczne sukcesy odnosi program na polu
wspó³pracy miêdzynarodowej. Ju¿ samo powstanie Krajowego Programu Przeciwdzia³ania Narkomanii okaza³o siê wa¿nym elementem procesu akcesyjnego Polski do Unii
Europejskiej.
Ponadto odnotowaæ trzeba intensyfikacjê
wspó³pracy z Europejskim Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (European
Monitoring Center on Drugs and Drug Addiction  EMCDDA). Powo³anie przy Krajowym
Biurze Centrum Informacji o Narkotykach
i Narkomanii (National Focal Point  NFP)
owocuje wy¿szym stopniem zaspokajania naszych potrzeb informacyjnych w zakresie analiz i wniosków u¿ytecznych do prowadzenia
racjonalnej i efektywnej polityki wobec narko-

manii. W 2002 roku Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii przeprowadzi³o oraz zleci³o do realizacji projekty badawcze zgodne
z czterema z piêciu kluczowych wskaników
EMCDDA:
 wskanik Rozpowszechnienie U¿ywania
Narkotyków w Populacji Generalnej: pierwsze ogólnopolskie badanie Substancje psychoaktywne  postawy i zachowania;
 wskanik Zg³aszalnoæ do Leczenia z Powodu Narkotyków: badanie Zg³aszalnoæ
do leczenia z powodu narkotyków;
 wskanik Zaka¿enia HIV, HBV, HCV
w Zwi¹zku z U¿ywaniem Narkotyków: badanie Wystêpowanie chorób zakanych
wród narkomanów przyjmuj¹cych do¿ylnie rodki odurzaj¹ce. Czynniki ryzyka
zwi¹zane z nabytym zaka¿eniem;
 wskanik Oszacowanie Rozpowszechnienia
Problemowego U¿ywania Narkotyków: badanie Oszacowanie liczby problemowych
u¿ytkowników narkotyków i analiza wzorów u¿ywania narkotyków oraz zwi¹zanych
z tym problemów w tej grupie.
Kolejnym europejskim projektem realizowanym zgodnie ze standardami metodologicznymi Unii Europejskiej, w którym od 2002 roku
uczestniczy Polska, jest program Europejskich
Dzia³añ Ograniczaj¹cych Popyt na Narkotyki
(European Drug Demand Reduction Action 
EDDRA).
Powo³anie przy Krajowym Biurze do
Spraw Przeciwdzia³ania Narkomanii Centrum
Informacji o Narkotykach i Narkomanii by³o
kolejnym krokiem w procesie akcesji Polski
do UE. Polskie osi¹gniêcia na polu badañ epidemiologicznych narkomanii s¹ wysoko oceniane przez ekspertów z EMCDDA, a Polska
postrzegana jako kraj wiod¹cy pod tym wzglêdem w regionie.
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Krajowe Biuro organizowa³o i koordynowa³o liczne szkolenia zarówno dla przedstawicieli kas chorych, lokalnych w³adz samorz¹dowych jak i dla personelu placówek
leczniczych oraz rehabilitacyjnych, w tym lekarzy i pielêgniarek. Ponadto w marcu 2002
roku zosta³o podpisane porozumienie pomiêdzy Ministrem Zdrowia a Dyrektorem Krajowego Biura do Spraw Przeciwdzia³ania Narkomanii w sprawie powierzenia Dyrektorowi
Krajowego Biura prowadzenia postêpowania
certyfikuj¹cego program specjalistycznego
szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji
uzale¿nienia od narkotyków. W listopadzie
2002 roku, po kilku latach systematycznych
dzia³añ zmierzaj¹cych w kierunku stworzenia
systemu podnoszenia kwalifikacji przez pracowników placówek terapeutyczno-leczniczych dla osób uzale¿nionych od narkotyków,
odby³a siê sesja inauguracyjna szkolenia dla
specjalistów terapii uzale¿nieñ.
Prezes Rady Ministrów powo³a³ równie¿
w 2002 roku (10 czerwca) Radê do Spraw Przeciwdzia³ania Narkomanii. Jednym z g³ównych
zadañ tego miêdzyresortowego cia³a jest opiniowanie sprawozdañ z realizacji Krajowego Programu Przeciwdzia³ania Narkomanii. W sk³ad
Rady wchodz¹ przedstawiciele centralnych organów administracji rz¹dowej oraz organizacji
pozarz¹dowych i zwi¹zków wyznaniowych. Powo³anie Rady od dawna by³o oczekiwane przez
instytucje i osoby zajmuj¹ce siê przeciwdzia³aniem narkomanii w Polsce, a tak¿e przez miêdzynarodowe gremia koordynuj¹ce akcesjê Polski do Unii Europejskiej.
Najczêciej podnoszon¹ trudnoci¹ w realizacji Programu by³ brak dostatecznych rodków
finansowych. Równoczenie instytucje szczebla centralnego i w³adze samorz¹dowe nie by³y
w stanie oszacowaæ kosztów zwi¹zanych z re-

alizacj¹ programu. Wydaje siê, ¿e zarówno dla
poszczególnych resortów centralnych, jak i na
poziomie dzia³añ lokalnych, wa¿ne jest zharmonizowanie prac nad formu³owaniem planu
realizacji Krajowego Programu Przeciwdzia³ania Narkomanii i nad bud¿etem instytucji. Obecnie decyzje w powy¿szych kwestiach zapadaj¹
w innym trybie, stanowi¹c znaczn¹ przeszkodê
w realizacji Programu. Brak informacji zwrotnych o rodkach przeznaczonych na realizacjê
Programu uniemo¿liwi³ oszacowanie kosztów
przeznaczonych na przeciwdzia³ania narkomanii w Polsce w 2002 roku.
W zakresie oceny kosztów istniej¹ równie¿
istotne problemy metodologiczne i techniczne.
W praktyce wielu s³u¿b jest trudne lub niemo¿liwe precyzyjne wyspecyfikowanie kosztów
wygenerowanych bezporednio na przeciwdzia³anie narkotykom, np. w Policji, Stra¿y Granicznej czy S³u¿bach Celnych.
Kolejny pojawiaj¹cy siê problem, wymieniany przez organy w³adz samorz¹dowych, wi¹¿e siê z finansowaniem realizacji zadañ Krajowego Programu Przeciwdzia³ania Narkomanii
z funduszy przeznaczonych przez Urzêdy Marsza³kowskie na przeciwdzia³anie alkoholizmowi. Czêæ jednostek samorz¹du terytorialnego
wskazywa³a na wyrany konflikt pomiêdzy
mo¿liwoci¹ finansowania zadañ z zakresu zapobiegania narkomanii, a obowi¹zuj¹cymi przepisami prawnymi, które korzystniej sytuuj¹
przeciwdzia³anie alkoholizmowi. Bior¹c pod
uwagê, ¿e przyczyny obu zjawisk maj¹ czêsto
podobne uwarunkowania psychospo³eczne,
wydaje siê, ¿e wprowadzenie odpowiednich
zmian w przepisach prawnych, umo¿liwiaj¹cych finansowanie zadañ z zakresu profilaktyki narkomanii ze rodków finansowych wynikaj¹cych z ustawy o wychowaniu w trzewoci
i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi z dnia 26
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padziernika 1982, przyczyniæ siê mo¿e do
znacznej racjonalizacji podejmowanych dzia³añ i wydatków.
Bazuj¹c na danych uzyskanych ze zrealizowanych w 2002 roku pierwszych badañ populacji generalnej na temat substancji psychoaktywnych mo¿na nastêpuj¹co scharakteryzowaæ obraz
sceny narkotykowej w Polsce:
 okazjonalne u¿ywanie narkotyków wkroczy³o w wiat doros³ych,
 u¿ywanie narkotyków jest bardzo silnie
zró¿nicowane terytorialnie,
 narkotyki pojawiaj¹ siê przede wszystkim
wród osób do 24 roku ¿ycia, chocia¿ s¹ równie¿ obecne w kategorii wiekowej 25-34 lata,
 dane z Warszawy wskazuj¹ na lekki trend
wzrostowy,
 dostêpnoæ narkotyków oceniana jest jako
znaczna,
 co najmniej 175 tysiêcy osób przynajmniej
raz w roku siada za kierownic¹ po u¿yciu
narkotyku,
 narkomani s¹ postrzegani przede wszystkim
jako ludzie chorzy, wymagaj¹cy leczenia
i opieki,
 liczbê narkomanów w Polsce oszacowaæ
mo¿na na co najmniej 30 000 - 71 000 osób.
Z powy¿szych danych wynika, ¿e reakcji
instytucjonalnej i merytorycznej wymagaj¹:
 potrzeba dzia³añ profilaktycznych wród
doros³ych:
- dzia³ania profilaktyczne koncentruj¹ siê na
m³odzie¿y szkolnej, pojawienie siê problemu wród doros³ych sk³ania do sformu³owania oferty profilaktycznej tak¿e dla tej
grupy;

