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Uzal e¿ni enie spowod owa ne pozam edy cz nym
przyj mow ani em substanc ji psychoa kty w nych
stanowi od wielu lat powa¿ny problem natury
medyczn ej i spo³ecznej. Nastêps twa nad u¿yw -
ania tych substanc ji i skutki uzale¿ni e nia maj¹
nie tylko wymiar psychob iolo gic zny, ale rzutuj¹
negat ywnie na wiele obsza rów funk cjono wania
rodzinn ego, zawod owe go i spo³ecznego.
W kilku ostatn ich dziesi êcioleciach obserw uje
siê sta³y wzrost liczby osób przyj muj¹cych sub -
stan c je psychoa kty wne o dzia³aniu uzale¿n ia -
j¹cym. W Polsce problem narkom anii jako zja -
wis ka spo³ecznego z krêgu patol ogii spo³ecz -
nych pojawi³ siê wyraŸnie w drugiej po³owie lat
szeœædziesi¹tych ubieg³ego wieku i od pocz¹tku
stanowi³ powa¿ne, choæ nie od pocz¹tku w³aœ -
ciwie i adek watnie postrzeg ane i ocen iane, za -
gro ¿ enie natury biop syc hospo³ecznej. Anal iza
epid emi olog icz na, kliniczna i socjod emo gra ficz -
na narkom anii i zjawisk jej towar zysz¹cych wy -
kaz uje pewne charakt ery sty czne cechy i tren dy,
które nale¿y uwzglêd niæ przy ocen ach pro g nos -
tyczny ch i przy formu³owaniu program ów pro fi -
lakty cznych. Do takich cech nale¿¹ m.in. okre s o -
we zmiany iloœc iowe i jakoœ cio we doty cz¹ce
uzale ¿ni onych, nadu¿ ywaj¹cych i inic ju j¹cych
sto sow anie œrodków uzale¿ niaj¹cych, a tak ¿e
rodzaje i formy przyj mow any ch substan c ji oraz
wywo³ywane tymi zmia nami modyf ika cje struk -
tur alne na nieleg alnym rynku narkot yko wym.
W Polsce obserw owa no w latach siedemd zie -
si¹tych i pierw szej po³owie lat osiemd ziesi¹tych

