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W odpowiedzi na pismo znak ZSS/500127120141KT z dnia 14.112014 roku,
kierowane do Marszałka Województwa Łódzkiego, przekazane według kompetencji do
Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w sprawie danych zgromadzonych przez
Ośrodek Kontroli Zatruć dotyczących interwencji medycznych w przypadku podejrzenia
zatrucia „dopalaczami”, informuję, iż pierwsze niepokojące informacje z których wynikało, że
mieszkańcy województwa łódzkiego, w szczególności młodzież do 21 r. ż., jest szczególnie
zagrożona problemem używania nowych substancji narkotycznych tzw. „dopalaczy” zostały
przekazane do Regionalnego Centrum Polityki Społecznej za pośrednictwem Krajowego
Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii z dnia 4 grudnia 2013 roku.

Mając na względzie zagrożenia i niebezpieczeństwa wynikające z używania
środków psychoaktywnych oraz ich wpływ na dzieci i młodzież, podjęto działania
ukierunkowane na ograniczenie zjawiska używania nowych substancji narkotycznych.
Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi jako jednostka organizacyjna samorządu
województwa łódzkiego, realizująca zadania wynikające z Wojewódzkiego Programu
Przeciwdziałania Narkomani oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. 2005,
nr 179, poz. 1485 z późn. zm.) zorganizowało w dniu 28 lutego br. Wojewódzką Naradę
kierowaną do osób działających w obszarze profilaktyki i leczenia uzależnień
w województwie łódzkim m. in. do przedstawicieli Wojewódzkiej Stacji Sanitarno -

Epidemiologicznej, Kuratorium Oświaty w Łodzi, Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi,
Instytutu Medycyny Pracy, Wojewódzkiego Centrum Zdrowia Publicznego, Komendy
Wojewódzkiej Policji, Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Miasta,
organizacji pozarządowych, Świetlic Środowiskowych i Młodzieżowych Ośrodków
Socjoterapii.
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Nadrzędnym celem wojewódzkiej narady była wymiana doświadczeń, nawiązanie

współpracy w dążeniu do integracji środowiska oraz próba wypracowania podstaw spójnych

działań i rozwiązań w obszarze profilaktyki i leczenia, które przyczynią się do zahamowania

tempa wzrostu popytu na „dopalacze”, zwłaszcza wśród dzieci I młodzieży.

Uczestnikom narady zostały przedstawione dane i informacje o interwencjach medycznych

związanych z podejrzeniem zatrucia „dopalaczami” zgromadzone przez Ośrodek Kontroli

Zatruć w Warszawie. Prezentacji danych w formie multimedialnej dokonał Krajowy

Konsultant ds. Toksykologii — dr n. med. Piotr Burda.

Prezentacja stała się przyczynkiem do podjęcia przez zgromadzonych dyskusji.

Jednym z wniosków, wypowiadanych przez większość uczestników narady, było

przekonanie iż wysokie wskaźniki dotyczące województwa łódzkiego są wynikiem dobrej

sprawozdawczości, a co za tym idzie nie są one odzwierciedleniem rzeczywistej sytuacji

w zakresie zatruć, a także nie są odzwierciedleniem pełnej skali zjawiska jakim jest używanie

przez młodocianych tzw. „dopalaczy”.

Nie można jednakże nie brać pod uwagę faktu, iż to w Łodzi powstały pierwsze sklepy

z „dopalaczami”. Wszechobecna reklama podkreślająca bezpieczeństwo i ich naturalny

skład, nieograniczony dostęp do sklepów „smart shopów” zapewnił sobie wielu użytkowników

„dopalaczy”, co pokutuje do dnia dzisiejszego.

Biorąc pod uwagę powyższe od lat podejmujemy wiele działań edukacyjno —

profilaktycznych ukierunkowanych na ograniczenie zjawiska używania nowych substancji

psychoaktywnych, w tym organizacę szkoleń dla różnych grup zawodowych (nauczycieli,

pedagogów szkolnych), debat i konferencji poświęconych zdrowiu, podczas których

dystrybuowane są materiały informacyjne i edukacyjne. Od grudnia 2010 roku na trzech

wyższych uczelniach funkcjonują Punkty Konsultacyjno — Informacyjne, w których dyżury

pełnią terapeuci, specjaliści z zakresu uzależnień. W ten sposób studenci uzyskali dostęp do

porad i diagnoz, których do tej pory musieli poszukiwać poza murami uczelni, w innych
placówkach i instytucjach.

Wiele działań profilaktycznych realizowanych jest przez organizacje pozarządowe, w ramach
dotacji przyznanych z budżetu województwa (całodobowe punkty konsultacyjne, warsztaty
dla dzieci i młodzieży szkolnej, akcje społeczne, wykłady i prelekcje skierowane do

rodziców).

W roku bieżącym uruchomiono dodatkowe środki w wysokości 100.000 złotych na wsparcie
realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu przeciwdziałania
uzależnieniom i patologiom społecznym - przeciwdziałania narkomanii, związane
z używaniem dopalaczy, z których sfinansowano zajęcia informacyjno — edukacyjne
prowadzone w różnych formach: zielona szkoła, rajdy hufców ZHP, konkursy wiedzy,
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warsztaty umiejętności psychospołecznych. Adresatami działań jest młodzież szkół

gimnazjalnych i ponadgim nazjalnych oraz podopieczni Środowiskowej Świetlicy

Socjoterapeutycznej.

Zapewniam iż nie ustajemy w zaangażowaniu pracy na rzecz profilaktyki narkomanii,

mamy nadzieję, iż następstwem podejmowanych działań będzie osiągnięcie wymiernego

efektu w postaci zmniejszenia liczby zatruć „dopalaczami” w naszym województwie.
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