 potrzeba uwidocznienia problemu narkotyków w ruchu drogowym:
- dzia³ania profilaktyczne w tym zakresie to
przede wszystkim edukacja publiczna oraz
kontrola na drogach;
 potrzeba wykorzystania spo³ecznej akceptacji strategii leczenia i pomagania narkomanom:
- stosunkowo niski poziom akceptacji dla
strategii represji wobec narkomanów i wysoki dla strategii pomocy sk³ania do przemylenia realizowanej obecnie polityki
wobec narkomanii, przede wszystkim
w kontekcie rozwoju strategii ochrony i
doskonalenia zdrowia publicznego.
Podsumowuj¹c, nale¿y zaznaczyæ, ¿e proces tworzenia, a nastêpnie realizacji pierwszego etapu Programu przypad³ na trudny okres
ekonomiczny w kraju. Perspektywa kolejnej
reformy ubezpieczeñ zdrowotnych, zast¹pienia Regionalnych Kas Chorych Narodowym
Funduszem Zdrowia, tak¿e w pewnym stopniu decydowa³a o dynamice warunków realizacji Programu.
Mimo ¿e materia³ zgromadzony w tym sprawozdaniu nie mo¿e zast¹piæ wyników badañ
ewaluacyjnych, pozwoli³ jednak na dokonanie
oceny sukcesów i s³abych stron realizacji programu w 2002 roku, a tak¿e na wstêpn¹ identyfikacjê ich uwarunkowañ i wypracowanie rekomendacji s³u¿¹cych podniesieniu jakoci
realizacji Programu.
Piotr Jab³oñski
dyrektor Krajowego Biura ds.
Przeciwdzia³ania Narkomanii
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SZKOLNA INTERWENCJA
WOBEC UCZNIÓW SIÊGAJ¥CYCH PO RODKI
PSYCHOAKTYWNE
Znaczny wzrost u¿ywania przez m³odzie¿
zarówno legalnych, jak i nielegalnych substancji psychoaktywnych (Sieros³awski, 2001; Ostaszewski i wsp., 2001), a tak¿e obni¿anie siê wieku inicjacji spowodowa³y, ¿e problem sta³ siê
widoczny w szko³ach. W zwi¹zku z tym nauczyciele i wychowawcy coraz czêciej zg³aszali potrzebê poszerzenia swoich umiejêtnoci, aby
móc adekwatnie i skutecznie reagowaæ w przypadku ujawniania w szkole, ¿e uczeñ lub uczennica siêga po alkohol, papierosy lub narkotyki.
W odpowiedzi na to zapotrzebowanie w Instytucie Psychiatrii i Neurologii opracowana zosta³a metoda interwencji profilaktycznej w szkole. Inspiracj¹ by³a metoda krótkiej interwencji,
stosowana przez lekarzy pierwszego kontaktu
wobec doros³ych pacjentów nadu¿ywaj¹cych alkoholu (Fleming i wsp., 1995).
Wprowadzeniu metody interwencji do szkó³
sprzyja reforma systemu edukacyjnego rozpoczêta w 1999 roku (Dz.U. nr 14, poz. 131, 132;
Dz.U. nr 41, poz. 413), która tworzy odpowiednie warunki do wspó³pracy miêdzy szko³¹ a rodzicami. W ostatnim roku MENiS na³o¿y³o na
szko³y obowi¹zek opracowania programu profilaktyki, rozszerzenia zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz dzia³alnoci
wychowawczej i zapobiegawczej wród dzieci
i m³odzie¿y zagro¿onych uzale¿nieniem (Rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 i 31 stycznia
2003).

Metoda interwencji zosta³a poddana ewaluacji w latach 2001-2002. Celem badañ by³a
analiza:
 procesu wprowadzania do szkó³ metody interwencji wobec uczniów pij¹cych alkohol i/
lub u¿ywaj¹cych innych substancji psychoaktywnych.
 mo¿liwoci stosowania i przydatnoci w warunkach szkolnych metody interwencji profilaktycznej.
Celem niniejszego artyku³u jest prezentacja metody interwencji profilaktycznej (patrz
ramka zamieszczona na koñcu artyku³u) oraz
wyników badañ dotycz¹cych funkcjonowania
tej metody w szkole.

Przebieg badañ
Ewaluacja szkolnej metody interwencji mia³a charakter badañ w dzia³aniu. Do udzia³u
w projekcie zg³osi³o siê 11 szkó³ (2 podstawowe, 6 gimnazjów, 3 szko³y ponadgimnazjalne)
z Warszawy i dwóch mniejszych miast.
I etap  przygotowanie
W ka¿dej ze szkó³ przeprowadzono diagnozê sytuacji w zakresie: rozpowszechnienia u¿ywania substancji psychoaktywnych, zapisów
statutowych dotycz¹cych tej problematyki, podejmowanych dzia³añ profilaktycznych oraz
wspó³pracy z rodzicami. Pos³ugiwano siê przy
tym metod¹ wywiadów indywidualnych z pe-
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dagogami, dyrektorami, przedstawicielami nauczycieli i rodziców. Uzyskane informacje pozwoli³y na dostosowanie programu szkolenia do
potrzeb danej szko³y.
Nastêpnie w ka¿dej szkole przeprowadzono szkolenie dla rady pedagogicznej. Jego celem by³o:
 uwra¿liwienie na problem u¿ywania substancji odurzaj¹cych przez m³odzie¿
i wzmocnienie motywacji nauczycieli i wychowawców do podejmowania dzia³añ;
 zapoznanie z metod¹ interwencji profilaktycznej;
 zachêcanie grona pedagogicznego do podjêcia wspó³pracy w opracowaniu spójnego
systemu dzia³añ wobec uczniów siêgaj¹cych po substancje psychoaktywne, zapisania przyjêtych ustaleñ w dokumentach
szkolnych oraz poinformowania o zmianach
wszystkich zainteresowanych, tj. ca³ego
personelu szko³y, uczniów i ich rodziców.
Druga czêæ szkolenia by³a przeznaczona dla
nauczycieli, którzy zadeklarowali chêæ podejmowania w przysz³oci dzia³añ interwencyjnych.
Sporód 450 osób uczestnicz¹cych w szkoleniach
dla rad pedagogicznych do udzia³u w drugim etapie zg³osi³o siê 70 osób. Program warsztatów obejmowa³ omówienie przebiegu rozmowy interwencyjnej z uczniem, rozmowy z jego rodzicami,
formu³owanie kontraktu oraz æwiczenie umiejêtnoci prowadzenia rozmowy interwencyjnej z
uczniem i rodzicami. Wa¿ne miejsce w programie
szkolenia zajmowa³a równie¿ analiza zachowañ i
emocji uczniów przy³apanych na siêganiu po substancje psychoaktywne oraz rodziców, którzy dowiaduj¹ siê, ¿e ich dziecko pije alkohol, pali papierosy czy bierze narkotyki. Celem tej czêci
szkolenia by³o kszta³towanie umiejêtnoci nawi¹zywania i utrzymywania kontaktu z osobami znajduj¹cymi siê pod wp³ywem silnego stresu.