XX wieku wyraŸny trend wzro stowy z czte rol et nim 
okres em stabil iza cji w czasie stanu wojen n e go.
W drugiej po³owie lat osiemd ziesi¹tych wyst¹pi³
nieznaczny spadek, a od pocz¹tku lat dziewiêæ -
dziesi¹tych do chwili obecn ej stwier dza siê nara -
s tanie zjawis ka. Daje siê ponadto zaobse rwowaæ 
wystêp owanie okreœl onych prefe rencji lub nawet
mody na okreœl one rodzaje substanc ji psycho a -
kty wnych; pocz¹tkowo jed nym z najpop ula rnie j -
szych œrodków odurza j¹ cych by³ wziew ny roz -
puszc zalnik trójchlo roety len, póŸniej niektóre le -
ki (np. glimid, tardyl, parkop an), czêsto ³¹cznie
z alkoh olem. Masowe nadu¿ ywa nie leków psy -
cho t ropo wych by³o cha rakt ery sty czne dla lat sie -
demd ziesi¹tych, kie dy to œrodki o dzia³aniu na -
sen n ym, anksjol ity cz nym i opioi dy by³y pow szech -
n ie stosow ane w celach pozam edy cznych. Na
prze³omie lat siedem d ziesi¹tych i osiemd zie -
si¹ t ych zaobs erwo wano gwa³towny wzrost zu ¿y -
c ia œrodk ów odurza j¹cych produk owa nych do -
mowy mi sposob ami, wzros³o równie¿ przyj mo -
w a nie leków psychot ro po wych i stosow anie in -
ha l acji z lotnych roz puszczalników.
Statys tyki i wyniki prowad zony ch badañ wy ka -
za³y, ¿e od roku 1984 zwiêks zy³a siê wyraŸn ie
liczba osób stosuj¹cych prze twory konopi indyjs -
kich i za¿ywaj¹cych „koktajle” z³o¿one z ró¿nych
leków psychot ropo wych oraz œrodków haluc yno -
gen nych (LSD, meskal ina). Rozszer zy³o siê
tak¿e eksper yme ntow anie z nieobj êty mi kontrol¹ 
substanc jami chemiczn ymi, zarówno pochod ze -
nia natur alne go, jak i syntet yczny mi.
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Oprócz okres owo zmie niaj¹cej siê mody na
stosow anie ró¿nych œrodków uzale¿ niaj¹cych,
wp³yw na obraz sceny narkot yko wej maj¹ tak¿e
inne czyn niki zwi¹zane np. z aktua lny mi relac ja -
mi miêdzy poda¿¹ i popyt em, regul acj ami praw -
nymi, stylem i jako œci¹ ¿ycia, itd. (1, 3). Spra wia
to, ¿e w ró¿n ych krajach, a nawet ró¿nych regio -
na ch poszcz ególnych pañstw istniej¹ ró¿ne
modele u¿ywania substanc ji psychoa kty wnych.
Badan ia nad zró¿n icowaniem lokaln ych scen
narkot yko wych i wzorami u¿ywan ia narkot yków
prowad zone s¹ w Polsce stosunk owo od nie -
dawna. Za bardzo wa¿ne prognos tycznie uwa¿a
siê wyniki badañ popul acji uczni ów w prze -
dzia³ach wiekow ych 15–17 i 18–20 lat. Z badañ
ankiet owy ch wynika np., ¿e w latach dziewiê æ -
dzie si¹tych nast¹pi³ kilkak rotny wzrost rozpow -
szechni enia u¿ywan ia narkot yków wœród m³o -
dzie¿y szkol nej (z ok. 5% w roku 1992 do blisko
20% w latach 1999/2000). Œrednie tempo tego
wzro stu w drugiej po³owie lat 90. wynosi³o a¿ ok.
20% rocznie (4).
Z powodu uzale ¿ni enia od narko tyk ów w roku
1999 leczon ych by³o ok. 7 tysiêcy osób, z tego a¿ 
po³owa po raz pierw szy. Wiêks zoœæ z nich by³a
uzale ¿niona od opioi dów (prawie 40%), a drugie
tyle stanowi³y osoby z uzale¿ nieniami mieszan y -
mi. Chocia¿ uzale¿n ien ia od innych substanc ji
psychoa kty wnych w Polsce nie s¹ tak czêste jak
na Zachod zie, 8% wszyst kich leczon ych z po wo -
du uzale¿ nieñ to uzale¿ nieni od leków uspok a -
jaj¹cych i nasenn ych, 6% – od amfet ami ny i jej
pochodn ych, tyle samo od wziew nych rozpusz -
czalników, 2% – od konopi (haszysz i marih uana). 
 Pochodn¹ procesów global iza cyj nych jest
wzrost u¿ywan ia substanc ji obcych kultur owo –
opioid ów, konopi, halucy nog enów. Obserw uje
siê tak¿e zmianê reakc ji spo³ecznych na pro ble -
my zwi¹zane z narkom ani¹. Coraz czêsts ze s¹
postawy bardziej aktywne, nie ogran icz aj¹ce siê
tylko do zaint ere sow ania s³u¿by zdro wia tym pro -
blem em, ale prze jaw iaj¹ce siê podejm owa niem
szeroko zakroj ony ch dzia³añ profil akty cz nych,
wcze snego wykryw ania przypa dków sto so w ania
narkot yków, prewenc ji policyjnej itp. (1).
 W Polsce nadal utrzym uje siê zaobs erwo wany w 
koñcu lat 90. model u¿ywa nia œrod k ów uza -
le¿niaj¹cych, w którym zaznac zaj¹ siê trzy g³ów -
ne typy: pierw szy obejm uje u¿ytk own i ków opio i d -
ów, czêsto produk owa nych metod ami cha³upnic -

