


Znáte tenhle vtip? 
Pacient se probere z narkózy a chirurg 
mu říká, že má pro něj dobrou a špat-
nou zprávu. „Tak kterou chcete slyšet 
jako první?
„Tu špatnou.“
„Museli jsme vám amputovat obě nohy“
„Jéé, no to je hrůza, honem mi teda 
řekněte tu dobrou.“
„Jeden pacient z vedlejšího pokoje by 
koupil vaše boty.“

Dekontaminace letos vychází již 24 
let. To je dlouhá doba. Průměrný věk 
člověka, který bere drogy v centru 
Prahy, je 37,5 roku a často začal brát 
drogy mezi 13 a 16 lety. Někteří z Vás, 
našich čtenářů, tedy berete drogy stejně 

dlouho, jako vychází Dekontaminace. 
Tedy dlouho.  
S věkem a intenzitou užívání drog při-
cházejí také zdravotní problémy.  Řada 
injekčních uživatelů drog má mezi třicít-
kou a padesátkou problémy, které trápí 
šedesátníky či sedmdesátníky.  Napří-
klad bolesti zubů a jejich rozpad. Nebo 
chronické rány na bércích alias bércáky. 
Ty jsou typickým případem žilní nedosta-
tečnosti. Tělo nedokáže tak jako dříve 
zásobovat důležitými látkami své okraje. 
Nohy jsou od srdce nejdál. 

Tohle číslo Dekontaminace se pracovně 
jmenuje „Pumpa a trubky“. Představte 
si sebe jako stroj. Srdce pumpuje krev a 
tepny ji rozvádějí do těla a žíly s pomocí 
chlopní zase zpátky.  Pokud si ten stroj 

intenzivně poškozujete, lze předpokládat 
jeho brzké opotřebení. Vaši pumpu může 
ohrozit infekční endokarditida. Žádná 
trubka, když do ní budete neustále dělat 
díry, nebude fungovat dobře.  
Vybavujete si seriál „Byl jednou jeden 
život“? Ukazuje pohled do lidského těla.  
Je tam hezky vidět, kolik energie tělo 
musí vynaložit na boj s infekcí, jaká bitva 
uvnitř probíhá. 
Byli bychom rádi, abyste na svou pumpu 
a své trubky mysleli. Mluvte s terénními 
pracovníky a káčkaři o tom, jak o sebe 
pečujete nebo pečovat můžete. Dřív než 
bude pozdě. 
Ruku na srdce, jste si jistí, že někdo 
koupí Vaše boty?

Dobrá a špatná zpráva

        ANKETA

Jak jsou na tom vaše žíly 
a jak se to v čase vyvíjelo ?

„Bála jsem se, jako kdybych měla  
rodit vorvaně“

Robin, 41 let: „Už 20 let si 
dávám do předloktí a stří-
dám ruce, vždy po týdnu. 
Starám se, mažu to, ne moc, 
decentně, a zatím to jde. 

MáRio, 55 let: „Mám žíly jak 
provazy. Teď mi sklouzla ruka 
a stříkačka se ohnula, jak mám 
pevný žíly. Dávám si 22 let do 
předloktí. Do krku si nechám 
dát občas, pro zpestření. Je 
to dědičný, každo to má  
jinak. Ale není to geneticky 
vyšlechtěný tak, že můžeš jet 
40 let plný pecky, to ne-
zvládnou žádný žíly.“

MaRek, 43 let: „Místa na ru-
kách mi zmizely až s eskama 
(Subutexem), 10 let to fun-
govalo fest. Když jsem začal 
brát eska, tak jsem se rych-
le odřezal. Zbyla mi jedna 
žíla, tu si nechávám pro 
doktory.“

Zita, 42 let: „Dlouho jsem si 
dávala do předloktí do hlav-
ních žil. Vydrželo to 10 let,  
pak to nešlo, přišly na řadu 
drobný žíly i na nohou. Pak 
třísla a krk, tam přišly ab-
scesy, to bylo dost nepří-
jemný. Pak jsem se dala 
zase na hledání menších, 
byla to detektivní práce.  
A mezitím se mi nějak uzdra-
vila brachiála, tak si dávám do 
ní. Až odejde ta, tak nevím.“ 

