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Narkotyki zwiększają ryzyko wypadku
Prowadzenie samochodu po zażyciu narkotyków jest bardzo ryzykowne: amfetamina,
kokaina, „ecstasy” czy mefedron to substancje, które zwiększają pewność siebie oraz
wyostrzają odbierane bodźców zewnętrznych. Zaburza to poprawne postrzeganie
rzeczywistości i skutkuje błędną oceną sytuacji na drodze. Poza tym narkotyki uruchamiają
skłonność do brawurowej jazdy, popisywania się, odgrywania roli „króla kierownicy”. A to

może się źle skończyć.

Stymulanty, takie jak amfetamina czy kokaina, działają pobudzająco i z tego powodu czasem bywają
używane podczas imprez. Ale zdarza się, że sięgają po nie także kierowcy, najczęściej żeby zwiększyć
swoją wydajność np. podczas długotrwałego prowadzenia pojazdu.
Grupą, która najczęściej powoduje wypadki po zażyciu stymulantów są osoby w wieku 25 – 39 lat.
Drugą w kolejności są kierowcy w wieku 18 – 25 lat.
Wyższe dawki stymulantów powodują silne uczucie wewnętrznego niepokoju, podniecenie,
uniemożliwiając skuteczne skupienie uwagi. Dodatkowo substancje typu „ecstasy” czy mefedron
wywołują znaczną euforię, skupienie uwagi na wybranym bodźcu, np. muzyce w samochodzie, co
może być doświadczane jako „pochłonięcie” przez muzykę i prowadzić do dalszej dekoncentracji.
Warto wiedzieć: nawet jeśli główny efekt działania stymulantów mija, skutki uboczne, w postaci
wyczerpania organizmu, utrzymują się przez długi czas i mogą nie być rozpoznawane jako właściwe
przyczyny wypadku.

W zależności od częstotliwości używania stymulantów oraz ich metabolizowania, utrzymują się one
w organizmie przez różny okres. Wśród okazjonalnych użytkowników amfetamina wykrywalna jest
w testach do ok. 3 dni od jej użycia, a kokaina do ok. tygodnia. Częste używanie stymulantów
wydłuża w znacznym stopniu ich obecność w organizmie, przez co ich wykrycie we krwi, w moczu
lub ślinie jest możliwe po upływie czasu dłuższego niż tydzień.

Objawy wskazujące na spożycie stymulantów przez kierowcę:
●
●
●
●
●
●

rozszerzenie źrenic,
niepokój i wyraźne pobudzenie,
zauważalne drgawki mięśni
gadatliwość,
zmiana w tonie głosu
nieskładne wypowiedzi.

Takie zachowania kierowcy są wskazówką dla policji do skierowania podejrzanej osoby na dalsze
badania laboratoryjne, mające na celu wykrycie narkotyku.
Gdy główne objawy ustępują, zazwyczaj pojawia się wyraźne zmęczenie, obniżenie nastroju
i wycofanie.

Bez chemii na drodze
W odpowiedzi na doniesienia o wypadkach drogowych spowodowanych przez kierowców pod
wpływem środków odurzających rusza finansowana przez Ministerstwo Zdrowia kampania
informacyjno-perswazyjna „BEZ CHEMII NA DRODZE”.
Kampania skierowana jest do wszystkich uczestników ruchu drogowego: nie tylko kierowców
i rowerzystów, ale też pasażerów, pieszych oraz rodziców i opiekunów. Jej celem ma być
dostarczenie wiedzy o ryzykownych zachowaniach, zagrożeniach i sposobach ich rozpoznania,
a także prawnych i finansowych konsekwencjach związanych z jazdą po środkach odurzających

i alkoholu. Jednym z narzędzi kampanii jest portal: bezchemiinadrodze.pl
Inicjatorem i sponsorem kampanii jest Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii
w ramach Narodowego Programu Zdrowia (Ministerstwo Zdrowia). Kampanię realizuje Fundacja
poza Schematami.
Źródło: pap.pl
http://laboratoria.net/aktualnosci/29955.html
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Kontakt z naturą pomaga chronić psychikę w
czasie epidemii
Dobrze działają zarówno odwiedziny terenów, jak i samo spoglądanie przez okno.
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Ślady demencji w siatkówce
Mogą odzwierciedlać zmiany zachodzące w mózgu nawet na wczesnym etapie rozwoju demencji.

26-11-2020

Gala wręczenia Nagród Fundacji na rzecz

Nauki Polskiej
W środę 2 grudnia odbędzie się gala wręczenia Nagród Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 2020.
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Sztuczna inteligencja "widzi" szum w uszach
Przewlekły szum w uszach pojawia się u około 15 proc. dorosłych.
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Co znaczy wysoki procent testów pozytywnych?
Oceniła ekspertka WHO dr Catherine Smallwood.
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Ponad 100 studentów SUM wolontariuszami
w szpitalach „covidowych”
Rekrutują się przede wszystkim z kierunków pielęgniarstwa i ratownictwa medycznego.
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Co zrobić, gdy miało się kontakt z osobą
zakażoną koronawirusem?
Podpowiadamy, jakie są aktualne wytyczne służb sanitarnych i przepisy prawa.
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Co robić w czasie pandemii, gdy coś w
zdrowiu dolega
Niepokojące objawy? Nie poddawaj się i szukaj profesjonalnej pomocy.
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