II etap  czas przeznaczony na dzia³anie przeszkolonych nauczycieli obejmowa³ prawie ca³y
rok szkolny (szkolenia zakoñczono na pocz¹tku listopada).
III etap - analiza realizacji i efektów dzia³añ
Do koñcowej fazy badañ przyst¹piono pod koniec roku szkolnego (w czerwcu) kiedy to rozes³ano do przedstawicieli szkó³ ankietê, która umo¿liwi³a wstêpn¹ orientacjê w przebiegu dzia³añ. Na
podstawie ankiety przygotowano te¿ scenariusze
wywiadów grupowych z przedstawicielami kadry
pedagogicznej i przedstawicielami uczniów ka¿dej z 11 szkó³. Wywiady zosta³y przeprowadzone
na pocz¹tku kolejnego roku szkolnego. W tym
samym czasie zebrano dokumenty zwi¹zane z programem. By³y to kontrakty zawarte z uczniami
oraz zmodyfikowane statuty szkó³.

Wyniki
1. Wprowadzanie metody interwencji do szkó³
Zebrane informacje pozwoli³y stwierdziæ,
¿e oczekiwane przez nas zmiany o charakterze
systemowym, w szerszym lub wê¿szym zakresie, zosta³y wprowadzone w szeciu z jedenastu szkó³: w jednej szkole podstawowej,
w dwóch gimnazjach i w trzech liceach (Okulicz-Kozaryn i wsp., 2003). W szko³ach tych,
w ci¹gu roku od rozpoczêcia projektu, uzupe³niono dokumenty szkolne (przewa¿nie by³y to
aneksy do statutów) o zapisy stwarzaj¹ce formalne podstawy do prowadzenia interwencji
profilaktycznych wobec uczniów siêgaj¹cych
po rodki psychoaktywne. Jednak zdarza³o siê,
¿e nie wszyscy nauczyciele znali nowe przepisy albo nie wszyscy interpretowali je w taki sam
sposób. Informacje o wprowadzonych zmianach
nie by³y te¿ systematycznie przekazywane rodzicom i uczniom.
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Pocz¹tkowo gotowoæ do skorzystania
z naszych propozycji by³a raczej niewielka.
W niektórych przypadkach powodem nik³ego
zainteresowania by³o poczucie bezradnoci 
przekonanie, ¿e i tak niewiele da siê zrobiæ.
W innych, wynika³o to z przekonania nauczycieli o tym, ¿e oni sami i ich szko³a, jako instytucja s¹ wystarczaj¹co dobrze przygotowani do
rozwi¹zywania pojawiaj¹cych siê problemów,
a zatem rozwi¹zania systemowe nie s¹ potrzebne. Taki sposób mylenia czêsto prezentowa³y
osoby tradycyjnie zajmuj¹ce siê sprawami wychowawczymi (przedstawiciele dyrekcji i pedagodzy). Nale¿y przy tym podkreliæ, ¿e jednoczenie mówi³y o w³asnym przeci¹¿eniu,
stresie zwi¹zanym z ka¿d¹ sytuacj¹ wymagaj¹c¹ ich interwencji i o frustracji wynikaj¹cej
z braku wspó³pracy z reszt¹ personelu szko³y.
Czynnikiem sprzyjaj¹cym zmianom w szko³ach okaza³o siê zainteresowanie i zaanga¿owanie rodziców. Warunkiem decyduj¹cym o ich
aktywnoci by³o zaproszenie na radê pedagogiczn¹, w czasie której by³ prezentowany i dyskutowany program dzia³añ interwencyjnych
szko³y. Udzia³ przedstawicieli rodziców w planowaniu zmian sprzyja³ te¿ ich zaanga¿owaniu
w promowanie przyjêtych w szkole rozwi¹zañ
 to za u³atwi³o rozpowszechnianie informacji. W szko³ach, w których rodzice byli w czasie wywiadówek wspieraj¹cymi partnerami
wychowawców, informacje o wprowadzanych
zmianach dociera³y do szerszego krêgu odbiorców, zarówno rodziców, uczniów, jak i nauczycieli. Mo¿na te¿ przypuszczaæ, ¿e zaanga¿owanie czêci rodziców zmniejsza³o obawy
nauczycieli przed reakcj¹ rodziców na propozycje szko³y (tak¿e na sam fakt ujawnienia, ¿e
w szkole zdarzaj¹ siê przypadki palenia papierosów, picia alkoholu lub brania narkotyków
przez uczniów).

2. Szkolne dzia³ania interwencyjne
W ci¹gu roku po przeszkoleniu nauczycieli, dzia³ania interwencyjne podejmowano we
wszystkich szko³ach uczestnicz¹cych w programie, niezale¿nie od tego czy zosta³y w nich
wprowadzone zmiany systemowe, czy te¿ nie.
W sumie przeprowadzono 34 interwencje, przy
czym w szko³ach podstawowych by³o ich znacznie mniej ni¿ w gimnazjach i w liceach. Liczba
interwencji prowadzonych w ka¿dej ze szkó³
waha³a siê od 1do 6.

Zgodnoæ z za³o¿eniami metody
Analiza poszczególnych interwencji wykaza³a, ¿e wiêkszoæ z nich  zgodnie z za³o¿eniami  zosta³a podjêta wobec uczniów okazjonalnie siêgaj¹cych po alkohol, papierosy,
marihuanê lub sporadycznie ³ami¹cych inne
zasady szkolne. Celem podejmowanych dzia³añ by³o przewa¿nie wspieranie zmian w zachowaniu poprzez udzielenie pomocy i wsparcia
uczniom oraz ich rodzicom.
W wiêkszoci przypadków nauczyciele
przeprowadzili dwie rozmowy interwencyjne
tzn. rozmowê indywidualn¹ z rodzicem i/lub
uczniem oraz rozmowê wspóln¹. Tylko w pojedynczych przypadkach by³ to pe³ny cykl
trzech rozmów.
Propozycjê zawarcia kontraktu z³o¿ono
w co drugiej podjêtej przez respondentów interwencji profilaktycznej. W kilku przypadkach
procedura opracowywania kontraktu by³a ca³kowicie zgodna z za³o¿eniami prezentowanymi na szkoleniu tzn. treci kontraktu by³y ustalane we wspó³pracy z rodzicami, a nastêpnie
propozycja dyskutowana z uczniem. Niektóre
kontrakty by³y przygotowywane wspólnie
przez rodziców i przedstawicieli szko³y, ale
uczeñ nie mia³ mo¿liwoci negocjowania za-
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wartych w nim zapisów. Wiêkszoæ kontraktów
zosta³a opracowana na pimie, w kilku przypadkach ograniczono siê do ustnej umowy.
W odniesieniu do po³owy kontraktów uzyskano informacje potwierdzaj¹ce monitorowanie
ich realizacji przez rodziców i szko³ê.
Znaczna czêæ interwencji (oko³o 40%) by³a
prowadzona w szko³ach niezgodnie z za³o¿eniami metody. Przede wszystkim próbowano j¹ zastosowaæ do pracy z uczniami, którzy stwarzali
powa¿ne problemy, czyli z takimi, którzy czêsto pili alkohol lub palili marihuanê, a jednoczenie chodzili na wagary lub anga¿owali siê w
zachowania zwi¹zane z przemoc¹ (np. udzia³ w
bójkach lub znêcanie siê psychiczne nad rówienikami).
W pojedynczych przypadkach metodê interwencji wykorzystano do rozwi¹zywania ró¿nych
konfliktów klasowych. Wówczas dzia³ania interwencyjne czêci nauczycieli ogranicza³y siê
do pojedynczej rozmowy z uczniem lub grup¹
uczniów. W przypadku konfliktów klasowych
niektóre interwencje polega³y na omówieniu problemu tylko na forum klasy. Czasami nadrzêdnym celem szkolnych dzia³añ by³o wyledzenie
i ukaranie winnych, a w kilku przypadkach osoby prowadz¹ce interwencjê nie potrafi³y (lub nie
chcia³y) jasno okreliæ jej celu. Prowadzenie
ledztwa by³o zwykle zwi¹zane z obawami nauczycieli o to, ¿e rodzice bêd¹ zaprzeczaæ lub
oskar¿aæ szko³ê o bezpodstawne pomówienie ich
dziecka. I rzeczywicie, w wielu przypadkach
zastosowania przez szko³ê metod ledczych,
wspó³praca z rodzicami i uczniem okaza³a siê
niemo¿liwa.
Niektórzy nauczyciele rozmawiali wy³¹cznie z rodzicami, zostawiaj¹c im rozwi¹zanie
problemu dziecka. Zdarza³o siê te¿, ¿e przedstawiciele szkó³ mylili kontrakt z pisemnym
owiadczeniem ucznia, ¿e pi³ alkohol, pali³ pa-