Jitka, 30 let: „Mám to ráda 
do zadku. Ne anální sex, ten 
vůbec, dávám si tak piko a je 
to dobrý. Teď v seriálu Lajna 
si tam nechávala jedna hol-
ka fouknout koks od někoho 
cizího brčkem, to jsem ještě 
nezkoušela, dávám si to v roz-
toku.“

Lenka, 27 let: „8 let mi to vy-
drželo do rukou, pak do ho-
lení to dávalo rok, teď už 2 
měsíce do třísel. Do krku mi 
dával kamarád jednou a bylo 
to strašný. Bála jsem se, jako 
bych měla rodit vorvaně, 
to nešlo.  

Radek, 38 let: „Šlehání je 
out, hulím z plechu, nechci 
chcípnout, to si radši připla-
tím za víc matra.“ 

kaMiL, 34 let: „Léta jsem si 
dával do rukou, do jedný, do 
druhý, pak jsem měl dlouho 
zdroj na perník se solí a ten 
matroš mi zničil žíly celkově. 
Měl jsem žílu, co dávala po-
slepu, potmě, za chůze. Už 
nemám. Dávám si do krku.“

PetRa, 39 let: „ Postupně 
mi všechno odešlo, dávala 
jsem si do krku a třísel, měla 
jsem strašný abscesy a záně-
ty. Doktoři mi udělali bypass 
(umělé žilní přemostění) na 
tříslech, dávám si do něj, vím, 
že je to masakr.“

- Ala -
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Poděkování patří všem,  
kteří se na přípravě tohoto čísla 
Dekontaminace podíleli.
 
Podpořeno Radou vlády pro koordina-
ci protidrogové politiky  
a Magistrátem hl. města Prahy.



Co děláte, jak se teď máte?
Jsem s vnoučaty na plný úvazek ve dne, někdy  
i v noci. Večer, když jsem doma, píšu knížku  
o tom, jak vychovat děti, aby se jim dobře žilo. 
Během volna se procházím a modlím v Prokop-
ském údolí se svými fenkami. Snažím se být 
lepší a lepší.

Proč lidem užívajícím drogy vznika-
jí záněty potních žláz (pupínky s hnisem)  
a abscesy?

Potní žlázy závislých lidí jsou přetížené, téměř 
nikdy si neodpočinou. Tělo takového člověka 
denně přijme nadměrné dávky omamných lá-
tek do krve. Mozek se snaží očistit tělo poce-
ním, avšak pot uživatelů je příliš hustý a jedo-
vatý. Potní žlázy jsou lepkavým hustým potem 
doslova zalepeny, zavíčkovány, zašpuntovány, 
škodliviny nemohou z těla ven. Okolo zablo-
kovaných potních žláz vzniká okrouhlý zánět 
(ložisko vypadá jako neštovice), místo svědí  
a bolí. Tělo má naštěstí mnoho potních žláz, 
takže ostatní žlázy, které jsou v okolí zaníce-
ných, se snaží pomáhat a vypotit, co se nemoc-
ným žlázám dostat ven nepodařilo.

A jak to, že injekční uživatelé drog mají pro-
blémy se žílami? 

Injekční užívání návykových látek ničí člově-
ku cévy. I samy cévy se brání dalším vpichům  
a snaží se jehle uhnout, uskočit, praskají, a tak 

je látka vtlačena vedle. Imunitní systém vstoupí 
nepřátelské látce, která je mimo cévu, do cesty 
a místo zduří – vytvoří se obranný val, bariká-
da, která škodlivinu drží, tzv. indurace. Někdy 
se bílým krvinkám podaří škodlivinu uklidit  
z obranného valu, který se zmenšuje a zmizí, 
jindy je škodlivina proměněna v kapalinu –  
v absces, který se obvykle vyprázdní a hnis 
vyteče ven, absces splaskne. Zduření a absces 
jsou snahou imunity zastavit škodlivé látky  
v cestě dále do těla, absces je ohraničená nádrž 
s hnisem, s jedovatou tekutinou.

