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Pigułka gwałtu
GHB w swojej prawie 50-letniej karierze odpowiedzialne jest za uśmiercenie kilkuset osób i przyczyniło się do setek
tysięcy gwałtów, ale także wymuszeń.

W roku 1961 francuski uczony dr Henri Laboritt zsyntetyzował substancję, która miała służyć do wprowadzania
pacjentów w stan narkozy podczas operacji. Po przeprowadzeniu szeregu badań klinicznych koniecznych w tego
typu wypadkach okazało się, że substancja nie daje pełnej kontroli nad bólem, ponadto wywołuje wiele
niepożądanych skutków ubocznych. Nie mogła być zastosowana w medycynie. Przeprowadzano jednak inne
badania w wyniku których, stwierdzono, że substancja ta skutecznie zmniejsza przymus używania narkotyków i
alkoholu u ludzi uzależnionych ( czego jednak nie udało się w stu procentach potwierdzić ).

Substancja, którą zsyntetyzował dr Laboritt zdolna jest jednak do wyprodukowania większej ilości hormonu wzrostu
w organiźmie a tym samym do przyrostu mięśni. Próbowano zatem rozprowadza ją w środowisku kulturystów jako
jeden z wielu "cudownych środków ". W żadnym z wymienionych wyżej przypadków GHB nie znalazło
zastosowania, traﬁło jednak na tzw . "ulicę", gdzie szybko stało się wyjątkowo wrednym i podstępnym narzędziem
do dokonywania przestępstw - przede wszystkim gwałtów. Stąd też jego potoczna nazwa:
" Pigułka Gwałtu ".

GHB w swojej prawie 50-letniej karierze odpowiedzialne jest za uśmiercenie kilkuset osób i przyczyniło się do setek
tysięcy gwałtów, ale także wymuszeń i szantaży. Początkowo specyﬁk ten traﬁł na ulice USA i Kanady a następnie
pojawił się w Europie, w tym również w Polsce.

GHB jest bardzo trudny do wykrycia zarówno przed dokonaniem przestępstwa jak i po jego dokonaniu gdyż jego
ostatecznymi metabolitami są ...... dwutlenek węgla i woda. Jako substancja niczym nadzwyczajnym się nie
wyróżnia - w czystej formie jest to bezbarwna ciecz bez zapachu i praktycznie bez smaku. Po spożyciu czuć jedynie
słony lekki posmak. Po zmieszaniu go z napojem, sokiem czy też piwem lub innymi alkoholami przestaje być
wyczuwalny. W pierwszej fazie działania, kiedy oﬁara staje się zamroczona, łatwo ją wyprowadzić pod pozorem
udzielenia pomocy - a wtedy specyﬁk sprawia, że osoba staje się zupełnie uległa. Z upływem czasu coraz większa
ilość substancji poprzez krew zostaje dostarczona do mózgu, gdzie dokonuje się największe spustoszenie

umysłowe. Napastnik podczas, gdy GHB krąży w organiźmie oﬁary, może przekonać ją do wielu rzeczy lub po
prostu obrabować, zgwałcić lub stworzyć kompromitujące materiały ( zdjęcia lub ﬁlmy pornograﬁczne ) w celu
późniejszego szantażu. Kiedy zatruta osoba dojdzie do siebie ( trwa to od 30 do 60 minut ) to całego zdarzenia...
po prostu nie pamięta!. Większe stężenie GHB w organiźmie wywołuje całkowitą amnezję.
Podstawowe zasady bezpieczeństwa:
- na imprezie nie pozostawiać otwartego napoju bez opieki !!!
- zachować umiar w piciu alkoholu (wiele z gwałtów zachodzi u oﬁar w stanie upojenia alkoholowego)
- przy gorszym samopoczuciu zwrócić się o pomoc do zaufanej osoby, unikając odludnych miejsc
(oﬁary często są gotowe opuścić imprezę z pierwszą napotkaną osobą)
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