zymi („polska heroi na”). Narkot yk ten najczê œciej 
przyj mow any jest do¿yl nie, niekiedy ³¹cznie z
innymi substanc jami psychoa kty w nymi, zawsze
jednak pe³ni rolê narkot yku pod sta w owe go, a
u¿ytkow nicy tej samej grupy œrod ków to z regu³y
osoby o wyraŸny ch cechach uzale¿nienia.
Drugim doœæ wyraŸn ie wyodrê bni aj¹cym siê
wzorem stosow ania narkot yków jest u¿ywan ie po -
³¹czeñ ró¿nych substanc ji. W tym modelu znacz -
nie trud niej wska zaæ jest tzw. narkot yk pod staw -
o wy, poniewa¿ w stosow any ch kombin a cj ach
wy stêp uj¹ czasem tylko niektó re. Do najczê œci ej
sto sow any ch w kombin acj ach nale ¿¹ amfet ami -
na i jej pochodne, haluc yno geny, œrodki uspok a -
jaj¹ce i nasenne, konop ie; nieco rzadziej wymie -
nione œrodki ³¹czone s¹ z kokain¹ lub heroin¹.
W odró¿n ieniu od poprzedn iego modelu wzór mie -
szany jest rzadziej prefer owa ny przez osoby uza  -
le¿ n ione – zwykle stosuj¹ go osoby eksper yme n -
tuj¹ce i zagro¿ one uzale¿ nie niem.
Kolejn ym wyodrê bnionym model em jest sto sow -
anie prepar atów uzys kiwa nych z konopi jako
narkotyku podstaw owe go. Niekiedy konop ie u¿y -
wane s¹ ³¹cznie z innymi œrodk ami psychoa k ty w -
nymi, np. amfet amin¹ czy haluc yno gen ami, ale
raczej okaz jona lnie. Marih uana lub haszysz s¹
w tym modelu przyj mow ane doœæ regul arnie (co -
dzienn ie lub przy najmn iej kilka razy w tygod niu).
Podobn ie jak w modelu drugim, stosunk o wo
rzad ko ten wzór prefer uj¹ osoby g³êboko uzale¿ -
nione.
Warto zwróciæ uwagê na fakt, ¿e polska he roi na
przyj mow ana jest g³ównie przez osoby pre fe ru -
j¹ce pierw szy z przed staw iony ch modeli,
a w dwóch nastê pnych prawie nie jest stosow a na. 
Zjawis ko to jest doœæ charakt ery sty czne i mo¿ na
je uznaæ za wa¿ne kryter ium stra tyf i kuj¹ce œrod -
owi sko nark oma nów oraz za wyraz zró¿ nic owa -
nia o okre œlo nych implik acj ach psy chol ogi cz nych
i spo³ecznych (3, 5).
 Prefer owa nie i przyna le¿ noœæ do jednego
z trzech wymien iony ch wzorów stosow ania nar -
kot yków powod uje, ¿e osoby nale¿¹ce do okreœ -
lon ego modelu zmie niaj¹ swój stosun ek do osób
przyj muj¹cych inne œrodki uzale ¿niaj¹ce i w inny
sposób. Obserw uje siê pewn¹ herme t ycz noœæ
obowi¹zuj¹c¹ adeptów danego wzoru narkot y -
ko wego oraz swoist¹ „ideolo giê” znaj duj¹c¹ swe
prze jawy w przyj mow aniu okreœ lo n ych postaw,
zacho wañ, reakc ji i pogl¹dów. Przy k³adem istnie -
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n ia tego rodzaju zale¿n oœci jest fakt, ¿e osoby
wchodz¹ce w kr¹g towar zyski u¿ytk owni ków
polskiej heroi ny s¹ zazwyc zaj elim ino wane
z krêgu osób u¿ywaj¹cych narkot y ki wed³ug
innego wzoru. Wynika to m.in. st¹d, ¿e polska
heroi na jest uwa¿a na przez osoby, które jej nie
stosuj¹, za brudny „narkot yk” (dirty drug), a lu -
dzie, którzy j¹ przyj muj¹, za osobn ików zde gen -
e ro wan ych, usyt uow anych na najn i¿s zych
szcze blach narkot yko wej drabiny hierarc hicznej. 
Tego rodzaju oceny mog¹ wynikaæ z faktu, i¿
istotn ie wœród osób prefer uj¹cych u¿ywan ie tzw.
kom potu doœæ czêsto spotyka siê ludzi bêd¹cych 
w trud nej sytua cji mater ialnej, ¿ycio wej i zdro -
wotn ej, ale nie jest to regu³a. Z drugiej strony
osoby stosuj¹ce g³ównie polsk¹ heroinê nie
podziel aj¹ prze kon ania u¿yt kow nik ów innych
rodz ajów nark oty ków o swojej ni¿s zoœ ci; wprost
prze ciwn ie – sk³aniaj¹ siê do uznaw ania tych,
którzy prefer uj¹ inne wzory, za niewtaj emni czo -
nych ignoran tów.
Ponadto grupa u¿ywaj¹cych polskiej heroiny jest 
najsiln iej zró¿nic owana pod wzglêdem wie ku,
czasu u¿ywania narkoty ków, a zdecyd o wa na
wiêksz oœæ ma za sob¹ nieudane próby leczen ia
odwyk owe go. Osoby u¿ywaj¹ce narko tyk ów we -
d³ ug dwóch nowych wzorów s¹ zwykle m³odsze,
czêsto wywodz¹ siê ze œrodo wisk uczniows ko-stu -
denck ich, wiêkszoœæ z nich nie podejm o wa ³a
dotychc zas leczen ia. Ich g³ównym problem em jest
zdobyc ie œrodków finans owy ch na narkotyki,
zw³aszcza dro¿sze. 
Od kilku lat wzra sta popyt na przyj mow anie
amfet ami ny i jej pochodn ych; u¿ywana jest ona
g³ównie w œrodowi skach m³odzie¿o wych, w tym
uczniows ko-studenck ich. Amfetami nê zaczyn aj -
¹ te¿ stosow aæ osoby wczeœn iej uzale¿ nione od
opioid ów, benzodwua zepin i barbitura nów; rów -
ni e¿ wœród osób objêtych program em metad o -
no wym, podstaw owym œrodkiem psychoa kty w -
nym s³u¿¹cym do prze³amania abstyn encji czês -
to bywa amfetamina (6).
 Przed staw ione zjawis ka maj¹ tak¿e aspekty
krymin oge nne, dotycz¹ce przest êpc zoœci zwi¹ za -
nej z narkot yki em. Z danych KG Polic ji wy nika, ¿e
osoby uzale ¿nione od substanc ji psy choa kty w -
nych stanowi¹ 1/3 ogó³u podejr za ny ch o prze -
stêp stwa narkot yko we. W tej grupie do naj czêœ -
ciej za¿ywa nych œrodków nale¿a³y prze twory
konopi, amfet ami na i inne substanc je syn tet -