Rady MUDr. Renaty

Abys byl uživateli co nejdéle „zdráv a žil“:

• pij vodu kdykoli můžeš, léčíš svou krev

• jez banány, posílíš tělo

• najdi si kamaráda, kamarádku, ve dvou se to 
lépe táhne

• nauč se pochválit svoji duši, pohladit své 
tělo, nevadí, že Tě neměli rádi, měj hezky rád, 
ráda sebe sama

• denně udělej něco, co je dobré

Přeju každému, aby ho 

bavilo žít.

Co ovlivňuje to, jak se člověk rychle hojí?

Člověk uživatel má skvělé heslo: 
„To rozdejcháš, to rozchodíš“.

• Mysli na dobré dýchání, dej ramena dozadu 
a užij si své dýchání.
• Dokud žiješ a jde to – pohybuj se, choď!
• Přidej popíjení obyčejné vody během dne.
• Občas si pořádně zakřič, zařvi a vyboxuj ze 
sebe (mimo druhé lidi) svůj vztek.

V duševní rovině se pro hojení hodí :
• dobrá nálada,
• žádné obviňování druhých za cokoli,
• tu a tam udělat něco dobrého pro někoho 
jiného.

Dospělý člověk by měl dbát na statečnost  
v tom, jak umí nosit svůj způsob života!

Jak vznikají chronické rány na bércích, tedy 
na nohách pod kolenem (bércáky)?

Bércové vředy vzniknou jako svědectví o zá-
važné chronické cévní nedostatečnosti dolních 
končetin, cévy pracují nedostatečně, čili na vy-
svědčení mají pětku. V cévách uživatele koluje 
bez přestání jedovatá krev, takže stěny cév mají 
špatnou výživu.Bércové vředy jsou pro člověka 
jasným razítkem – potvrzením, že je nemocen. 
Zákonem zemské přitažlivosti se škodliviny 
městnají dole – v dolních končetinách. 
Úklid v dolních končetinách je těžší, probíhá 
odzdola nahoru a unavenému tělu chybí na 
úklid síla. Cévy nohou jsou slabé, ochablé, pře-
plněné. Krev proudí špatně. Krev, která má za 
úkol občerstvit každou buňku, protéká pomalu.  
V nemocném potrubí není schopna předat kyslík  
a živiny a odnést odtamtud odpadky. Chátrá 
celá dolní končetina, mizí ochlupení, kůže je 
tenká, mění vzhled i barvu, otevírá se. Noha ně-
kdy i zahyne a musí být amputována, aby „otra-
va krve“ nestoupala vzhůru do těla člověka.

Řada lidí tlumí každodenní bolest zubů  
pomocí paralenu a brufenu. Má to nějaké  
nevýhody?

Přísloví „Mám toho plné zuby“ stále žije. 
Zuby uživatelů toho mají prostě plné zuby. 
Zubům odumírají kořeny vlivem špatné krev-
ní zálivky. Krev plná škodlivin vyživuje a sou-
časně i ničí kořeny a postupně umírá celý 
zub. Bolest smrti zubů je skutečně značná. 
Touha po tabletkách proti bolesti je jasná.  
Pro uživatele jsou nevýhody užití léků mno-
hem menší, než výhody – zmenšení úporné 

bolesti zubů a hlavy. Paralen zatěžuje játra, 
ovšem mnohem méně, než ostatní  škodliviny 
přijaté uživatelem. Nesteroidní antirevmatika, 
např. brufen, zatěžují žaludek, avšak m  nohem 
méně než škodliviny vyfárané během dne. Lidé 
se raději vystaví nevýhodám tabletek a chtějí 
se mít aspoň trochu dobře a bez bolestí.

