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     KĄCIK RODZICA 

 

 

Niech ten Nowy Rok będzie doskonałą okazją do spełniania 

swoich marzeń, realizowania planów i sięgania po to, co do tej pory 

wydawało się niemożliwe. 

Z życzeniami jak najlepszego Nowego Roku 2016 zapraszamy do 

zapoznania się z kolejnym numerem naszej gazetki.  

Proponujemy dziś następujące tematy, przygotowane przez 

nauczycieli naszego Ośrodka: 

 

1. Nasze dzieci i zagrożenia 

2. Krótka charakterystyka okresu dorastania 

3. Od przewodu pokarmowego do autyzmu 

 

 

 

Małgorzata Krzyżyńska  

Dorota Szufrajda 

Aneta Olszta 

Anna Kozakiewicz 

Kontakt mailowy: kacikrodzica@gmail.com 

 

mailto:kacikrodzica@gmail.com
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Nasze dzieci i zagrożenia 

 

 

 

Co to są „dopalacze: 

W ostatnim czasie coraz częściej słyszy się w mediach, a niejednokrotnie w 

najbliższym otoczeniu, o substancjach, które posiadają psychoaktywne 

właściwości zbliżone do działania narkotyków. Są to produkty zarówno 

syntetycznego, jak i naturalnego, sprzedawane  na portalach lub sklepach 

internetowych. Sprzedawcy reklamują je jako środki pobudzające, 

wspomagające funkcje poznawcze (np. poprawiające czasowo pamięć, 

koncentrację uwagi) czy pozwalające zrelaksować się. Jednocześnie 

producenci „dopalaczy” w ofercie handlowej zamieszczają informacje, że są 

to produkty kolekcjonerskie, nawozy do kwiatów czy sole do kąpieli „nie do 

spożycia przez ludzi”. 

Jak działają? 

„Dopalacze” - czyli nowe narkotyki, jak większość substancji 

psychoaktywnych, działają na ośrodkowy układ nerwowy i po ich zażyciu 

zmienia się nastrój i zachowanie człowieka. Część substancji, najczęściej 

pochodzenia syntetycznego, daje efekty pobudzające przypominające 

skutki po użyciu amfetaminy, kokainy lub ecstasy. W grupie substancji 

pochodzenia naturalnego zachodzi duże zróżnicowanie w działaniu tych 

substancji. Często są to mieszanki ziół o działaniu psychoaktywnym i mogą 

działać zarówno uspokajająco, wywoływać  euforię, jak i działać 

psychodelicznie czy halucynogennie. Skutki użycia mogą być zbliżone do 

działania marihuany, haszyszu czy LSD lub też do skutków zatrucia 

organizmu toksynami, często nieznanego pochodzenia, co ogromnie 

komplikuje interwencję medyczną. 

Objawy używania 

Podobnie jak w przypadku narkotyków, objawy używania zależą od rodzaju 

substancji, przyjętej dawki, jak również od cech psychofizycznych danej 

osoby. Nie ma jednego wzorca reakcji na przyjętą substancję – tolerowana 

przez organizm jednego człowieka, dla innego może być groźną w skutkach 

trucizną. W zależności od substancji mogą wstąpić między innymi 
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następujące objawy: przypływ energii, podwyższenie nastroju, 

rozdrażnienie, huśtawka nastroju, pobudzenie psychoruchowe, napady 

szału, stany depresyjne, halucynacje wzrokowo-słuchowe, a także utrata 

apetytu, bezsenność, przekrwienie gałek ocznych, wymioty, biegunka. 

Powodowane przez dopalacze zmiany świadomości lub stany pobudzenia 

ograniczają zdolność oceny i kontroli sytuacji, co znacząco zwiększa ryzyko 

niebezpiecznego wypadku, odniesienia urazu, a także utraty przytomności. 

Używanie dopalaczy może także spowodować skutki śmiertelne. 

Jak wyglądają? 

Postać fizyczna tych produktów również zbliżona jest wyglądem do 

narkotyków. „Dopalacze” występują w postaci białego proszku, kapsułek 

lub tabletek, suszu roślinnego (liście, nasiona, ekstrakt, skręty), suszu 

grzybów. Mogą być przyjmowane doustnie, donosowo, w postaci wywaru 

lub do palenia. 

Ryzyko związane z używaniem „dopalaczy” 

Aktualna wiedza na temat ryzyka związanego z używaniem „dopalaczy” jest 

bardzo ograniczona, ale wiele wskazuje na to, że przyjmowanie tych 

substancji wiąże się z ryzykiem zdrowotnym, w tym także z uzależnieniem. 