yczne. Wykaz ano œcis³¹ zale¿ noœæ pomiê dzy
za¿yw ani em narko tyk ów i pope³nianiem prze -
stêpstw. WskaŸnik udzia³u osób uprzedn io kara -
n ych wœród podejr zany ch o przest êpst wa nar -
kot yko we ogó³em wynosi³ w 1998 r. oko³o 21%,
w tym za przest êps twa zwi¹zane z nar kot y ka mi
– oko³o 8%. 
Dysfunkc je psychiczne spowod owa ne poza m e -
dy cznym przyj mow ani em substanc ji uzale¿ ni -
aj¹cych czêsto prowadz¹ do zaburzeñ za cho w -
ania, w tym agres ji i prze mocy, a zmiany uczu -
cio woœci wy¿s zej u osób uzal e¿n ionych skut kuj¹
za³aman iem wcze œniejszych norm i zasad etycz -
n ych, moraln ych oraz zabur zeni em dotych c za -
so wych systemów wartoœci (2). Skut kuje to m.in.
czês tsz ym narus zeni em norm praw nych, a spe -
cyficzn ym aspekt em tego zjawis ka jest zale¿ n oœæ
pope³nianych przestêpstw od rodzaju i dawek
u¿ywan ej substanc ji psychoa kty wnej.
Przed staw ione zjawis ka wska zuj¹ na potrze bê
ci¹g³ego monit oro wan ia sceny narkot yko wej w
Polsce, która cechuje siê okres owy mi zmia nami, 
wymag aj¹cymi modyf ika cji progr amów profil -
akty cznych i terapeutycznych.

 Stresz czen ie

Anal iza epid emi olog czno-kliniczna sytua cji
dotycz¹cej zjawis ka narkom anii w Polsce wska -
zuje, ¿e w ostatn ich kilku latach zachodz¹ w niej
zmiany natury iloœciowej i jakoœciowej. Zmia nom
uleg³y m.in. wska Ÿniki dotycz¹ce prefer encji przyj -
mo w any ch substanc ji psychoa kty wnych, poja wi -
³y siê te¿ nowe tendenc je w zakres ie i spo sob ach 
ich stosow ania, czêœci ej stwier dza siê wspó³wy -
stêpowa nie uzale¿ nienia z innymi dys funkc jami
psychiczn ymi.

S³owa kluczowe: scena narkot yko wa, nowe 

zjawis ka

Summary

Epid emi olog ical and clinic al anal ysis of drug
depend ency in Poland shows that within the last
few years one can obser ve chan ges of qualit ati ve
nature. Indic ato rs concern ing prefer ences of the
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psychoa cti ve substanc es taken have underg one 
various chan ges.
There have also appe ared new tendenc ies in the
range and the ways of their use. The addict ion
along with mental disord ers are more fregue ntly
stated.
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