Když chce někdo udělat změnu směrem ven 
ze závislosti, co bys mu doporučila?

Najdi si vzor – oporu, Boha, člověka, který ti 
pomůže v nouzi. Jdi na detox a s „čistou hla-
vou“ si rozmysli „o co ti jde“, co chceš, chceš 
opravdu změnit životní styl? Čeká tě boj o 
život, buď statečný zápasník a připravuj se 
na to. Kdykoli  padneš, zase vstaň a pokra-
čuj, jsi obyčejný a normální padající člověk. 

Vyhrát svůj boj můžeš, když se naučíš pro-
hrávat. Přijmi, že jsi slabý a otevře se ti mož-
nost být i silný. V pohádkách často bojuje 
hlavní obyčejný hrdina se sedmihlavým dra-
kem. Osvobodí sebe i ostatní druhé blízké  
a vzdálené lidi, když drakovi usekne hlavy. V ži-
votě je mnoho sedmihlavých draků a až do smrti 
jim je třeba usekávat hlavy a osvobozovat sebe  
a druhé okolo nás.

A co bys vzkázala závěrem?

Přeju každému, aby ho bavilo žít. Mějte se hez-
ky. Když tě baví žít, je to dar, protože stárnutí, 
nemocem a smrti se nevyhneš. Děkuju s vděč-
ností všem lidem, kteří mi umožnili pracovat 
doslova „na ulici“. Objímám uživatele, kteří 
mi ukázali jejich život a poučili mě a dali cen-
né rady. Změnili úplně můj životní styl a nau-
čili mě, že přežít se dá skoro všechno. Setkání 
s lidmi na ulici jsou plná lásky, jsou doopravdy 
lidským bohatstvím navždy.

Rozhovor s MUDr. Renatou Školoudovou
Renata Školoudová jako lékařka pomáhala roky lidem v sanitce a v káčku  
pražského SANANIMu. Požádali jsme ji o  její zkušenosti a rady.

Děkujeme za rozhovor.





Řez 
levou 

srdeční komorou, 
přes infikovanou dvoucí-

pou chlopeň. V horní části je pěkně 
vidět nesmáčivá část chlopně. Uprostřed 
je pak kolonie bakterií, žijících na spodní straně 

chlopně.

aneb následuj svého hrdinu Pan Smažka a láska

Srdce?
Mám kovový 

chlopně...
To mi žádná 
holka zlomit 

nemůže...

Anonymně 

zveřejňujeme fotku Petra, 

který užíval alkohol a subutex (buprenor-

fin), nefiltroval a měl infikované chlopně, prodělal 

endokarditidu. V horní části vidíte pěknou jizvu 

po operaci nakaženého srdce. Petr měl 

kovovou chlopeň, když jste s ním seděli 

potichu, bylo slyšet tikání. Pár let 

po operaci zemřel, přestože 

už injekčně neužíval, ale 

organismus už měl 

zničený.

ZVENKU

ZEVNITŘ

ENDOKARDITIDA



1)  NEUŽÍVEJTE DROGY JEHLOU 
Každý vpich ničí žíly a může být příčinou infekce. Pokud už musí-
te brát drogy, zkoušejte alternativní aplikace.  Je možné drogu 
kouřit přes alobal, vaporizér či zkumavku. Polknout pomocí želati-
nových kapslí. Šňupnout. Nebo vstříknout do análu.  V televizním 
seriálu Lajna si nechá partnerka Jiřího Langmajera  „fouknout“ ko-
kain brčkem do konečníku. Dejte žilám odpočinek. 3) BERTE ČISTOU, OSTROU A SAMI

Pokud už brát drogy injekčně musíte, tak použijte vždy novou stří-
kačku, a to jednorázově. Mnoho lidí si ničí žíly metodou šicího stro-
je. Použijte rady níže, abyste si dali vždy na poprvé. 
Nedávejte si po někom , ani nedávejte svoji stříkačku někomu. To 
platí i mezi partnery! Chcete-li přenášet své bakterie, tak se 
dlouho líbejte či lízejte, ale žíly z přenášení virů a bakterií vynech-
te! Neolizujte jehlu před vpichem, zbytečně zanesete do rány mik-
roorganismy z úst.

