,,Dopalacze”, ,, legal higs”, ,, herbal higs”, ,,designer drugs” to potoczna nazwa nowych
substancji psychoaktywnych (NPS), używanych zamiast środków odurzających,
substancji psychotropowych oraz nowych substancji psychoaktywnych nie
wymienionych w załącznikach do obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia,
a wywołujących porównywalne skutki zdrowotne.
Są to nowe narkotyki.

W polskim prawodawstwie ,,dopalacze” określane są jako środki zastępcze i zgodnie
z ustawą z 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii są definiowane:
Środek zastępczy – 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 (art. 4 pkt 27),

Nowa substancja psychoaktywna (NPS) – każda substancja lub grupa 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 (art. 4 pkt 11a),

Środki zastępcze (,,dopalacze”) są grupą związków naturalnych, półsyntetycznych
i syntetycznych, w której można wyróżnić związki:
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- naśladujące działanie marihuany – syntetyczne kannabinoidy
- o działaniu psychostymulującym - naśladujące działanie amfetaminy, kokainy czy
ekstazy
- halucynogenne – naśladujące działanie LSD czy fencyklidyny
- naśladujące działanie morfiny/heroiny – opioidy
- o działaniu uspokajającym i nasennym
- inne
Produkty zawierające środki zastępcze (,,dopalacze”) oraz nowe substancje
psychoaktywne:
- mogą być sprzedawane w postaci: proszków, tabletek, pigułek, kryształków, blotterów,
zapachowych mieszanek do palenia, skrętów, jako produkty kolekcjonerskie, soli do kąpieli,
rozpałki do grilla/pieca, itp.
- skład produktu handlowego zawierającego ,,dopalacze” może bardzo różnić się zarówno
ilościowo jak i jakościowo w obrębie tej samej nazwy, a nawet serii. Na opakowaniu nie ma
informacji o zawartości substancji psychoaktywnych. Większość nowych związków
psychoaktywnych nie była badana pod kątem aktywności biologicznej na żywych
organizmach, a potencjalne skutki zdrowotne ich stosowania są w dużej mierze nieznane.
- na opakowaniach zamieszczone są informacje takie jak: ,,nie do spożycia przez
ludzi”, ,,środki niebezpieczne, należy chronić przed dziećmi”.
Pomimo tych ostrzeżeń środki zastępcze „dopalacze” oraz nowe substancje psychoaktywne
są reklamowane jako związki wywierające działania podobne do działania narkotyków
i mogą być przyczyną ostrych zatruć nawet ze skutkiem śmiertelnym (w lipcu 2018 r.
w województwie łódzkim zmarło dziewięć osób).

Niebezpieczeństwa związane ze stosowaniem środków zastępczych „dopalaczy” oraz
nowych substancji psychoaktywnych:

- toksyczne działanie nie tylko na ośrodkowy układ nerwowy, ale również na układ
sercowo-naczyniowy, oddechowy, przewód pokarmowy, nerki, wątrobę i mięśnie
szkieletowe.
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