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Opracowanie" Volatiie Substance Abuse" dotyczące problematyki odurza

nia się substancjami wziewnymi w Wielkiej Brytanii zostalo opublikowane w 
roku 1995. Publikacja oparta jest na pracach studialnych dokonanych przez 

The Advisory Council on the Misuse ar Drugs - Radę doradzającą brytyjskie

mu rządowi w kwestiach związanych z narkomanią. Autorzy opracowania 
przedstawiają zakres problcmów związanych z konsekwencjami używania 

przez mloc!zież substancji wziewnych, wielokrotnie zwracając uwagę na roz

powszechnienie zjawiska i wagę konsekwencji. Ich zdaniem, na terenie Wiel

kiej Brytanii problem ten stal się w ostatnich latach dramatyczny. 

Badania dotyczące tego zjmviska przynoszą c!ane wręcz alarmujące - w nie

których środowiskach 10 '1'0 populacji w wieku oc! 11 do 17 roku życia odurza 

się substancjami wziewnymi, średnia ilość zgonów IV następstwie tego osiąga 

liczbę 100 rocznie. W skali rocznej, w tej samej grupie wiekowej przekracza 

to lączną ilość zgonów spowodowanych bialaczką, zapaleniem pluc i utonię

ciami. Co więcej, ok. 40 'X, przypadków śmierci związanych z substancjami 
lotnymi występuje juz pOdCZ~lS pierwszego ich użycia. 

Autorzy, opierając się na tych danych wyraźnie podkreślają, że problem 

osiągnąljuż rozmiary, których nie wolno ignorować. Niezbędne jest przygo
towanie programów, które zm ienią obecnie panującą sytuację. 

Omawiana publikacja stanowi punkt wyjścia dla opracowania takiej strate

gii ... ,Za\vicra wyczerpujące inf'órnlac.ic dotyczące rozpowszechnienia, "vymie
nia najczęściej używane substancje i techniki ich stosowania, określa czynniki 

ryzyka w kontekście odurzani~l si~ substancjami lotnymi. Autorzy proponują 
również konkretne rozwiązania. 



Wedlug dokladnych danych, w latach 1971-1992 w Wielkiej Brytanii zano
towano 1317 zgonów związanych z inhalatorami Iliczba ta wydaje się zaniżo
na/o Największa ilosć zgonów dotyczy grupy wiekowej 14-181at, z przewagą 
mężczyzn. Rozpowszechnienie używania szacowane jest na zaledwie kilka 
procent IV grupie 8-10 latków, wzrasta do poziomu od 5 do 10 % IV grupie 
nastolatków. Zakres używanych środkówjest bardzo szeroki, najczęściej uży
wane substancje zawierają toluen i butan. OCerla "rynkowa" jest obfita - mlo
dzież odurza się najczęściej aerozolami, klejami, preparatami czyszczącymi, 
zawartością gaśnic, gazem do zapalniczek, lakierami do paznokci i zmywa

czami do nich, rozpuszczalnikami do Llrb i lakierów, benzyną oraz korektora
mi do maszyn do pisania. Autorzy podkreślają, iż używanie substancji wzicw
nych unicl11o:i.liwia dokladne określanie przyjmowanych dawek (inaczej jest 
IV przypadku "klasycznych" narkotyków, gdzie zwykle wic siC; ile tabletek lub 
centymetrów szcściennych konkretnego środka zamierza siC; przyjąć) - a to z 
kolei zwi,ksLa możliwość przedawkowania. 

Przedstawi,ljąc czynniki ryzyka, wystąpienie których powoduje, iż mIody 
ezlowiek lokuje się w grupie bardziej narażonej na używanie substancji lot
nych, autorzy nic wychodzą w zasadzie poza CZylllliki wymienianejuż wielo
krotnie w kontckście zagroż.enia narkomanią. Zn,ljdzicmy tu więc: niewydol
ne wychowawczo rodziny, niski poziom wykształcenia wśród jej członków, 
wczesne wystąpienie zaburzeli zachowania, trudności szkolne, odrzucenie przez 
grupę rówieśniczą lub związanie się z grupą rówieśników używających sub
stancji wziewnych, alienac.i~ oraz wczesny wiek inicjacji \V używaniu środ

ków oc1urz'ljących. Podkreślają zarazem, iż szczególnie ważnc dla oszacowa
nia czynników ryzyka w kontekście odurzania si~ substancjami lotnymi są 
kwestie związane z czynnikall1i socjotlcll1ogralicznYl11i, wśród których na 
szczególną u\vagQ zasługuje niski status socjoekonomiczn)' oraz wzrastanie \v 
rozbitych rodzinach. Te dwa czynniki występowaly szczególnie często IV gru
pie osób używających substancji wLiewnyeh. 