2) NEBERTE VÝPLACHY
Když je člověku špatně, přichází absťák, často je všechno jedno. 
Výplachy jsou častým zdrojem infekcí včetně HIV a žlou-
tenky C (u výplachu po někom), a také horečky a zimnice 
(u výplachu po sobě).  Ve výplachu z uložených vatiček, či ze 
zaschlé sražené krve je obrovské množství mikroorganismů.

4) ŘEĎTE
Používejte injekční vodu. Krev není příliš stavěná na ředění 
drog. Použitím injekční vody navíc docílíte toho, že dávka bude 
mít k vašemu tělu méně agresivní pH (čti péhá). 

5) FILTRUJTE a PŘEVAŘUJTE
Drogy i tablety mohou obsahovat řadu nečistot a příměsí.  
Některé z nich následně odírají povrch srdečních chlopní 
nebo podporují růst nežádoucích mikroorganismů.  Použí-
vejte filtry, sterifit.  Zároveň se snažte skladovat drogy či tablety  
v čistotě (v novém zippovém sáčku, v novém „zubu“, v blistru), 
aby se nekontaminovali. Tablety dělte vyčištěnou děličkou na léky.  
Opium vždy důkladně převařte, všechny roztoky jsou velmi náchyl-
né na množení bakterií.

Desatero pro vaše  
žíly a srdce 6) ŠKRŤTE

Škrťte ruku před aplikací, ne někoho jiného! Pokud se naučíte používat škrtidlo, 
žíla se nafoukne a lépe se do ní trefíte. Hrozí menší poškození. Pokud už jste  
v žíle, tak před aplikací drogy škrtidlo povolte, není dobré posílat drogu 
do napumpované žíly“. 

7) DEZINFIKUJTE
Na kůži máme řadu nečistot i bakterií, které si vpichem zanášíte do žíly, 
 a můžete tak přispět i ke vzniku endokarditidy. Vždy dezinfikujte mís-
to před vpichem alkoholovou dezisfekcí nebo důkladným umytím s pomocí 
mýdla. Při používání alkoholové dezinfekce (konzelinu) místo očistěte jed-
ním tahem a před vpichem nechte oschnout. 

8) ZASTAVUJTE KREV
Vhodným způsobem zastavujte krev vytékající po vpichu. Velmi častá chyba je 
použití alkoholové dezifekce. Alkohol se tak dostane do žíly a poškozu-
je ji. Používejte čistou papírovou buničinu, kterou přitlačte na ránu  a držte.

9) STŘÍDEJTE
Šetřete své žíly tím, že se naučíte aplikovat do různých míst a místa střídáte. 
Opakovaným používáním jednoho místa brzy přijdete nejen o toto místo, 
ale i o celou žílu.

10) ODPOČÍVEJTE
Snažte se regulovat nejen množství užívaných drog, ale také četnost jejich uží-
vání. Čím méněkrát si za den či za týden injekčně aplikujete, tím se méně poškodíte. 
Když už musíte drogy užívat, mějte pravidelný rituál (např. jednou denně večer)  
a nezvyšujte tempo. Včas zastavte  jízdu, kdy se ničíte intenzivně vkuse. 

Pan Smažka a problém s plynatostí 

Za začátku to 
makalo dobře...

Trochu jsem
experimentoval. 

Smíchal jsem pervitin 
s drceným hrachem

...Ale pak mi to 
trhalo žíly.



Heparoidem
nerozmažeš!

Pokud seš masochista a pořád na doktory dlabeš, hrozí, že se ti  
infekce dostane do krve a dostaneš sepsi (otravu krve), což tě přímo 
ohrožuje na životě. Nebo přijdeš o ruku (nohu)... Ale tak ty máme 
všichni dvě, že jo. 

