
Mariusz Jędrzejko 

Kierowcy  

i narkotyki  

Zasady postępowania – 

rozpoznawanie – 

podstawy pomocy – 

zagrożenia 



Prezentacja jest materiałem 
szkoleniowym wykorzystywanym 

w trakcie szkoleń  

„Narkotyki i kierowcy” 
 

Wszelkie prawa zastrzeżone – 
opracowanie jest chronione 

prawem autorskim®© - prawa 
autorskie przynależą Centrum 

Profilaktyki Społecznej 
Jego upowszechnianie, powielanie jest możliwe 

tylko na podstawie pisemnej zgody autora.  
Autor wyraża zgodę na odtwarzanie opracowania 

na komputerach osobistych – tylko do 
niekomercyjnych celów edukacyjnych.  
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Co to jest narkotyk jak działa, co zmienia? 



Centrum Profilaktyki Społecznej w Milanówku       ww.cps.edu.pl 

Co to jest narkotyk jak działa, co zmienia? 

Stępienie  

Pobudzenie 



Co robią narkotyki? 

Psychostymulanty 

Widzę 
Słyszę,  
Analizuję 
Przywołuję 
Czuję 

Reaguję 



Co robią narkotyki? 

Substancje otępiające - tłumiące 

Widzę 
Słyszę,  
Analizuję 
Przywołuję 
Czuję 

Reaguję 



Co robi w OUN narkotyk, dopalacz? 



 Kto bierze, w jakim celu bierze, co bierze? 

1 

4 

3 

2 

5 

Przeciążenie psychofizyczne  

Napięcie zawodowe (stres) 

Problemy rodzinne (osobiste) 

Problemy ekonomiczne 

Nieprzygotowanie zawodowe 



 Kto bierze, w jakim celu bierze, co bierze? 

Jeśli wiesz na co się stać, nie 

zaryzykujesz (enkulturowanie wiedzy) 



 Kto bierze, w jakim celu bierze, co bierze? 

Cechy  

psychobiologiczne 

Środowisko 



 Kto bierze, w jakim celu bierze, co bierze? 

Cechy  

psychobiologiczne 

Środowisko 

Organizacja 



 Kto bierze, w jakim celu bierze, co bierze? 

Niezrozumienie wydolności 

organizmu 

Niemożliwość przestrzegania 

granic wydolności 
Źródło grafiki: http://abcnewsradioonline.com/storage/news-images/Getty_H_120211_FastDriving.jpg?__SQUARESPACE_CACHEVERSION=1337973780384Źródło  
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Niebezpieczni dla siebie 
Niebezpieczny dla innych 

Niebezpieczni dla innych 
użytkowników drogi 
Niebezpieczny dla siebie 



 Kto bierze, w jakim celu bierze, co bierze? 

Haszysz, marihuana 

Kokaina 
 
amfetamina 

Leki kodeinowe, efedrynowe 

Leki uspokajające, 
 nasenne 

Źródło grafiki: 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5a/Heroin_in_powder_and_pill
_forms.jpg 



 Znalazłem narkotyk lub inną 
substancję – co robić? 

Nie dotykaj  

ręką! 

Zabezpiecz! 

Nie wyrzucaj – 

nie niszcz! 

Oddaj 

ratownikowi 

(pogotowiu)! 



 Narkotyki i substancje działające podobnie w ruchu drogowym 

Pobudzenie  Odreagowanie 

Przed    W czasie                           Po  zadaniu 

* 
* * 

* * 
* * * 



Jak weryfikować? 

Zweryfikuj: 

zachowania, 

źrenice  

i twarz. 



Jak rozpoznać używanie? 

Opiaty, leki uspokajające, nasenne, antydepresanty 
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Wynik: 
- niezdolność zareagowania w sytuacjach 

wymagających błyskawicznej reakcji  (efekt 

„hamowania na wodzie”) 

- opóźnione rozróżnianie bodźców w trudnych 

warunkach atmosferycznych 

- nieodróżnianie pojedynczych świateł (zlewanie się) 

 



Amfetamina, kokaina, pseudoefedryna 

Jak rozpoznać używanie? 
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Wynik: 

- pozorny wzrost koncentracji 

- niedostrzeganie „drobiazgów” 

- skłonność do ryzyka 

- przecenianie zdolności 

- działanie na granicy wydolności – 

przeciążanie układów 



Jak rozpoznać używanie? 

Marihuana  
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Wynik 

- zniekształcenie odbioru bodźców 
wzrokowych 

- zaburzenie oceny sytuacji 
- niska aktywność 
- skłonność do ryzyka 



Człowiek po „N” – jak pomóc? 

Dwa pierwsze kroki: 
1. Zabierz kluczyki 

2. Odsuń od drogi 

…jeśli można - posadź 



Ważne: jak zatrzymać chorego? 

