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Pani
Justyna Wrriblewska
Radna Miasta Gdyni

dot: interpelacji w sprawie ograniczenia handlu ,dopalaczami" na terenie Gdyni

W odpowiedzi na Pani interpelacjg w sprawie ograniczenia handlu ,dopalaczami"
informujg, iz Wladze Miasta Gdyni dostrzegaj4c problem w obszarze uzaleanief powolaly
zesp6l skladaj4cy sig
OSrodka Profilaktyki

Narkomanii

i

z przedstawicieli

i

gdyriskich insty.tucji, kt6re pod kierownictwem

Terapir lJzaleznief stworzylo Gminny Program PrzeciwdziaNania

UzaleLnieniom Behawioralnym (GPPNIUB)

Program powstal

w oparciu o

bgd4cych w posiadaniu insty'tucj

w Gdyni na Iata 2016-2020.

wczeSniej przeprowadzan4 diagnozE, na podstawie danych

i

Swiadczqcych wsparcie osobom zagrolonym uzalehnieniem

t uzaleZnionym oraz pochodz4cych z badari spolecznych, m.in. gdyriskiej mlodzie|y (ESPAD
2015). WartoSci4 dodan4 programu jest budowanie wsp6lpracy wielu podmiot6w, instytucji,
m'in' takich jak przedstawiciele gdyfskiej edukacji, Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej,

Policji, Stra?y Miejskiej, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologrcznej, organizacji
pozatzqdowych, kt6re pracuj4 nad rozwijaniem i doskonaleniem lokalnego systemu
to

zw rqzywani a pro

b I e mu

Jednym

uzalezni

ef o d sub st ancj i p sycho aktywnych.

z

cel6w szczeg6lowych wprost odnosz4cym sig do ograniczenia
dostgpnoSci substancji chemicznych jest przeciwdziaNanie za|ywaniu substancji
psychoaktywnych w miejscach publicznych oraz w czasie imprez masowych. Miasto Gdynia

w latach 2016-2020 realizowac bgdzie poszczeg6lne dzialania w tym zakresie,
w szczeg6lnoSci poptzez skuteczne wykorzystanie systemu monitoringu miejskiego,
prowadzenie patroli prewencyjnych w miejscach wsp6lnej przestrzempublicznej, szczeg6lnie

placach, obiektach sportowych, parkach, ulicach, bie21ce zabezpieczenie os6b doroslych

bgd4cych pod wplywem substancji psychoaktywnych

i nowych substancji psychoaktywnych

(NSP) w postaci udzielenia schronienia. W Gdyni w niedalekiej przyszlolci realizowany
bgdzie program profilaktyczny skierowany do wlaScicieli klub6w/pub6w nakierowany
na przeciwdzialame uzaleLnieniu od substancji psychoaktywnych

i NSP oraz redukcjg szk6d,

jak r6wnieZrcahzowane bgd4 profilaktyczne programy o charakterze outreach, kt6re oparte

s4

o metodg streetworkingu (pracy prowadzonej na ulicy), partyworkingu (pracy podczas imprez

masowych, w klubach

i

dyskotekach) realizowanych w koalicji podmiot6dinstytucji (w tym

koSciol6w, zwi4zk6w wyznaniowych), Warto
podejmuje cykliczne badania

w

ftwniel

podkreSlid, Ze miasto Gdynia

zakresie wystgpuj4cych wzorc6w

u|ywama

substancji

psychoaktywnych, w szczeg6lnoici przez mlodzie? szkoln4.
W ramach GPPNiUB w strukturach Osrodka Profrlaktyki i Terapii lJzaleaniehzostal
powotany od kwietnia 2016r. Dziat Profilaktyki, kt6rego zadaniemjest m.in. monitorowanie
rc alizacj t pro gramu or az rc alizacj a zadan pro gramu.