Odnotowano coraz liczniejsze, również w Polsce, przypadki powikłań 

zdrowotnych po zażyciu „dopalaczy”, które wymagały interwencji 

lekarskich i hospitalizacji. Pojawiły się doniesienia, że w składzie dopalaczy 

mogą występować substancje nielegalne, w tym narkotyki o wysokim 

potencjale uzależniającym. Zagrożenie związane z używaniem substancji 

psychoaktywnych jest szczególnie wysokie w przypadku młodych osób, 

których organizmy są niezwykle podatne na wszelkie szkody zdrowotne. 

„Dopalacze” mogą być również substancjami wprowadzającymi dziecko w 

świat narkotyków. 

Czy coś się robi, aby zlikwidować ten problem w 

naszym kraju? 

Mamy do czynienia z nowym niebezpiecznym zjawiskiem, z którym próbują 

się mierzyć wszystkie kraje europejskie, ale jak dotychczas żaden kraj nie 

znalazł skutecznego rozwiązania. W Polsce dokonywane są stałe zmiany 

regulacji prawnych wprowadzających substancje używane w „dopalaczach” 

na listę substancji kontrolowanych. Zmiany prawa nie są w stanie nadążyć 

za wprowadzaniem przez producentów do obrotu coraz to innych 

substancji. Z tego powodu tak ważne stają się reakcje społeczne 

potępiające praktyki handlarzy dopalaczami, jak i kampanie poszerzające 

wiedzę i świadomość społeczną czym „dopalacze” są i jakie niosą za sobą 

zagrożenia. 

CO ROBIĆ, GDY PODEJRZEWAMY, ŻE DZIECKO UŻYWA 

„DOPALACZY” LUB NARKOTYKÓW? 

 Nie zwlekaj. Zareaguj od razu, ale nie działaj pod wpływem emocji 

– porozmawiaj z dzieckiem; 
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 Zapytaj o powody - dlaczego używa tych substancji; 

 Uświadom mu konsekwencje i zagrożenia związane z ich 

używaniem; 

 Porozmawiaj na temat nacisku i manipulacji ze strony grupy 

biorącej „dopalacze”; 

 Powiedz, że martwisz się o nie i że zawiodło twoje zaufanie; 

 Daj mu szansę poprawy, ale przyglądaj się uważnie postępowaniu; 

 Nie daj się przekonać argumentom dziecka, że to niegroźne, 

naturalne substancje, „bezpieczna alternatywa dla narkotyków” 

lub że to taka moda; 

 Jeżeli uznasz za konieczne wprowadź nowe zasady i konsekwencje 

(czasowe cofnięcie przywilejów, ograniczenie rozmów 

telefonicznych, kontaktów z  rówieśnikami, dostępu do komputera, 

itp.); 

 Jeśli stwierdzisz, że zagrożenie jest poważne, szukaj pomocy u 

specjalistów ( psycholog, pedagog szkolny lub terapeuta 

uzależnień); 

 

 

RODZICE A DORASTAJĄCE DZIECI 

Okres dorastania przynosi zwykle trudne problemy dla samych 

nastolatków, ich rodziców, jak i całego otoczenia. Rola rodziców w tym 

okresie jest szczególnie trudna, dlatego warto jak najwcześniej budować 

dobre relacje z dziećmi, bo to jedno z ważniejszych narzędzi w wychowaniu 

dzieci. Działania zaradcze rodziców w przypadku zagrożenia używaniem 

przez dziecko „dopalaczy” są takie same, jak i przy innych zagrożeniach – 

na przykład piciu alkoholu czy używaniu narkotyków. 

Udowodniono, że największą moc chroniącą ma: 

 Okazywanie miłości i zainteresowanie życiem dziecka ( mów 

dziecku, że jest dla ciebie najważniejszą osobą, że zależy ci, by 

było zdrowe i szczęśliwe, poznaj jego przyjaciół, 

zainteresowania i sposoby spędzania czasu wolnego); 

 Dobre porozumiewanie się z dzieckiem ( rozmawiaj z dzieckiem 

często, pytaj o jego zdanie, uważnie słuchaj, rozmawiaj także 

na trudne tematy – o narkotykach, alkoholu, dojrzewaniu); 

 Zdrowa dyscyplina (postaw jasne granice – wyraź 

zdecydowany sprzeciw wobec używania narkotyków i innych 

środków psychoaktywnych, podaj oczekiwania dotyczące 
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godzin powrotu do domu, kontaktów z kolegami, sprawdzaj 

na co wydawane jest kieszonkowe, itp.) 