W kontekście proponowanych sposobów zll1ian)' istniejącej sytuacji, auto
rzy podkrdlają, iż nic ll1a większych szans na kontrolowanie produkcji lub 
sprz<:claży uż.ywanych IV ccl,lch odurz,lIlia się produktach. Ich I11nogość i po
pulcHność na rynku powoduje, iż trudno sobie w)'obr~lzić.iakąkolwiek kontro
I, ich sprledaży, być może poza (nieskutccznYI11 zwykle w praktyce) zaka
zem sprzcda\vania ich poniżej okrcśloncgo wieku nabywcy: 

ZWnlea się natol11iast uwagę na podstmvową dla prolilaktyki rolę rodzin, 
szkól i środowisk lokalnych. Dlatego też podstawą dla J:apobiegania uż.ywa-
[(dl 
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nia środków wziewnych powinna być kwestia dotarcia do rodziców z dobrze 
przygotowanymi materiałami informacyjnymi, zawierającymi zarówna dane 
o tym jak rozpoznać symptomy używania środków wziewnych jak i dokładne 
informacje o tym, gdzie szukać profesjonalnej pomocy. Podobne działania 
powinny dotyczyć szkól. Tujednak, oprócz podobnego jak u rodziców "zesta
wu informacji" dla nauczycieli ważne jest, by również uczniowie byli poin

formowani o skutkach uży\vania substancji lotnych. Nie chodzi tu jedynie o 
straszenie mlodych ludzi konsekwencjami, proponuje się tu również rozwią
zania pragmatyczne np. by mlmlzież byla poinformowana o tym co należy 
robić, gdy w ich obecności, skutkiem odurzania się, ktoś z rówieśników straci 
przytomność lub ulegnie wypadkowi. Zaleca się zarazem poinformowanie mi 0-

dzieży o tym jak niebezpieczne jest używanie środków wziewnych na nabrze
żach rzek, dachach domów lub w pobliżu ruchliwych ulic. 

Materialy informacyjne, przeznaczone tak dla opiekunów jak i młodzieży i 
dzieci poświęcone tym wlaśnie zagadnieniom sąjuż stosowane. Zostały one 
!)rzygotowane przez agendy rządowe oraz organizacje niezależne. Znaczna 

ich ilość zostala już rozdystrybuowana, cZQŚć po przetlu111aczeniu na języki 
mniejszości narodowych. 

Szczególne znaczenie dla powodzenia programów prewencyjnycfl autorzy 

przywiązują do roli środowiska lokalnego. Daje ono największe szanse za
równo na w miarę precyzyjne oszacowanie rozpowszechnienia zjawiska oraz 

wybranie najlepszych, w kontekście potrzeb poszczególnych społeczności, 
sposobów dzialani~1. Szczególnie istotnajest tu kwestia znalezieliia kooperan
tów do real izacj i programów prewencyj nych oraz sprawnej koordynacj i podej
mowanych dzialali. Perspektywa środowiska lokalnego daje również szansę, 
na zintensyiikowanic podejmowanych akcji tam, gdzie sytuacja jest szczegól
nie zła i co wyraża si, określonymi wskaźnikami socjodemograticznymi. Tak 
więe autorzy opracowania nie proponują"specylicznych" technik prewencyj
nych IV kontekście zjawiska odurzania si, substancjami wziewnymi. Zalecają 
natomiast,jako szczególnie użyteczną technikę, starannie przygotowane kam

panie informacyjne oraz intcnsylłkację działali na poziomie środowisk lokal
nych. W takiej kombinacj i programów prewencyjnych upatrują szansę na od
wrócenie zaangażo\vanych w zapobieganie odurzania siQ środkami wziewny

mi, tym samym wyraźny jest jej walor praktyczny. 
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