Obecnie

D ziaL

Profilaktyczny

:

-

reahzuje program wczesnej interwencji profilaktycznej ,,Fred goes net" skierowany
do mlodziezy eksperymentuj4cej z substancjami psychoaktywnymi, w rym z rzw.
dopalaczami,

-

prowadzi spotkania indywidualne dla mLodzieZy zagrohonej uzaleameniem oraz ich

rodzic6w;

- razem mJn. z przedstawicielami

Wydzialu Edukacji, MOPS, Policji, opracowuje System

ZaruTdzanra Szkolnymi Programami Profilaktycznymr,

kompleksowo

i

zgodnie z najnowsz4 wiedzq

i

kt6ry ma na celu

skutecznie,

standardami realizowac profilaktykg

w szkolach, ze szczeg6lnym uwzglgdnieniem tzw. dopalaczy iuzaleanief behawioralnych;
- prowadzi rekrutacjg do grupy wsparcia dlarodzicow mlodzie|v eksperymentuj4cej

z substancj ami psychoaktywnymi;

-

wspiera szkoly

w

interwencjach zwiqzanych

z u|Wamem substancji

psychoaktywnych

przez uczni6w;

-

razem z Powiatow4 Stacj4 Sanitarno- Epidemiologiczn4

o

tzw. dopalaczach skierowane do wielu instytucji zterenu Gdyni.

Dodatkowo samorz4d miasta Gdyni dofinansowuj
Profilaktyki

i

e

w Gdyni przygotowuje szkolenie

dzialalnoSc terapeutyczn4 Osrodka

Terapii Uzalehmen poniewaz Srodki z Narodowego Funduszu Zdrowia

niewystarczajqce,

by

odpowiedzie6

s4

na zapotrzebowanie os6b ulywajqcych substancji

psychoaktywnych oraz ich rodzin . Dzigki wsparciu samorz4du zwrgkszyLa sig dostgpnoS6

do kompleksowej pomocy terapeutycznej dla Gdynian oraz czas oczekiwania na pomoc
specj

alist6w jest znacznie skr6cony.

OPiTU wsp6lpracuje

z

Pomorskim Centrum Toksykologii

zatutym przez tzw. dopalacze, OPiTU sporzqdza

w zakresie pomocy osobom

i

regularnie przesyla statystyki dotycz4ce

i

lJzaleznieniom Behawioralnym na lata

pacjent6w u?ywaj1cych dopalacze do PCT.

Gminny Program PrzeciwdziaNania Narkomanir
2016-2020 oraz coroczne raporty
P

rzeciw dziaNania Narkomani

z

i do stgpne

s

rcahzacji wczeSniejszych Gminnych Program6w
4 na stronie www. gdynia.

pl.

Na chwilg obecn4 na terenie Gdyni nie ma sklep6w stacjonarnych

w

oferuj4cych

sprzedazy Srodki zastgpcze (dopalacze). Obecnie 2rodlem dystrybucji ,dopalaczy" jest

Internet

i

przesylki pocztowe, kt6re kontroluje Urz4d Celny.

Z

chwil4 wykonania badari-

potwierdzenia, 2e zatzymana substancja jest Srodkiem zastgpczym lub nowE substancj4
psychoaktywn4, a wigc nie znajduje sig na vykazie stanowi4cym ZaNqcznrki do Ustawy z dnia

29 hpca 2005 r. o przeciwdzialanru narkomanii (Dz.U .

z 2016 t. poz. 224 z p62n. zm)
Pafstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdyni rczpoczyna postgpowanie
administracyjne wobec adresata przesylk| dqLy do ustalenia nadawcy (czgsto osoby fikcyjnej)

jako

wprowadzai4cego

do obrotu, kt6ry moze zostad ukarany kary

pienighnq

za nieprzestrzeganie zakazu wfiwaruania lub wprowadzania do obrotu na terytorium RP tzw

,dopalaczy". Finalnie
zagrohenre Zycia

z

uwagi na to, 2e zatzymane

w

przesylkach produkty stwarzajq

lub zdrowia ludzi PPIS w Gdyni, w drodze decyzjr, nakazuje wycofanie

produktu z obrotu orcz jego znrszczenie.

z opini4 publiczn4 jest Internet. TreSci zwi4zane z tzw.
,dopalaczamr" umieszczane s4 na stronie internetowej Powiatowej Stacji SanitarnoDostgpnym narzEdziem kontakt6w
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