pierosy lub u¿ywa³ narkotyków. Takie owiadczenie s³u¿y³o jako dowód, ¿e szko³a poinformowa³a rodziców o przewinieniu dziecka.

Efekty interwencji
Respondenci byli równie¿ proszeni o okrelenie efektów przeprowadzonych interwencji. Prawie po³owa stwierdzi³a, ¿e ich dzia³ania zosta³y
zakoñczone sukcesem. Przy czym definicja sukcesu by³a bardzo szeroka. Dla jednych by³o to
zaprzestanie u¿ywania rodków odurzaj¹cych
przez ucznia, innym wystarcza³ brak dowodów
ponownego siêgania po takie substancje.
Oko³o jednej trzeciej nauczycieli sprawia³o
trudnoæ jednoznaczne okrelenie uzyskanych
efektów. Czasami wynika³o to z faktu, ¿e pozytywne zmiany dotyczy³y zachowañ jednego lub
dwóch uczniów z wiêkszej grupy. Zdarza³o siê
te¿, ¿e poprawie ulega³ jeden rodzaj zachowañ
ucznia, ale w innych aspektach jego funkcjonowanie pozostawa³o naganne (np. uczeñ przesta³
siê wdawaæ w bójki na terenie szko³y, ale nadal
wagarowa³ i mia³ konflikty z prawem). Do grupy interwencji o niejednoznacznych efektach
zaliczono równie¿ te, które w czasie prowadzenia badañ nie zosta³y jeszcze zakoñczone.
Tylko co pi¹ta interwencja zosta³a uznana za
pora¿kê. Niepowodzenie oznacza³o brak pozytywnych zmian w zachowaniu ucznia. Jednak
jako niepowodzenie niektórzy nauczyciele okrelali interwencje o efektach bardzo zbli¿onych
do tych, jakie inni okrelali jako niejednoznaczne. By³y to interwencje, które przynios³y pozytywne acz krótkotrwa³e zmiany, albo interwencje wywo³uj¹ce zmiany czêciowe (np. uczeñ
przesta³ piæ alkohol w szkole, ale pi³ poza jej
terenem).
Zestawienie informacji na temat podjêtych
w szkole dzia³añ interwencyjnych z ich efekta-
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mi pozwala stwierdziæ, ¿e osi¹gniêciu pozytywnych rezultatów sprzyja³o postêpowanie zgodne
ze schematem i za³o¿eniami metody prezentowanej na szkoleniach (Borucka i wsp., 2003).

Wnioski
Uzyskane wyniki pozwalaj¹ sformu³owaæ
kilka wniosków.
Przede wszystkim, dzia³ania interwencyjne
prowadzone w szkole powinny byæ kierowane
do uczniów, którzy okazjonalnie siêgaj¹ po alkohol, papierosy, marihuanê lub sporadycznie
³ami¹ inne zasady szkolne. Interwencja profilaktyczna stosowana wobec uczniów, którzy od
lat sprawiaj¹ k³opoty wychowawcze mo¿e jedynie inicjowaæ dzia³ania, które powinny byæ
kontynuowane przez placówki specjalistyczne.
W takich przypadkach rola szko³y bêdzie ogranicza³a siê do wyra¿enia braku akceptacji dla zachowañ ucznia, zachêcenia ucznia i rodziców do
podjêcia terapii oraz zaproponowania postêpowania, które u³atwi wywi¹zywanie siê przez
ucznia z obowi¹zków szkolnych. Wynika z tego,
¿e warunkiem prowadzenia skutecznych dzia³añ
interwencyjnych jest nawi¹zanie wspó³pracy
z placówkami zewnêtrznymi w celu udzielenia
bardziej kompleksowej pomocy, niezbêdnej gdy
zakres interwencji wykracza poza rolê i kompetencje nauczycieli.
Jeli chodzi o procedurê dzia³añ na terenie
szko³y, to wskazane jest prowadzenie indywidualnych rozmów z uczniami, rodzicami oraz
rozmowy wspólnej, w czasie której negocjowane s¹ treci kontraktu. Przeprowadzenie za³o¿onego cyklu rozmów s³u¿y nawi¹zaniu lepszej
wspó³pracy z rodzicami oraz uczniem, co sprzyja podejmowaniu bardziej adekwatnych i przemylanych dzia³añ interwencyjnych. Du¿e znaczenie ma opracowanie kontraktu w formie

