PRZEPISY PRAWNE
W celu poprawy skuteczności przeciwdziałania zagrożeniom dla zdrowia publicznego
powodowanym przez tzw. „dopalacze” z dniem 21 sierpnia 2018 r., weszła w życie
ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz
ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. poz. 1490). Równocześnie
zaczyna obowiązywać rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 17 sierpnia 2018 r. w
sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych
substancji psychoaktywnych (Dz. U. poz. 1591). Przepisy rozporządzenia mają
przede wszystkim umożliwić skuteczniejszą oraz szybszą ochronę społeczeństwa
przed niebezpiecznymi substancjami, zmniejszenie liczby przypadków zatruć tzw.
„dopalaczami”, lepsze wykorzystanie metod operacyjnych i innych stosowanych
w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej, ograniczanie handlu „dopalaczami”
oraz poprawę ścigania i karania sprawców przestępstw narkotykowych.
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz
ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2018 r., poz. 1490), która weszła
w życie z dniem 21 sierpnia 2018 r., wprowadziła :









zmienioną definicję nowej substancji psychoaktywnej, którą określono
jako „każdą substancję lub grupy substancji pochodzenia naturalnego lub
syntetycznego w formie czystej lub w formie preparatu działającą na
ośrodkowy układ nerwowy, inną niż substancja psychotropowa i środek
odurzający, stwarzającą zgodnie z rekomendacją Zespołu do spraw oceny
ryzyka zagrożeń dla zdrowia lub życia ludzi związanych z używaniem nowych
substancji psychoaktywnych, o której mowa w art. 18b ust. 1 pkt 3, zagrożenia
dla zdrowia lub zagrożenia społeczne porównywalne do zagrożeń
stwarzanych przez substancję psychotropową lub środek odurzający, lub które
naśladują działanie tych substancji, określoną w przepisach wydanych na
podstawie art. 44f pkt 3”;
zmienioną definicję środka zastępczego, który określono jako „produkt
zawierający substancję o działaniu na ośrodkowy układ nerwowy, który może
być użyty w takich samych celach jak środek odurzający, substancja
psychotropowa lub nowa substancja psychoaktywna, których wytwarzanie i
wprowadzanie do obrotu nie jest regulowane na podstawie przepisów
odrębnych; do środków zastępczych nie stosuje się przepisów o ogólnym
bezpieczeństwie produktów”;
umieszczenie w załącznikach do rozporządzenia Ministra Zdrowia wykazu
substancji psychotropowych, środków odurzających i nowych substancji
psychoaktywnych;
penalizację kary za wprowadzenie do obrotu albo uczestniczenie w obrocie
przy użyciu znacznej ilości nowych substancji psychoaktywnych, które tak jak
w przypadku substancji psychotropowych i środków odurzających, podlegają
karze grzywny i pozbawienia wolności od lat 2 do 12, zaś udzielanie tych
substancji małoletniemu lub nakłanianie go do ich użycia bądź udzielanie ich
w znacznych ilościach innej osobie podlega karze pozbawienia wolności od 6
miesięcy do lat 8;
obowiązek zgłaszania państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu
przez podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz podmioty





przeprowadzające badania pośmiertne wystąpienie zatrucia środkiem
zastępczym lub nową substancją psychoaktywną albo podejrzenie
wystąpienia takiego zatrucia albo zgonu, którego przyczyną mogło być albo
było zatrucie środkiem zastępczym lub nową substancją psychoaktywną, nie
później jednak niż w terminie 48 godzin od chwili wystąpienia powyższych
okoliczności;
utworzenie rejestru zatruć środkami zastępczymi lub nowymi substancjami
psychoaktywnymi prowadzonego przez Głównego Inspektora Sanitarnego w
celu ograniczenia zagrożeń, jakie powodują środki zastępcze lub nowe
substancje psychoaktywne, w tym podejmowania działań w zakresie
wczesnego ostrzegania;
obowiązek poddania się leczeniu lub rehabilitacji w przypadku skazania osoby
uzależnionej na karę pozbawienia wolności za przestępstwo pozostające w
związku z używaniem środka odurzającego, substancji psychotropowej lub
nowej substancji psychoaktywnej.