Oceń swoje 
możliwości! 
Jeśli nie dasz rady 
poproś o pomoc. 



Człowiek po „N” – jak pomóc? 

Ścieżka pomagania: 
Silne zaburzenie – natychmiast pogotowie 
1. Ochroń; 
2. Stań/uklęknij obok - sprawdź  
czy masz kontakt; 
3. Zweryfikuj źrenice; sprawdź zapach; sprawdź 
wygląd skóry; 
4. Sprawdź: tętno, potliwość, temperaturę, oddech 
5. Zweryfikuj substancję. 



Po czym rozpoznać używanie? 

Zmiany skórne 
• plamy, zaczerwienienia – sterydy 

• wygląd jak po alkoholu – 

barbiturany, benzodiazepiny 

• blade palce – marihuana 

• nakłucia, krew na na rękawach – 

opiaty 

• brązowe oczodoły – opiaty 

• zaczerwieniony nos – kokaina, 

amfetamina 

• swędzenia – kokaina 

• krosty, wrzody – środki wziewne 

• krwawienia z nosa, silny katar – 

środki wziewne 
http://www.wprost.pl/F/pic.php?T=news&P=278965&w670=1&brt=1; http://i.wp.pl/a/f/pjpeg/8165/warszawa_narkotyki.jpg; 
http://michalburda.pl/wp-content/uploads/2013/08/45.jpg; http://i.wp.pl/a/f/jpeg/26798/tabletki_narkotyki_afp512.jpeg 
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Jak rozpoznać używanie? 

mowa:  
• bełkotliwa – barbiturany, benzodiazepiny;  

• bełkotliwa i wesołkowatość – LSD, grzybki;  

• gadatliwość – kokaina;  

• gadatliwość, euforie, wesołkowatość – 

marihuana;  

• rozmowa „z duchami” – środki halucynogenne 

• pływanie, urywanie – środki otępiające. 



Jak rozpoznać używanie? 

ożywienie:  
- silne pobudzenie, ruchliwość – ecstasy;  

- nadpobudliwość, nadaktywność , agresja – 

kokaina;  

- drażliwość, agresywność, nerwowość, 

pewność siebie – amfetamina;  

- strach – amfetamina (po);  

- nadsympatyczość (lgnięcie) – ecstasy. 



Jak rozpoznać używanie? 

• stępienie:  

- brak koordynacji ruchowej – marihuana, 

ecstasy;  

- zaburzenia przestrzenne – LSD, 

marihuana;  

- mała aktywność, senność – barbiturany, 

benzodiazepiny;  

- zamorczenia – opiaty. 



 Silne reakcje ponarkotykowe 

• Oddech - szybki lub 

zanikający 

• Drżenie rąk 

• Psychozy  

• Torsje 

• Wymioty  
Źródło grafiki: http://www.slowo.com.pl/zdjecia/17053/Diana.jpg 



N – typowe zaburzenia i reakcje  

Bradykardia (-60/min) - Tachykardia 

(+ 120/min) - Napady drgawkowe - 

Hipertermia (+40°C) – Wstrząsy, 

drgawki - Niewydolność nerek - 

Niewydolność oddechowa - 

Śpiączka 



 Gdzie i jak szukać narkotyku? 
 Zewnętrzne i wewnętrzne 

kieszenie 
 

Chusteczka – zabezpiecz  

– oddaj na toksykologię lub do 

innego laboratorium. 
 

Bezwzględnie wymyj ręce. 



Nagła agresja - co robić jak postępować? 

1) Nigdy nie odpowiadaj  

agresywnie; 

2) „Zgadzaj” się; 

3) Spuść głowę – obserwuj  

„mowę ciała”; 

4) Jeśli nie możesz się usunąć  

– usiądź; 

5) Nie reaguj siłą, nie kłuć się, nie gestykuluj; 

6) Przy skrajnym niebezpieczeństwie – uciekaj.  



Podsumowanie 

1. Mamy do czynienia z człowiekiem nie 

kontrolującym swoich zachowań 

2. To człowiek niezdolny do oceny zagrożeń 

3. Może być niebezpieczny dla siebie  

i innych 

4. Chory potrzebuje pomocy medycznej 

5. Chory może stawiać opór 

6. Koniecznie zachowaj spokój i opanowanie 



JAK POSTĘPOWAĆ? 

Co zawsze robić? 
• oceń typ zaburzenia 

• mów spokojnie, wolno, mało - powtarzaj polecenia 

• obserwuj – ustal bezpieczną odległość 

• pytaj o substancję – zabezpiecz ją 

• udziel pomocy 

Czego nigdy nie robić? 
• podnosić głos lub krzyczeć  

• oceniać 

• gestykulować i dyskutować 



Mariusz Jędrzejko 
 

kontakt:  mariusz@cps.edu.pl    
tel. 602-100-020 

www.cps.edu.pl 

mailto:edu@mcpu.edu.pl