pisemnej i  w miarê mo¿liwoci  zawarcie
w nim szczegó³owych ustaleñ dotycz¹cych zasad zachowania ucznia i zobowi¹zañ ka¿dej ze
stron.
Kolejnym warunkiem skutecznych dzia³añ
interwencyjnych jest monitorowanie realizacji
postanowieñ zamieszczonych w kontrakcie oraz
aktywne wspieranie rodziców i uczniów w ich
przestrzeganiu. Czuwanie nad wype³nieniem
ustaleñ zawartych w kontrakcie jest zadaniem
wymagaj¹cym dodatkowego zaanga¿owania ze
strony nauczyciela, ale równoczenie jednym
z kluczowych elementów, decyduj¹cych o tym,
czy kontrakt spe³ni swoj¹ podstawow¹ funkcjê,
to znaczy  wp³ynie korzystnie na zmiany w zachowaniu ucznia.
Oprócz konkretnych umiejêtnoci poszczególnych osób prowadz¹cych interwencjê, wa¿ny jest równie¿ szkolny kontekst jej funkcjonowania. Wyniki wprowadzania metody
interwencji do szkó³ wskazuj¹ na koniecznoæ:
 Promowania w rodowisku owiatowym
idei interwencji profilaktycznej. Motywacja do wprowadzania zmian  przekonanie, ¿e s¹ one realne, przydatne i niezagra¿aj¹ce  jest niezbêdna do rozpoczêcia
ca³ego procesu. Przeprowadzone badania
dostarczaj¹ wielu argumentów wzmacniaj¹cych takie przekonania. Szczególnie istotne jest dotarcie z takimi informacjami do
dyrektorów szkó³, poniewa¿ ich postawa
i aktywnoæ mog¹ znacz¹co u³atwiaæ lub
utrudniaæ wszelkie dzia³ania.
·  Zachêcania nauczycieli do nawi¹zania
wspó³pracy z rodzicami ju¿ na etapie dyskusji o wystêpuj¹cych w szkole problemach i sposobach ich rozwi¹zywania.
W szko³ach, w których rodzice uczestniczyli w szkoleniu zorganizowanym dla rady pedagogicznej, proces wprowadzania inter-
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wencji przebiega³ lepiej ni¿ w pozosta³ych
placówkach.
 Kszta³towania u osób opracowuj¹cych
program zmian przekonania, ¿e niezbêdnym warunkiem ich wprowadzenia jest
poinformowanie o nich wszystkich zainteresowanych. Nawet najlepsze wewn¹trzszkolne przepisy nie spe³ni¹ swojej roli, jeli rodzice, uczniowie i wszyscy pracownicy
nie bêd¹ ich znali.
Katarzyna Okulicz-Kozaryn,
Agnieszka Pisarska, Anna Borucka,
Pracownia Profilaktyki M³odzie¿owej Pro-M
Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa
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CHARAKTERYSTYKA METODY
INTERWENCJI PROFILAKTYCZNEJ
Celem interwencji jest przede wszystkim
korygowanie nieprawid³owych zachowañ poprzez udzielenie wsparcia i pomocy uczniowi
siêgaj¹cemu po rodki psychoaktywne oraz
jego rodzicom. Realizacji tego celu s³u¿¹ indywidualne kontakty przedstawiciela szko³y (nauczyciela, pedagoga lub psychologa szkolnego) z uczniem i jego rodzicami. Ponadto
interwencja ma zapobiegaæ problemom zwi¹zanym z u¿ywaniem substancji w szkole. Cel
ten jest realizowany poprzez opracowanie spójnego systemu dzia³añ wobec uczniów siêgaj¹cych po substancje psychoaktywne i konsekwentne stosowanie interwencji w przypadku

ka¿dego ucznia ³ami¹cego obowi¹zuj¹ce
w szkole zasady.
Postêpowanie interwencyjne zak³ada podjêcie nastêpuj¹cych dzia³añ:
Rozmowa indywidualna z uczniem. Rozmowa z uczniem podejrzewanym lub przy³apanym na siêganiu po substancje psychoaktywne s³u¿y, przede wszystkim, nawi¹zaniu z nim
kontaktu i zachêcaniu do dalszej wspó³pracy.
W zwi¹zku z tym kluczowe znaczenie ma odpowiedni klimat spotkania oraz bardzo wyrane podkrelenie w rozmowie, ¿e celem interwencji jest pomoc i udzielenie wsparcia
w poradzeniu sobie z problemem. Oznacza to,
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¿e uczeñ bêdzie móg³ kontynuowaæ naukê na
dotychczasowych warunkach, szko³a za umo¿liwi mu korzystanie z pomocy specjalistycznej
(jeli taka pomoc bêdzie potrzebna). Z drugiej
strony uczeñ powinien us³yszeæ jasny komunikat, i¿ pomoc nie oznacza pob³a¿ania i przyzwolenia ze strony personelu szko³y, by dalej
siêga³ po alkohol, papierosy czy narkotyki.
M³odzi ludzie w pocz¹tkowej fazie siêgania po
substancje psychoaktywne rzadko dowiadczaj¹ powa¿anych skutków takich zachowañ. Konsekwencje dyscyplinarne ponoszone przez
ucznia za z³amanie zasady abstynencji pe³ni¹
wiêc funkcjê sygna³u ostrzegawczego. W czasie rozmowy z uczniem osoba prowadz¹ca interwencjê przekazuje równie¿ spostrze¿enia na
temat zmian, jakie zasz³y w funkcjonowaniu
ucznia w efekcie siêgania po substancje psychoaktywne, oraz informacje o konsekwencjach dalszego u¿ywania danej substancji. Informacje te s¹ jednym z czynników (choæ
oczywicie nie jedynym), które maj¹ budowaæ motywacjê ucznia do zmiany zachowania. Celem rozmowy jest tak¿e zebranie danych
pozwalaj¹cych oceniæ, na ile zaawansowany
jest problem i jak w zwi¹zku z tym nale¿y dalej postêpowaæ. Na przyk³ad czy konieczne jest
kierowanie do poradni specjalistycznej. Na zakoñczenie spotkania uczeñ zostaje poinformowany, ¿e osoba prowadz¹ca interwencjê nawi¹¿e kontakt z rodzicami i we wspó³pracy z nimi
ustali dalsze postêpowanie.
Rozmowa indywidualna z rodzicami. Podczas spotkania z rodzicami, tak jak w rozmowie
z uczniem, podstawowe znaczenie ma nawi¹zanie kontaktu oraz zachêcenie rodziców do wspó³pracy. Osoba prowadz¹ca interwencjê dzieli siê
swoimi spostrze¿eniami na temat zmian, jakie
zasz³y w funkcjonowaniu dziecka oraz w³asn¹

ocen¹ stopnia zaawansowania problemu. Równie¿ rodzice zachêcani s¹ do podzielenia siê swoimi obserwacjami oraz wyra¿enia w³asnej opinii. Otrzymuj¹ ponadto informacjê o mo¿liwych
konsekwencjach zdrowotnych i spo³ecznych
zwi¹zanych z u¿ywaniem substancji psychoaktywnych. Celem spotkania z rodzicami jest ustalenie dalszego postêpowania. Osoba prowadz¹ca proponuje rodzicom wspólne opracowanie
kontraktu dla ucznia. Kontrakt zawiera nastêpuj¹ce elementy: zobowi¹zanie do nieu¿ywania
substancji psychoaktywnych oraz przestrzegania zasad zachowania ustalonych przez rodziców i przedstawiciela szko³y, konsekwencje 
czyli przywileje domowe i szkolne utracone
w zwi¹zku z ³amaniem zasad, oraz warunki odzyskiwania tych przywilejów. Kontrakt mo¿e
równie¿ zawieraæ zobowi¹zania rodziców i szko³y, które s³u¿¹ wspieraniu dziecka w przestrzeganiu kontraktu. Doroli mog¹ na przyk³ad zobowi¹zaæ siê do dyskrecji, unikania destrukcyjnej
krytyki itp.
Wspólne spotkanie z uczniem i jego rodzicami. To spotkanie s³u¿y przedstawieniu
uczniowi wspólnego stanowiska szko³y i rodziców oraz zapoznaniu go z kontraktem. Uczeñ
ma bowiem prawo negocjowania warunków
kontraktu i do³¹czenia w³asnych propozycji.
Dalsze kontakty szko³a  rodzice. Przestrzeganie kontraktu przez wszystkie zaanga¿owane strony: ucznia, jego rodziców oraz
przedstawiciela szko³y ma kluczowe znaczenie dla skutecznoci interwencji. Czuwanie nad
zachowaniem ucznia oraz wspieranie pozytywnych zmian wymaga jednak sprawnej wymiany informacji miêdzy osob¹ prowadz¹ca interwencjê i rodzicami. Forma dalszych kontaktów
ustalana jest w zale¿noci od potrzeb i mo¿liwoci obu stron.
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PODWÓJNE DIAGNOZY

