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Interpelacja 

do Prezydenta Miasta  

 
W dniu 1 maja 2015 około godz. 16:30 przy ul. Oliwskiej w Elblągu miało 

miejsce groźne zdarzenie, którego konsekwencje mogły okazać się tragiczne. 
Dwójka chłopców - nastolatków w wieku 14-15 lat, prawdopodobnie po 

zażyciu dopalaczy, wpadła do rzeki Kumieli. Nastolatkowie po wyciągnięciu  
z wody i udzieleniu im pierwszej pomocy oraz wstępnej diagnozie – zażycie 
środków odurzających zostali odwiezieni do szpitala.  

Tłem tragedii była nieadekwatność użytych sił i środków ratowniczych  
w akcji ratowania nastolatków zatrutych dopalaczami:  

- nie było wolnej dostępnej karetki na terenie miasta, 
- CPR w Olsztynie zadysponowało karetkę z odległego o 25 km Tolkmicka 

- CPR w Olsztynie zadysponowało śmigłowiec Lotniczego Pogotowia 
Ratunkowego z Gdańska, który po wylądowaniu w centrum Elbląga na   
zieleńcu przy ul. Oliwskiej nie zabrał żadnego z poszkodowanych gdyż   

w między czasie dojechały inne zespoły ratownictwa medycznego z miasta,  
- Straż Pożarna w Elblągu zabezpieczała miejsce lądowania śmigłowca, 

- Policja jako pierwsza służba na miejscu zdarzenia pomagała chłopcom 
wydostać się na brzeg rzeki gdzie udzielono im pomocy.    

 
Sentencja przyczyn: dopalacze są coraz powszechniej dostępnym środkiem 
odurzającym gdyż „kreatywność” ich producentów i nieprecyzyjność 

przepisów sprawiają, że w stosunku do narkotyków, które są zakazane przez 
prawo – dostęp do dopalaczy jest relatywnie łatwiejszy (większość rynku 

dopalaczy znajduje się w internecie). Kontrole punktów stacjonarnych 
prowadzone przez Sanepid i inne instytucje są co prawda dotkliwe dla 

sprzedawców lecz nie zdołały całkowicie wyeliminować handlu dopalaczami.   
Skutki i zapobieganie: zażycie dopalaczy w odróżnieniu do narkotyków może 
być całkowicie nieprzewidywalne w skutkach ze względu na nietypowy skład 

chemiczny tych substancji i metody wytwarzania znajdujące się prawie 
całkowicie poza jakąkolwiek kontrolą. O ile w stosunku do poszczególnych 

narkotyków medycyna zna skutki ich działania to w przypadku zażycia 
dopalaczy skutki są bardzo trudne do przewidzenia i leczenia.  

 
Dotychczasowe kampanie informacyjne o skutkach zażywania dopalaczy 
prowadzone przez różne instytucje przyczyniają się do podniesienia 

świadomości dzieci i młodzieży.  



Pytania: 

 
1. Czy istnieje możliwość zwiększenia natężenia na terenie Elbląga 

kampanii ws. przeciwdziałaniu zażywania dopalaczy? 
2. Czy istnieje możliwość rozszerzenia tej kampanii i wdrożenie  

„informacyjnej terapii szokowej” trafiającej bezpośrednio do wyobraźni 

dzieci i młodzieży poprzez m.in. organizację wyjazdowych lekcji do 
zamkniętych ośrodków leczenia uzależnień, zamkniętych oddziałów 

psychiatrycznych lub detoksykacyjnych, w których leczeni są ludzie po 
zażyciu dopalaczy? W ten sposób potencjalni nabywcy dopalaczy 

mogliby naocznie zobaczyć skutki tego, co dzieje się z człowiekiem po 
zażyciu tych środków. Jednym z najlepszych źródeł do prewencji 
terapeutycznej są ludzie, którzy leczą się po zażyciu dopalaczy – ich 

zdanie może być najlepszą przestrogą dla potencjalnych biorców.    
3. Czy istnieje możliwość podjęcia próby ponownego ustanowienia na 

terenie Elbląga CPR przy udziale środków finansowych miasta? 
 

 
 