Ubi pus, ibi evacua
Nechci zlehčovat, ale věz, že flegmónu heparoidem nerozmažeš  
a návštěva doktora je nutná! Co tam s tebou provedou? Pěkně to 
vystihuje latinské přísloví: Ubi pus, ibi evacua. Kde je hnis, tam ho  
vypusť. Postiženou končetinu ti chirurgicky ošetří, podle stavu zadre-
nují, aby mohl hnis odtékat, a nafasuješ antibiotika. Ty je nutné dobrat 
do konce! Pokud se k doktorovi dostaneš za pět minut dvanáct, chvíli 
si v nemocnici poležíš, stejně jako klientka na fotkách. Takže závěrem  
– pokud se ti boule objeví, poraď se se svým teréňákem včas. 
Pro pražské – vidíme se v sanitce!                  - Ema- 

Řada z vás se už asi   někdy setkala s abscesem, ale s flegmónou měli 
to „potěšení“ jen někteří. Absces je bolestivá zarudlá boule, která je 
jasně ohraničená a vyplněná hnisem. Absces je nejčastěji způsoben 
bakteriemi, které si do těla zaneseš injekční aplikací, může se ale 
objevit i jinde než v místě vpichu. 

Když tě potká absces, mohou následovat tři scénáře: 

a) Včas podchytíš, mažeš Ibu hepa, a když máš štěstí, absces se 
vstřebá a dojde k zahojení.  

b) Nebo se absces nevstřebá, a pokud je blízko pod kůží, „prohnisá“ 
si cestu ven. Čepička se protrhne, hnis vyteče, tobě se uleví a na pa-

mátku ti zůstane ošklivá jizva. Absces nikdy nemačkáš a tvůj kapesní 
nožík není tím správným chirurgickým nástrojem! 

c) Třetí variantou je, že se infekce začne šířit do okolní tkáně. Taková 
neohraničená infekce tkáně se označuje jako flegmóna.

Flegmóna neboli celulitis (neplést s celulitidou, s pomerančovou 
kůží na hýždích vás nikdo k doktorovi nepožene) je akutní hnisavý 
zánět kůže a podkoží, není přesně ohraničená tak jako absces. Mů-
žeš vidět na prvním obrázku – ruka je oteklá, zarudlá, na pohmat 
teplá a velmi bolestivá. Flegmónu často doprovází vysoká horečka, 
zimnice a zvětšení uzlin. 

28.11.2018
Kllientka přišla s rukou boles-
tivou, s horečkou, byla nutná 
hospitalizace. Zánět nebyl 
ohraničený.

10.12.2018 
V nemocnici museli chirurgicky 
otevřít a rány zajistit drény, aby 
mohl hnis odtékat. Nutné jsou 
pravidelné kontroly a hygiena.

14.1.2019
Hojící se ruka po vyjmutí 
drenáže.

6.3.2019
Zhojená ruka po více jak 3 
měsících. Klientka má radost 
a dává svolení se zveřejněním 
fotek.

listopad prosinec leden březen

 zánět kůže a podkoží

 akutní hnisavý

= akutní hnisavý zánět kůže 
a podkoží, není přesně ohra-
ničená tak jako absces. Často 
ji doprovází vysoká horečka, 
zimnice a zvětšení uzlin.  

HROZÍ OTRAVA KRVE, 
NÁVŠTĚVA DOKTORA 
NUTNÁ.

ABSCES = bolestivá zarudlá 
boule, jasně ohraničená a vypl-
něná hnisem. Absces je nejčas-
těji způsoben bakteriemi, které 
si do těla zaneseš injekční 
aplikací, může se ale objevit i 
jinde než  v místě vpichu.



MASTI, CO NEPATŘÍ DO RÁNY
Poradna slečny teréňačky 

Při místním podání 
ZMÍRŇUJE BO-

LEST I ZÁNĚT. Použí-
vání krému je vhodné  

i při celkové léčbě tableta-
mi s obsahem ibuprofenu.

