
 
 

  

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach 
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego  

w Katowicach 
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego 

Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach 
 

pod Honorowym Patronatem 
Marszałka Województwa Śląskiego 

organizują 

III Wojewódzką Konferencję  

na temat „Dopalacze” – dlaczego są tak niebezpieczne 

pt. 

„Przeciwdziałanie uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży – konsekwencje 

psychofizyczne używania środków psychoaktywnych”  

która odbędzie się 

26 października 2016 roku  

w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego 

w Sali Sejmu Śląskiego 

przy ul. Ligonia 46 w Katowicach 

 

Konferencja jest skierowana do dyrektorów szkół i nauczycieli, animatorów pracy z dziećmi  

i młodzieżą, koordynatorów i członków gminnych komisji ds. rozwiązywania problemów uzależnień  

w województwie śląskim, pielęgniarek higieny szkolnej, koordynatorów szkolnych i powiatowych 

programów edukacyjnych „ARS, czyli jak dbać o miłość?” i „Smak życia czyli debata o dopalaczach”, 

pracowników państwowej inspekcji sanitarnej oraz rodziców. 

Celem przedsięwzięcia jest przedstawienie zagrożeń dla zdrowia publicznego stwarzanych przez nowe 

narkotyki, mając na uwadze, że zwalczanie tzw. ”dopalaczy” tylko wówczas jest skuteczne jeśli 

profesjonalny system nadzoru jest powiązany z działaniami edukacyjnymi. 

 

                                 

https://www.metis.pl/


 
 

Program Konferencji 

 

900-1000 Rejestracja uczestników 

1000-1005 Rozpoczęcie Konferencji, przywitanie uczestników 
Marszałek Województwa Śląskiego 

1005-1020 Zwalczanie zagrożeń stwarzanych przez nowe narkotyki w działaniach Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej  
lek. med. Urszula Mendera-Bożek – Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny 
 

1020-1030 Realizacja Projektu KIK/68 pn. „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania 
uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”  
w województwie śląskim 
mgr Beata Kempa – kierownik Oddziału Promocji Zdrowia i Komunikacja Społecznej, 
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach 
 

1030-1100 „Żyjąc z uzależnionym dzieckiem – perspektywa rodzica”  
Ewa Karolczak-Wawrzała – matka uzależnionego syna, animatorka grupy wparcia dla 
rodziców dzieci uzależnionych „Rodzice-rodzicom” w Katowicach 
 

1100-1130 „Jak być czujnym i reagować na czas – krótki poradnik dla rodziców” 
mgr Aleksandra Kruszyńska - Kierownik Pracowni Doskonalenia i Doradztwa 
Zawodowego - Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach 
 

1130-1200 „Narkotyki i inne środki psychoaktywne – efekty działania i skutki zdrowotne” 
lek. med. Mariusz Kicka - Z-ca Ordynatora Regionalnego Ośrodka Ostrych Zatruć  
i Oddziału Toksykologii Klinicznej, Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego  
w Sosnowcu 
 

1200-1230 Przerwa 

1230-1300 Środki psychoaktywne – specyfika branży „dopalaczowej” 
Komisarz Paweł Warchoł – Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji  
w Katowicach 
 

1300-1315 „Rozprzestrzenianie się nowych narkotyków – walka z dynamicznym rynkiem” 
dr Jarosław Pieniek - Izba Celna w Katowicach 

1315-1345 „Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży w kontekście profilaktyki HIV/AIDS” 
mgr Tomasz Wojtasik  - nauczyciel konsultant w Regionalnym Ośrodku Metodyczno-
Edukacyjnym Metis w Katowicach 
 

1345 Podsumowanie i zakończenie Konferencji  
Przesłanie: Edukacja podstawowym elementem strategii zwalczania zagrożeń 

stwarzanych przez nowe narkotyki. 
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