Sprawozdanie ze spotkania koordynacyjnego
miêdzynarodowego programu badawczego ISADORA
Nadu¿ywanie substancji psychoaktywnych
jest jednym z g³ównych problemów zdrowotnych
we wszystkich spo³eczeñstwach europejskich, tak¿e ze wzglêdu na swoje konsekwencje spo³eczne
i prawne dowiadczane zarówno na poziomie jednostki, jak i poziomie spo³ecznym. Osoby nadu¿ywaj¹ce substancji psychoaktywnych stanowi¹
szczególn¹ grupê ryzyka zagro¿on¹ wczesn¹
umieralnoci¹, infekcj¹ wirusem HIV, ale tak¿e
spo³eczn¹ i ekonomiczn¹ deprywacj¹.
Problem nadu¿ywania i uzale¿nienia od substancji psychoaktywnych staje siê szczególnie powa¿ny w przypadku osób, u których wystêpuj¹ tak¿e inne zaburzenia psychiczne. Na podstawie badañ
wiatowych szacuje siê, ¿e w ró¿nych krajach od
30% do 50% osób chorych psychicznie nadu¿ywa
ró¿nych substancji, natomiast wród nadu¿ywaj¹cych lub uzale¿nionych od substancji oko³o 50%
osób ma powa¿ne zaburzenia psychiczne. Poniewa¿ w Polsce problem ten jest stosunkowy nowy
badania epidemiologiczne s¹ trudno dostêpne. Z badañ przeprowadzonych przez Janusza Sieros³awskiego wynika, ¿e 10% osób leczonych stacjonarnie z powodu nadu¿ywania narkotyków cierpi
równie¿ na inne zaburzenia psychiczne.
W Stanach Zjednoczonych i krajach Europy
Zachodniej problem podwójnych diagnoz zosta³
zauwa¿ony du¿o wczeniej ni¿ w Polsce. Pojawi³o siê wiele publikacji dotycz¹cych tego zjawiska, powsta³y programy terapeutyczne, lecz problem nadal postrzegany jest jako s³abo rozpoznany,
o czym najlepiej wiadcz¹ k³opoty definicyjne. Co
tak naprawdê nazywamy podwójn¹ diagnoz¹?

Kwestia cis³ej definicji sta³a siê przedmiotem d³ugiej dyskusji badaczy realizuj¹cych projekt naukowo-badawczy ISADORA  Zintegrowane Us³ugi na Rzecz Podwójnej Diagnozy
i Pe³nego Powrotu z Uzale¿nienia (Integrated Services Aimed at Dual Diagnosis and Optimal Recovery from Addiction) finansowany przez Komisjê Europejsk¹. Jednym z celów projektu
ISADORA jest porównanie problemów zwi¹zanych z leczeniem pacjentów z podwójn¹ diagnoz¹ w ró¿nych krajach europejskich. Zjawisko wystêpowania podwójnych rozpoznañ jest jednak
silnie osadzone w kontekcie kulturowym i aby
dokonaæ jakichkolwiek porównañ miêdzynarodowych, nale¿y najpierw zmierzyæ siê z problemami wynikaj¹cymi ze zderzenia ró¿nych tradycji badawczych i znaleæ wspóln¹ p³aszczyznê.
W projekcie ISADORA ostatecznie przyjêto definicjê podwójnej diagnozy jako wystêpowanie
jednoczenie co najmniej jednego z rozpoznañ:
F20 (F20.0-F20.9, F23.0-F23.9, F25-F29), F30
(F30-F33.9) oraz co najmniej jednego z rozpoznañ F10-F19, z wy³¹czeniem F17, wed³ug klasyfikacji ICD-10.
Badanie jest prowadzone w siedmiu orodkach europejskich: The County of Aarhus w Danii, Etablissement Public de Sante Maison Blanche we Francji, Tampere School of Public Health,
University of Tampere w Finlandii, University of
Dundee w Wielkiej Brytanii, Middlesex University w Wielkiej Brytanii, University of Cambridge w Wielkiej Brytanii oraz w Polsce  w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.
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Celem projektu jest opis mo¿liwoci i cie¿ek
leczenia oferowanych pacjentom z podwójn¹ diagnoz¹ w ramach opieki psychiatrycznej oraz okrelenie i porównanie wzorów zachorowalnoci dla
pacjentów z podwójn¹ diagnoz¹ w ka¿dym z uczestnicz¹cych orodków. W efekcie mo¿liwe stanie siê
stworzenie programu edukacyjnego dla personelu,
którego celem by³oby rozpowszechnianie wiedzy
o czynnikach ryzyka i odpowiednich strategiach
leczenia dla pacjentów z podwójn¹ diagnoz¹. Dla
osi¹gniêcia tych celów zastosowane zostan¹ zarówno metody badañ ilociowych, jak i jakociowych.
Wród chorych przeprowadzone zostan¹ 4 studia
przypadków, planowane s¹ równie¿ wywiady grupowe (focus grupy) z udzia³em pacjentów, ich rodzin oraz personelu medycznego. Sporz¹dzana zostanie równie¿ mapa us³ug dostêpnych dla chorych
z rozpoznaniem podwójnej diagnozy na terenie rejonu Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Badania ilociowe obejm¹ dwukrotny wywiad z 50 pacjentami w ka¿dym orodku, co daje w sumie 350
zbadanych osób. Kwalifikacja do badañ bêdzie mia³a miejsce w oddzia³ach ca³odobowych i zakoñczona zostanie, gdy 50 kolejno przyjmowanych do
szpitala osób spe³ni wymagane kryteria. W lipcu
i sierpniu przeprowadzono badania pilota¿owe,
w trakcie których w ka¿dym orodku zbadano czterech pacjentów. Celem pilota¿u by³o sprawdzenie
warunków badania oraz funkcjonowania narzêdzi
badawczych. Rekrutacja pacjentów do badañ w³aciwych rozpocznie siê w po³owie wrzenia.
Na dwudniowym spotkaniu badaczy wszystkich siedmiu orodków europejskich realizuj¹cych
projekt ISADORA dzielono siê dowiadczeniami z pilota¿u badañ ilociowych oraz dyskutowano nad organizacj¹ i metod¹ analizy danych, które zostan¹ zebrane w wyniku w³aciwych badañ.
Dowiadczenia z pilota¿u okaza³y siê niezwykle cenne. Ujawni³y miêdzy innymi potrzebê usuniêcia z kwestionariuszy pytañ, które pojawiaj¹

siê kilkakrotnie w ró¿nych testach. Pozwoli to na
skrócenie czasu badania, który okaza³ siê byæ
znacznie d³u¿szy ni¿ przewidywano i wyniós³ co
najmniej trzy godziny. Rozmawiano równie¿ na
temat kolejnoci kwestionariuszy w trakcie wywiadu. Kolejnoæ zalecana w protokole badawczym okaza³a siê niemo¿liwa do utrzymania  badacze musieli czêsto przerywaæ badanie jednym
narzêdziem, by powróciæ do niego po przeprowadzeniu innego testu. Zmiany mia³y charakter indywidualny i zale¿a³y od mo¿liwoci i stanu zdrowia pacjenta. Zdalimy sobie sprawê, ¿e niektóre
dane mog¹ okazaæ siê niemo¿liwe do zdobycia,
szczególnie w przypadku osób bezdomnych. Dyskutowano równie¿ kwestie etyczne i bezpieczeñstwo badaczy. Zastanawiano siê, w jaki sposób
pytaæ badanych o wyj¹tkowo dra¿liwe kwestie,
np. o próby lub plany samobójcze, tak aby nie
doprowadziæ do pogorszenia ich stanu zdrowia
i kiedy zrezygnowaæ z zadawania tego typu pytañ ze wzglêdu na dobro pacjenta.
Zmiany w kwestionariuszach sta³y siê równie¿ wa¿nym punktem dyskusji na temat kodowania i analizy danych, za któr¹ to czêæ projektu
odpowiedzialna jest strona polska. Zaproponowalimy sposób symbolizacji danych, który musi byæ
bezwzglêdnie jednolity we wszystkich orodkach.
Rozpoczniemy tworzenie baz danych dla wszystkich kwestionariuszy, gdy tylko bêd¹ dostêpne ich
elektroniczne wersje w jêzyku angielskim i jêzykach narodowych. Elektroniczne wersje s¹ niezbêdne do wprowadzenia ewentualnych zmian
w symbolizacji odpowiedzi. Strona polska bêdzie
monitorowaæ wprowadzanie danych, a nastêpnie
przeprowadzimy potrzebne analizy.
Realizacja projektu ISADORA zostanie zakoñczona w 2005 roku. Efektem koñcowym badañ bêdzie nie tylko ustalenie czynników ryzyka
wspó³wystêpowania nadu¿ywania substancji i zaburzenia psychotycznego oraz ocena mo¿liwoci
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leczenia oferowanego pacjentom z podwójnym
rozpoznaniem, ale równie¿ wypracowane zostan¹ wspólne instrumenty oceny, za pomoc¹ których mo¿na oceniaæ i porównywaæ efekty terapii
pacjentów w ró¿nych krajach, a wyniki badañ, porównañ i obserwacji zostan¹ wykorzystane jako

podstawy do stworzenia programu edukacyjnego
dla personelu opiekuj¹cego siê pacjentami z podwójn¹ diagnoz¹, który bêdzie rozpowszechniony w placówkach leczniczych.
Katarzyna Sieros³awska
Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa

