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Z kim się bawi Twoje dziecko? 
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     Na każdego młodego człowieka przychodzi czas, kiedy zaczyna coraz częściej 
udzielać się towarzysko na różnego rodzaju imprezach, w klubach i dyskotekach. Nie 
ma w tym nic dziwnego, gdyż nasze babcie i dziadkowie również za swojej młodości 
chodzili na zabawy czy też spotykali się w gronie przyjaciół na różnych imprezach 
towarzyskich. Jednak za ich czasów nie było tak wiele niebezpieczeństw, jakie 
czyhają na nasze pociechy. Wśród różnych, znanych już w Polsce zagrożeń  – 
pojawiło się w ostatnim czasie nowe – „pigułka gwałtu”. 
 
Nowy narkotyk 
     Gamma-hydroksymaślan (GHB) jest preparatem, który przez wiele lat był 
medykamentem stosowanym przez anestezjologów podczas zabiegów 
chirurgicznych. Jednak stosunkowo szybko skończyła się jego „kariera” na polu 
medycznym i stał się środkiem odurzającym, sprzedawanym pokątnie na ulicy. Niska 
cena i łatwa produkcja z komponentów legalnie dostępnych na polskim rynku 
sprawiły, że nowy preparat zakrólował w dyskotekach, pubach i podrzędnych barach.  
 
Sposób działania 
     Ten „rekreacyjny” narkotyk podawany w małych lub średnich dawkach, daje efekt 
przypominający upojenie alkoholowe. Jego ofiara staje się zrelaksowana i bardziej 
towarzyska. Tym odczuciom towarzyszą także zawroty głowy, zaburzenia równowagi 
i problemy z poprawnym wyrażaniem myśli. Substancja ta w naturalny sposób 
znajduje się w ludzkim mózgu, dla którego stanowi jeden z wielu nauroprzekaxników 
(substancje chemiczne pośredniczące w przekazywaniu impulsów elektrycznych 
pomiędzy komórkami nerwowymi). Nadmiar tej substancji powoduje określone skutki 
w ludzkim organizmie. Przede wszystkim bardzo płynna jest granica między dawką 
„dozwoloną” dla ludzkiego organizmu, a przedawkowaniem. Nigdy bowiem nie ma 
pewności, ile tej substancji w czystej postaci znajduje się w kupionym gdzieś na 
skwerze płynnym preparacie. Do tego dochodzi jeszcze bardzo silna reakcja w 
połączeniu z alkoholem, który przecież króluje na wszelkiego rodzaju imprezach. 
Pierwszymi symptomami przedawkowania są: mdłości, utrata równowagi, oczopląs. 
Jednak najgroźniejszym skutkiem działania GHB jest śpiączka – niemożliwa do 
opanowania senność, która przychodzi nagle. Towarzyszące przedawkowaniu 
wymioty mogą stać się przyczyną uduszenia. Duże dawki tego specyfiku powodują 
drgawki, brak reakcji na bodźce i spowolnienie oddechu, mogące prowadzić nawet 
do śmierci.  
     Uśpiony i niczego nie świadomy człowiek może stać się ofiarą gwałtu lub 
kradzieży kart kredytowych, do których sam w oszołomieniu poda PIN. Złodzieje po 
„opróżnieniu” konta bankowego, oddają karty ich właścicielowi. Po przebudzeniu 
obrabowany w ten sposób człowiek wiele dni zastanawia się „gdzie się podziały moje 
oszczędności?”. Zgwałcona w ten sposób dziewczyna również niczego nie będzie 
pamiętać, zaś ewidentne ślady tragedii nie stanowią dowodu dla prokuratora.  
     Preparat jest bez zapachu, pozbawiony praktycznie smaku i zupełnie 
niedostrzegalny w zmieszaniu z sokiem czy colą. Po upływie 12 godzin jest 
niewykrywalny w moczu, a po 8 godzinach nie pozostawia po sobie śladu we krwi 



ofiary. Udowodnienie w tym przypadku przestępstwa, gdy nie ma dowodów zbrodni, 
a ofiara na ogół nic nie pamięta jest bardzo trudne. 
Walka z bezsilnością 
     Jedynym skutecznym środkiem przeciwdziałania jest edukacja, zmierzająca w 
trzech podstawowych kierunkach: z kim się bawię, jak reagować po odkryciu 
przestępstwa. 
     Przede wszystkim należy:  
 unikać samotnych wizyt w klubach i na imprezach; 
 nie pić napojów oferowanych przez nieznajome osoby;  
 najlepiej spożywać napoje zakupione i własnoręcznie otwarte 
 nie można zostawiać szklanki lub kieliszka bez opieki. Jeśli po powrocie okaże 

się, że zakupiony napój wygląda lub smakuje inaczej, albo szklanka zmieniła 
miejsce – najlepiej opuścić taki lokal lub imprezę; 

 należy natychmiast poszukać pomocy, gdy po niewielkiej ilości alkoholu, 
poczujemy się pijani; 

 zawsze należy zastanowić się z kim się idzie na imprezę i z kim się ją 
opuszcza, zwłaszcza jeśli się źle czujemy. 

     Zachowanie tych kilku zasad pozwoli uniknąć nieprzewidzianych wypadków, 
których konsekwencje mogą odbić się na całym życiu. 
     Na zachodzie Europy, gdzie GHB jest istną plagą, zaczęto wyposażać lokale w 
różnego rodzaju testery, które wykrywają obecność tego preparatu w napoju. 
Słabością tego typu testów jest zawężony zakres ich działania – wykrywają tylko dwa 
związki. W obecnym zaś czasie na rynku narkotykowym są już dostępne tzw. analogi 
GHB, czyli związki o podobnej budowie chemicznej i zbliżonych skutkach działania. 
Wprowadzanie całkowitego zakazu posiadania GHB zmusiło producentów do 
stworzenia preparatów, które dopiero w ludzkim organizmie zmieniają się w „pigułkę 
gwałtu”. 
 

*  *  * 
     Rodzice jako pierwsi odpowiedzialni za dobro swoich dzieci są zobowiązani 
zwracać uwagę na znajomych i przyjaciół swoich pociech, z którymi wychodzą na 
różnego rodzaju imprezy do klubów i prywatnych mieszkań. Dyskretna obecność 
rodziców w życiu towarzyskim dziecka, może uchronić je przed wieloma życiowymi 
dramatami.  
 


