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Pan
Jacek Protas
Marszałek Województwa Warmińsko

—

Mazurskiego

Pan
Mirosław Sekula
Marszałek Województwa Siąskiego
Pan
Witold Stępień
Marszałek Województwa Łódzkiego

z zaniepokojeniem przyjąłem informację Konsultanta Krajowego w dziedzinie
Toksykologii

Klinicznej,

psychoaktywnyrni

—

dotyczącą

dopalaczami

—

zgłoszeń

podejrzeń

zatruć

substancjami

odnoszącą się do dzieci i młodzieży.

Wynika z niej, że w 2013 r. do Ośrodka Kontroli Zatruć

—

Warszawa w Halinowie

zgłoszonych zostało łącznie 1079 przypadków podejrzeń zatruć nowymi substancjami
psychoaktywnymi. w tym 468 zgłoszeń dotyczyło dzieci i młodzieży do 18 roku życia.
W I półroczu 2014 r. tej grupy wiekowej dotyczyło 384 zgłoszeń.
Analizując wskaźniki interwencji medycznych w przypadku podejrzenia zatrucia
dopalaczami na 100 tys. osób w obrębie grup populacyjnych, w 2013 r. najwyższy wskaźnik
obserwowany był w podgrupie 13
warmińsko

—

—

15 lat i wynosił 89,61/100 tys. na terenie województwa

mazurskiego, 24,90/100 tys. na terenie województwa śląskiego i 20,76/100 tys.

ma terenie województwa łódzkiego. Najwyższy wskaźnik dla podgrupy 16

—

18 lat wystąpił

w województwie łódzkim i wynosił 83,31/100 tys. W skali całego kraju, wskaźnik ten na 100
tys. mieszkańców grupy populacyjnej 13
16

—

—

15 lat wyniósł 11.34. a dla grupy populacyjnej

18 lat wyniósł 24,04.

•

25 lat Konwencji
o Prawach Dziecka

Przytoczone dane pozwalają stwierdzić, że wśród dzieci i młodzieży nadal utrzymuje
się zainteresowanie nowymi substancjami psychoaktywnymi oraz, że na terenie województw:
warmińsko

—

mazurskiego, śląskiego i łódzkiego, wskaźniki interwencji medycznych

w przypadku podejrzenia zatrucia tymi substancjami

są znacząco wyższe od wskaźnika

krajowego.
Na wartość wskaźników dla poszczególnych województw może wpływać wiele
przyczyn.

Spośród

nich

można

wymienić

np.:

rzetelność

gromadzenia

danych

epidemiologicznych, czy rzeczywistą dostępność do środków psychoaktywnych. Nie można
pomijać rezultatów realizacji Wojewódzkich Programów Przeciwdziałania Narkomanii.
Wobec powyższego, na podstawie art. 1 Oa i art. 1 Ob ustawy z dnia 6 stycznia 2000 r.
o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. Nr 6, poz. 69. z późn. zm.), zwracam się do Panów
Marszałków o dokonanie analizy przedstawionego zagadnienia oraz o podjęcie działań.
których następstwem będzie osiągnięcie wymiernego efektu w postaci zmniejszenia liczby
zatruć nowymi substancjami psychoaktywnymi wśród dzieci i młodzieży na terenie
reprezentowanych województw.
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