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Urząd Miasta Żory we współpracy z Komendą Miejską Policji oraz Powiatową Stacją
Sanitarno-Epidemiologiczną w Rybniku rozpoczyna kampanię społeczną przeciw zażywaniu
środków psychoaktywnych powszechnie nazywanych „dopalaczami”. Już 22 maja 2015r. odbędzie
się konferencja naukowa pt. "STOP dopalaczom. Chroń swoje dzieci!" adesowana do nauczycieli,
pedagogów, rad dzielnic, radnych, ale przede wszystkim rodziców i opiekunów młodzieży.

Statystyki są zatrważające. Coraz więcej młodych ludzi sięga po niebezpieczne substancje psychoaktywne
o nieznanym i zróżnicowanym składzie chemicznym, o działaniu podobnym do narkotyków. Przyjmowanie „dopalaczy”
prowadzi do wielu negatywnych następstw zdrowotnych, np. uszkodzeń organów wewnętrznych. Z zażywaniem
substancji psychoaktywnych wiąże się niebezpieczeństwo śpiączki, zapaści, a nawet śmierci. Wywołują nieodwracalne
zmiany w mózgu z powodu częstych i silnych halucynacji. Problem puka do drzwi, co zatem zrobić, aby zareagować,
zanim będzie za późno?

– Pomimo podejmowania wielu działań zmierzających do ograniczenia dostępu i przyjmowania substancji niewiadomego
składu „dopalacze” zbierają swoje żniwo. Dlatego też jedyną rokującą w tym przypadku metodą wydaje się szeroko
pojęta edukacja, skierowana zarówno do dzieci i młodzieży, jak i rodziców, opiekunów, nauczycieli czy osób pracujących
z młodzieżą. Obecnie działania musimy skierować do rodziców i opiekunów, gdyż tylko oni mogą jasno wytyczyć system
wartości, życzliwości i akceptacji u swoich pociech – informuje Małgorzata Grabowska z Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Rybniku.

Rodzicu, pomyśl ile możesz stracić, kiedy tracisz dziecko z oczu. Czy wiesz, co twój syn robi w czasie wolnym?
Zauważyłeś zmiany w zachowaniu swojej córki? Aby rozmawiać z dzieckiem na trudne tematy, nie trzeba być ekspertem,
ale warto jednak dowiedzieć się więcej.

22 maja w Żorach odbędzie się konferencja naukowa na temat dopalaczy. – Na spotkanie już teraz zapraszamy
nauczycieli, pedagogów, zarządy rad dzielnic, radnych Rady Miasta, ale przede wszystkim rodziców i opiekunów
młodzieży – mówi Anna Ujma, doradca prezydenta.

 

Program konferencji naukowej

„STOP dopalaczom. Chroń swoje dzieci!”

Żory, 22 maja 2015 r.

 

 

17:00-17:10         Uroczyste otwarcie konferencji

                             Prezydent Miasta Żory Waldemar Socha, Doradca Prezydenta Anna Ujma, Komendant
KMP

                             Żory mł. insp. Jacek Firla

17:10-17:30         asp. szt. Kamila Siedlarz, oficer prasowy Komenda Miejska Policji Żory;

                             Wystąpienie nt.: „Dopalacze w świetle prawa” uzupełnione o prezentację

17:30-17:50         asp. Łukasz Chmielecki, asystent Wydziału Prewencji Komenda Miejska Policji Żory;            



                             Wystąpienie pt.: „Działania profilaktyczne Policji. Zakres – możliwości – współpraca”. Wykład

                              uzupełni prezentacja.

17:50-18:15          Lidia Lazar, Małgorzata Grabowska,  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rybniku,

                              Sekcja Oświaty Zdrowotnej;

                              Wykład „Działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w walce z dopalaczami” uzupełniony

                              o prezentację.

18:15-18:35          Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rybniku, Sekcja Oświaty Zdrowotnej;

                              Projekcja filmu „Kolekcjonerzy mocnych wrażeń. Moda na dopalacze”        

18:35-19:00          dr hab. n. hum. Lesław Niebrój, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach;

                              Wykład „Nowa wojna narkotykowa: bioetyka wobec problemu dopalaczy.”

19:00-19:25          Mariola Kujańska, Centrum Doradztwa i Kształcenia Kadr w Rybniku;

                              Wystąpienie nt.:”Wolność czy zniewolenie?”

19:25                    Podsumowanie i zakończenie konferencji naukowej
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