Podsumowanie pierwszego etapu
szkolenia specjalistów i instruktorów
terapii uzale¿nieñ w dziedzinie uzale¿nienia
od narkotyków oraz dalsze perspektywy rozwoju
Dobiega koñca pierwszy etap wdra¿ania systemu szkoleñ w dziedzinie uzale¿nienia od narkotyków. Wprowadzany jest on od marca 2002
roku, po podpisaniu przez Ministra Zdrowia Regulaminu zatwierdzania i certyfikowania programu specjalistycznego szkolenia w dziedzinie uzale¿nienia od narkotyków. Na podstawie § 2
wymienionego Regulaminu Minister Zdrowia
powo³a³ Radê ds. Certyfikacji Programów Szkoleniowych, której przewodniczy prof. Czes³aw
Czaba³a. Jej zadaniem jest ocena ofert szkoleniowych zg³aszanych w ramach konkursów og³aszanych dwa razy w roku przez dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdzia³ania Narkomanii.
Po blisko dwóch latach funkcjonowania systemu szkoleñ chcielibymy poinformowaæ naszych
Czytelników o dotychczasowym ich przebiegu, napotkanych trudnociach oraz propozycjach dotycz¹cych dalszego rozwoju systemu.

Szkolenia w trybie skróconym
Dotychczas szkolenia w trybie skróconym
przewidziane dla osób, które posiadaj¹ co najmniej

dziesiêcioletni sta¿ pracy w terapii osób uzale¿nionych od narkotyków, ukoñczy³o 225 osób,
w tym 80 w zakresie Instruktora Terapii Uzale¿nieñ i 145 w zakresie Specjalisty Terapii Uzale¿nieñ. Realizatorem wszystkich szkoleñ w trybie skróconym by³o Polskie Towarzystwo
Psychologiczne, Orodek Badañ i Us³ug. Fakt,
¿e tak du¿a liczba osób uzyska³a potwierdzenie
swoich kompetencji zawodowych w trybie skróconym ma swoje uzasadnienie w tym, ¿e przez
wiele lat obszar szkoleñ w dziedzinie uzale¿nienia
od narkotyków nie posiada³ systemowych rozwi¹zañ. Wielu terapeutów, pracuj¹c w lecznictwie odwykowym od prze³omu lat siedemdziesi¹tych
i osiemdziesi¹tych, nie mog³o uzyskaæ formalnego potwierdzenia swoich umiejêtnoci. Wród
osób, które ukoñczy³y szkolenie w trybie skróconym, liczn¹ grupê stanowili ci, którzy w orodkach dla uzale¿nionych od narkotyków przepracowali ponad 18 lat (ok. 100 osób  specjalistów
i instruktorów terapii uzale¿nieñ).
Proces kwalifikowania do trybu skróconego
nie nale¿a³ do ³atwych. Komisja Kwalifikacyjna,
której przewodniczy Anna Ciupa z Polskiego
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Towarzystwa Psychologicznego, musia³a jasno
zdefiniowaæ kryteria dotycz¹ce terapii uzale¿nienia od narkotyków i rozstrzygn¹æ wiele szczegó³owych problemów. Kontrowersje powsta³y miêdzy innymi wokó³ programów wymiany igie³ i
strzykawek, poradnictwa prowadzonego w telefonie zaufania, pracy w charakterze terapeuty zajêciowego. Rozstrzygniêcia wymaga³y tak¿e sytuacje zatrudnienia w placówkach o charakterze
profilaktycznym, zajmuj¹cych siê g³ównie m³odzie¿¹ zagro¿on¹ uzale¿nieniem. Komisja zajê³a
stanowisko, ¿e wykonywanie powy¿szych zadañ
nie mieci siê w definicji terapii osób uzale¿nionych od narkotyków, w zwi¹zku z czym nie zaliczano do sta¿u pracy w terapii uzale¿nienia okresu zatrudnienia w charakterze pracownika
ulicznego czy dy¿urnego telefonu zaufania. Powy¿sze rozstrzygniêcia Komisji nie wszyscy przyjêli z zadowoleniem. Problemem innej natury,
przed którym stanêli ubiegaj¹cy siê o przyjêcie
na szkolenie, by³o zgromadzenie i przedstawienie Komisji Kwalifikacyjnej odpowiedniej dokumentacji z poszczególnych miejsc pracy. W wielu wypadkach by³o to zadanie karko³omne z
powodu likwidacji niektórych placówek czy ich
kolejnych restrukturalizacji. Mo¿liwoæ uzyskania
potwierdzenia kwalifikacji zawodowych w trybie
skróconym dobiega jednak koñca. Planuje siê, ¿e
ostatnie szkolenie w tej formule odbêdzie siê w listopadzie 2003 roku.

Szkolenia w trybie pe³nym
W 2003 roku równolegle do szkoleñ w trybie
skróconym zaczêto wdra¿aæ szkolenia w trybie
pe³nym obejmuj¹cym oko³o 430 godzin dydaktycznych, w tym zajêcia teoretyczne, warsztatowe, treningi, sta¿e i superwizje kliniczne.
W wyniku procedury konkursowej wy³oniono cztery podmioty uprawnione do prowadzenia