 Wspieranie dziecka (doceniaj wysiłki w osiąganiu celów, chwal 

dziecko za sukcesy i  odpowiedzialność – podnosisz tym jego 

poczucie własnej wartości. Zapewniaj, że zawsze może liczyć 

na twoją pomoc w trudnych sytuacjach); 

Aby rozmawiać z dzieckiem na trudne tematy 

nie trzeba być ekspertem, ale  warto jednak 

dowiedzieć się więcej korzystając z 

wiarygodnych materiałów.  

Więcej informacji na temat „dopalaczy” znajdziecie Państwo na stronie 

prowadzonej przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii: 

www.dopalaczeinfo.pl 

Gdzie szukać pomocy? 

Antynarkotykowy Telefon Zaufania:  801 199  990 -codziennie od 

16.00 do 21.00 

Antynarkotykowa Poradnia Internetowa -

www.narkomania.org.pl 

Na podstawie ulotki Kampanii Ministerstwa Zdrowia i Krajowego Biura ds. 

Przeciwdziałania  narkomanii  

udostępniła mgr B. Burandt - Rutkowska 

Charakterystyka wieku dorastania 

Czas dorastania dzieci, to bardzo trudny okres zarówno dla nich 

samych, jak też i dla rodziców, a także bardzo często dla ich 

otoczenia. 

Konsekwencje dokonujących się u nich zmian fizycznych i 

emocjonalnych tym okresie, przekładają się na zachowania 

buntownicze, pełne krytycyzmu wobec bliskich - najczęściej 

rodziców, a także wobec dorosłych w ogóle. Młodzi są szczególnie 

przeczuleni na punkcie swojej osoby, toteż wszelką krytykę 

przyjmują jako atak na swoją tożsamość. Często sami nie rozumieją 

co się z nimi dzieje, a niestosowne swoje zachowania poddają 

krytycznej samoocenie i przeżywają dodatkowo zawstydzenie i 

zażenowanie.  

Młodszy wiek szkolny (7 – 11 lat) 

Rozwój psychospołeczny dziecka wg. E. Eriksona 

Faza 
życia 

Zadania 
rozwojowe 

Kryzys 
psychospołeczny 

Centralny 
proces 

Problemy  Zagrożenia 

Młodszy 
wiek 
szkolny  
7-11 r.ż. 

Kooperacja 
społeczna 
Samoocena 
Nabywanie 
sprawności 
szkolnych 
Zabawa 
zespołowa 

Produktywność 
 
 vs  
 
poczucie 
niższości 

Edukacja Motywacja 
osiągnięć 
 
 
Oczekiwania 
społeczne  

Wychowanie 
seksualne 

 

http://www.dopalaczeinfo.pl/
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Kształtuje się samoocena (uogólniona postawa oceny w stosunku do 

samego siebie): 

- wpływa na nastrój 

- modyfikuje zachowanie 

- wywiera silny wpływ na pewien zakres zachowań osobistych i 

społecznych. 

Czynniki wpływające na kształtowanie się samooceny: 

- opinie i oceny jakie dziecko słyszy o sobie, na swój temat 

- odnoszone sukcesy i doznawane niepowodzenia 

- porównywanie siebie z innymi. 

Wczesna adolescencja (11 – 18 lat) 

Rozwój psychospołeczny wg. E. Eriksona 

Faza życia Zadania rozwojowe Kryzys 
psychospołecz
ny 

Central
ny 
proces 

Problemy  Zagrożenia 

Wczesna 
adolescen-
cja  
11 – 18 r.ż. 

Dojrzewanie 
fizyczne 
Operacje formalne 
Rozwój 
emocjonalny 
Uczestniczenie w 
grupach 
rówieśniczych 
Związki 
heteroseksualne 

Tożsamość 
grupowa  
 
vs alienacja 

Nacisk 
rówieś-
ników 

Relacje: 
dorastają-
cy – 
rodzice 
 
Wczesne 
rodziciel-
stwo 
  

Alkoholiz
m 
młodzień-
czy 

Okres dorastania jest bardzo ważnym czasem w życiu człowieka, 

jednocześnie jest okresem wielu zmagań, problemów i trudności 

młodego człowieka. Dlatego tak ważne jest wsparcie tej osoby przez 

najbliższych. 

Czego dorastające dzieci potrzebują od swoich rodziców? 

Dorastające dzieci potrzebują naszej dyskretnej obecności, 

dostępności i gotowości do udzielenia im pomocy. Wierzą, że w porę 

zareagujemy, gdy dzieje się coś niedobrego i znajdziemy sposób, aby 

rozwiązać problem. Chcą widzieć w nas swoich sojuszników, na 

których mogą liczyć w trudnych momentach. 

 

 

Opracowanie mgr Izabela Wierzba 

psycholog szkolny 
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Od przewodu pokarmowego do autyzmu 

 
 

Zaburzenia gastrologiczne i upośledzone trawienie 

węglowodanów jest zaskakująco częste wśród dzieci z autyzmem. 

Dzisiejsza nauka wyróżnia wiele mechanizmów, które mogą mieć 

wpływ na przebieg autyzmu. Niektóre mogą rozwijać się niezależnie 

od podłoża genetycznego. Dużo mówi się o takich przyczynach, jak: 

zakażenia, zatrucia toksynami środowiskowymi lub czynniki 

autoimmunologiczne. Coraz częściej mówi się też o zaburzeniach 

metabolicznych i pokarmowych. Ponadto istnieją grupy zaburzeń 

medycznych wspólne dla większości chorych na autyzm. Z pewnością 

można do nich zaliczyć nieprawidłowe funkcjonowanie przewodu 

pokarmowego, problemy z detoksyfikacją wątrobową i wynikającym 

z niej zatruciem organizmu endotoksynami z jelit oraz toksynami 

środowiskowymi, wśród nich metalami ciężkimi i ksenotoksynami. Z 

czego mogą wynikać zaburzenia pokarmowe u dzieci autystycznych? 

Najczęściej za sprawcę problemów z trawieniem u osób 

autystycznych uważa się drożdżaki z rodzaju Candida. W tym 

przypadku mamy do czynienia jednak z całą mieszanką grzybów 

drożdżopodobnych oraz bakterii chorobotwórczych, które nasilają 

procesy gnilne. 

Należą do nich m. in. antybiotykooporne szczepy bakterii tlenowych i 

beztlenowych, także o gatunki produkujące enzym ureaza, 

rozkładający białka pokarmowe (tj. Klebsiella, Pseudomonas, 

Citrobacter czy Proteus) do postaci amoniaku oraz szczepy, które 

dodatkowo mają zdolność do wywoływania procesów 

autoimmunologicznych skierowanych przeciwko białkom 

podstawowym mieliny, czyli najważniejszego i podstawowego 

składnika osłonek włókien nerwowych. 

Reakcje te doprowadzają tym samym do autoagresji i są kierowane 

przeciwko ośrodkowemu układowi nerwowemu. Okazuje się, że 
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leczenie przewodu pokarmowego osób cierpiących na autyzm może 

mieć bezpośredni wpływ na zmianę ich zachowania! 

Problem z osobami autystycznymi polega na tym, że najczęściej nie 

są w stanie artykułować swoich potrzeb i sygnalizować czy np. boli 

brzuch. Jak im pomóc? Najłatwiej zacząć od dobrania odpowiedniej 

diety i wyeliminowania glutenu, kazeiny oraz cukru. Zmiana 

przyzwyczajeń pokarmowych na pewno nie jest łatwa, ale może 

istotnie wspomóc proces leczenia i uspokoić jelita. To właśnie w nich 

powstaje większość niezwykle aktywnych endotoksyn, które mają 

wpływ na mózg, powodują nadmierną aktywację jego receptorów 

oraz degenerację neuronów. 

Endotoksyny pochodzenia jelitowego (amoniak, arabinitol, kwas 

propionowy, kwas hippurowy, p-cresol) mogą być odpowiedzialne za 

obrzęk komórek glejowych (astrocytów), co można zauważyć, 

śledząc badania obrazowe mózgów pacjentów autystycznych. 

Radziłabym zwracać większą uwagę na dietę dzieci autystycznych i 

wybierać dla nich odpowiednią żywność. 

Najważniejsze jest jednak to, że leczenie dziecka 

z autyzmem wymaga postawienia bardzo precyzyjnej diagnozy. 

Opracowanie na podstawie rozmowy z dr Magdaleną Cubałą – Kucharską 

– założycielką Instytutu Medycyny Integracyjnej Arcana z ponad 20-letnim 

doświadczeniem w dziedzinie medycyny funkcjonalnej, członkiem 

amerykańskiego ruchu Defeat Autism Now.  

Doktor M. Cubała – Kucharska prowadzi badania naukowe we współpracy z 

brytyjskim ESPA Research w Sunderland nad mechanizmem nietolerancji 

pokarmowej oraz wpływu detoksyfikacji wątrobowej na funkcjonowanie 

mózgu dzieci ze spektrum autyzmu na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. 

Całość rozmowy: www.oczymlekarze.pl 

 

udostępniła mgr Małgorzata Krzyżyńska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.oczymlekarze.pl/