szkoleñ i odpowiedzialne za realizacjê programów
szkoleniowych w trybie pe³nym. S¹ to: Polskie
Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii wraz
z Uniwersytetem Zielonogórskim, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Polska Federacja Spo³ecznoci Terapeutycznych oraz Instytut Psychologii
Zdrowia. W programach szkolenia prowadzonych
przez powy¿sze instytucje uczestniczy obecnie
250 osób. Nale¿y spodziewaæ siê, ¿e do po³owy
2005 roku zdecydowana wiêkszoæ uczestników
zda egzamin koñcowy i tym samym uzyska certyfikat potwierdzaj¹cy posiadanie kompetencji
zawodowych w dziedzinie uzale¿nienia od narkotyków. Egzamin, zgodnie z zapisami Regulaminu zatwierdzania i certyfikowania, sk³adaæ siê
bêdzie z dwóch czêci: testowej oraz ustnej polegaj¹cej na przygotowaniu i przedstawieniu przed
Komisj¹ Egzaminacyjn¹ studium przypadku.
Obecnie trwaj¹ intensywne prace nad opracowaniem pytañ testowych. Planuje siê, ¿e pytania te
bêd¹ wczeniej udostêpnione s³uchaczom.
Od pocz¹tku przygotowywania koncepcji
systemu szkoleñ za³o¿ono, ¿e bêd¹ one poddane
procedurze ewaluacji, która dostarczy ilociowych i jakociowych informacji na temat teoretycznych za³o¿eñ ca³ego systemu oraz poszczególnych programów realizowanych przez
podmioty szkol¹ce. Badania maj¹ tak¿e pos³u¿yæ sformu³owaniu rekomendacji dla przysz³ych
edycji programu. Ewaluacji poddane bêd¹
wszystkie modu³y szkolenia  czêæ teoretyczna, warsztatowa, treningi oraz sta¿e i superwizje
kliniczne. Podmiotem odpowiedzialnym za przygotowanie i przeprowadzenie ca³ej procedury
ewaluacji jest Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne, kierowane przez prof. Leszka Korporowicza.
Program szkoleniowy realizowany przez Uniwersytet Zielonogórski wspólnie z Polskim Towarzystwem Zapobiegania Narkomanii jako
pierwszy by³ poddany badaniom ewaluacyjnym.
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Ze wstêpnych analiz wynika kilka cennych informacji dla ca³ej organizacji systemu szkoleñ
w przysz³oci. Najwa¿niejsza konkluzja dotyczy
podstawy programowej szkolenia. W opinii wielu s³uchaczy szkolenie powinno bardziej koncentrowaæ siê na uzyskiwaniu i doskonaleniu praktycznych umiejêtnoci ni¿ zdobywaniu wiedzy
teoretycznej. S³uchacze zwracali tak¿e uwagê na
koniecznoæ uzupe³nienia podstawy programowej
o tematy dotycz¹ce m.in. opieki postrehabilitacyjnej. Podkrelano tak¿e potrzebê bardziej precyzyjnego okrelenia zakresu kompetencji zawodowych instruktora i specjalisty terapii uzale¿nieñ
oraz wskazanie ró¿nic pomiêdzy zakresami ich
kompetencji i odpowiedzialnoci.
Powy¿sze postulaty, jak i inne rekomendacje,
zostan¹ uwzglêdnione w przygotowywanym przez
Krajowe Biuro projekcie zmian Regulaminu zatwierdzania i certyfikowania programu specjalistycznego szkolenia w dziedzinie uzale¿nienia od
narkotyków. Oprócz zmodyfikowanego programu
szkolenia zmiany dotyczyæ bêd¹ tak¿e trybu szkolenia. Planuje siê, ¿e od stycznia 2004 roku jedyn¹ drog¹ potwierdzania kwalifikacji zawodowych
bêdzie szkolenie w trybie pe³nym. Bior¹c jednak
pod uwagê fakt, ¿e certyfikat instruktora terapii
uzale¿nieñ w trybie skróconym i pe³nym mog¹
uzyskiwaæ osoby posiadaj¹ce tytu³ licencjata, zaplanowano, ¿e w zmienionym Regulaminie szkoleñ bêd¹ one mia³y mo¿liwoæ, po uzyskaniu tytu³u magistra na kierunku maj¹cym zastosowanie
w ochronie zdrowia, potwierdzenia kwalifikacji
specjalisty terapii uzale¿nieñ w drodze egzaminu
z wy³¹czeniem koniecznoci odbywania pe³nego
cyklu szkolenia.
Pe³ny tryb szkolenia przewiduje 80 godzin
sta¿u klinicznego i 70 godzin superwizji klinicznej. W latach 2002 i 2003 w drodze konkursu og³oszonego przez Krajowe Biuro wy³oniono 12 placówek do odbywania sta¿y oraz 13 osób, które

uzyska³y rekomendacje do prowadzenia superwizji klinicznej. Opiekê merytoryczn¹ nad superwizorami sprawuje prof. Czes³aw Czaba³a. Raz na
kwarta³ organizowane s¹ spotkania superwizorów,
podczas których maj¹ mo¿liwoæ dalszego doskonalenia swojego warsztatu pracy.

Perspektywy rozwoju
systemu szkoleñ
Krajowe Biuro ds. Przeciwdzia³ania Narkomanii planuje dalsze zmiany systemu szkoleñ
i certyfikacji. Ca³y czas czynimy starania, aby
dotychczasowy Regulamin zatwierdzania i certyfikowania specjalistycznego programu szkolenia w dziedzinie uzale¿nienia od narkotyków
zatwierdzony przez Ministra Zdrowia zosta³ zast¹piony przez rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia
w sprawie trybu i zasad potwierdzania kwalifikacji zawodowych w dziedzinie uzale¿nienia od narkotyków. Aby takie rozporz¹dzenie zosta³o wydane przez Ministra, niezbêdna jest nowelizacja
ustawy o przeciwdzia³aniu narkomanii. Odpowiedni projekt zmian jest przygotowywany, jednak proces legislacji, jak powszechnie wiadomo,
jest ¿mudny i czasoch³onny. Planujemy, ¿e najpóniej w 2005 roku stosowne rozporz¹dzenie
zostanie wydane. Zanim to jednak nast¹pi w 2004
roku, podobnie jak w poprzednich dwóch latach,
dyrektor Krajowego Biura og³osi konkurs na programy szkoleniowe. Liczymy na to, ¿e oprócz
podmiotów, których programy ju¿ uzyska³y rekomendacjê Ministra Zdrowia, do konkursu przyst¹pi¹ tak¿e inni. W og³oszeniu o konkursie zostan¹ przedstawione szczegó³owe warunki, które
podmiot szkol¹cy jest zobowi¹zany spe³niaæ. Ponadto Krajowe Biuro planuje zwiêkszyæ liczbê
rekomendowanych superwizorów. Zostan¹ oni
wy³onieni w trybie konkursu og³oszonego
w pierwszej po³owie 2004 roku Do udzia³u w nim
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zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby, które spe³niaæ bêd¹ wskazane w og³oszeniu kryteria.

Projekt ustawy o zawodach
medycznych
Na zakoñczenie chcielibymy poinformowaæ
o projekcie ustawy o zawodach medycznych, która
z pewnoci¹ zainteresuje rodowisko terapeutów
uzale¿nieñ. Ministerstwo Zdrowia, w ramach procesu przystosowywania polskiego ustawodawstwa
do wymogów prawa Unii Europejskiej, opracowa³o projekt ustawy, która ma regulowaæ wykonywanie niektórych zawodów medycznych.
Wród nich wymienia siê instruktora i specjalistê
terapii uzale¿nieñ. Oznacza to wa¿n¹ zmianê 
po raz pierwszy w polskim ustawodawstwie instruktor i specjalista terapii uzale¿nieñ uzyska status zawodu regulowanego (dotychczas s¹ to tylko
stanowiska pracy). Warunkiem ich uzyskania jest
ukoñczenie specjalistycznego szkolenia zatwier-

dzonego przez Ministra Zdrowia. Szkolenia obecnie wdra¿ane przez Krajowe Biuro spe³niaj¹ powy¿sze kryterium, zatem ich absolwenci w przysz³oci uzyskaj¹ prawo do wykonywania zawodu
instruktora lub specjalisty terapii uzale¿nieñ oraz
bêd¹ mogli ubiegaæ siê o uznanie ich zawodu w
krajach UE. Projekt ustawy, okrelaj¹c zawody,
definiuje tak¿e zakresy kompetencji dla ka¿dego
z nich. Planuje siê, ¿e wojewoda prowadziæ bêdzie rejestr wszystkich osób uprawnionych do wykonywania poszczególnych zawodów. Miejmy nadziejê, ¿e nowe regulacje prawne wejd¹ w ¿ycie
w 2004 roku.
Wszystkie osoby zainteresowane uzyskaniem
bardziej szczegó³owych informacji na temat systemu szkoleñ zapraszamy do odwiedzenia naszej
strony internetowej www.narkomania.gov.pl,
dzia³ Certyfikacja.
Bogus³awa Bukowska
zastêpca dyrektora Krajowego Biura
ds. Przeciwdzia³ania Narkomanii
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