Ibalgin Duo Effect krém 
obsahuje léčivé látky ibuprofen 

a heparinoid. Při místním podání 
potlačuje bolest, zmírňuje zánět  

a otok v postižené oblasti. 

Je vhodný pro léčení místních projevů 
bolestivých stavů pohybového ústrojí.

Heparinoid SNIŽUJE SRÁŽLIVOST KRVE 
v místě zánětu nebo pohmoždění při úrazu. 

Zabraňuje tvorbě krevních sraženin, urychluje 
vstřebávání krevních výronů, taktéž snižuje tvorbu 

otoků a působí protizánětlivě. 

• Aplikujte na postižené místo a jeho okolí 2-3krát denně  1 mm 
silnou vrstvu krému, kterou lehce vetřete  do kůže. 

• U žilních onemocnění je možné přiložit kompresní obvaz  
(převázat obinadlem).

• Při rozsáhlých a bolestivých krevních výronech se může  
zpočátku místo ošetřené krémem překrýt neprodyšným  

obvazem (např. igelitovým sáčkem), nejlépe přes noc. 

• Při silných bolestech je vhodné léčbu doplnit celkovým podáním 
tablet s obsahem ibuprofenu.

Přípravek se nesmí používat při přecitlivělosti na ibuprofen, 
heparinoid nebo na některou součást krémového základu, dále 
u pacientů se sklonem ke krvácivosti, k  astmatickému záchvatu, 
kopřivce nebo alergické rýmě po podání kyseliny acetylsalicylové. 

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

• Vyhněte se zanesení krému do otevřených ran, na narušený 
povrch kůže, na sliznice a do očí. Po aplikaci krému si umyjte ruce, 
pokud nejsou léčeným místem. 

• Bez porady s lékařem nepoužívejte přípravek déle než 2 týdny.

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Přípravek se nesmí současně nanášet s lokálními přípravky, které 
obsahují tetracyklin a hydrokortizon.

• Těhotné ženy mohou užívat Ibalgin Duo Effect pouze v 1. a 2. 
trimestru těhotenství, a to po poradě s lékařem.

• Kojící ženy mohou po poradě s lékařem přípravek užívat krátko-
době, ovšem neměl by být aplikován na oblast prsou kojící matky.

jak používat

Používá se k léčbě bolestivých poranění šlach, svalů a kloubů  
s otoky nebo bez otoků, jako je podvrtnutí, natažení, zhmoždění.

Gel má zklidňující a chladivý účinek a po aplikaci na kůži se dobře 
vstřebává do podkožních tkání.

Léčivá látka ibuprofen v postiženém místě TLUMÍ ZÁNĚT,  
SNIŽUJE OTOK A POTLAČUJE BOLEST.

Na postižené místo vetřete 4–10 cm dlouhý proužek gelu, 3–4× denně.
Interval mezi jednotlivými aplikacemi 3–4 hodiny.

Těhotné ženy mohou užívat Ibalgin gel pouze v 1. a 2. trimestru těhotenství,  
a to po poradě s lékařem. Kojící ženy mohou po poradě s lékařem přípravek užívat 
krátkodobě.

Měsíčková mast
Měsíčková mast je UNIVERZÁLNÍ KOSMETICKÝ PŘÍPRAVEK vhodný k širokému použití, 
zejména pro změkčení a zjemnění zatvrdlé kůže, změkčení tuhých jizev na kůži nebo na opruzeniny. 
Měsíček lékařský se také tradičně používá na spáleniny a různé formy ekzémů. 
Lze použít i na špatně se hojící rány a bércové vředy, spáleniny, omrzliny, lupénku.

• Jemně vtírejte podle potřeby i několikrát denně. 

• NEAPLIKUJTE DO OTEVŘENÝCH RAN, ale jemně vetřete do jejich okolí.

DŘÍVE  HEPAROID, Ibuhepa
„Na modřiny, zanícené bouličky a abscesy v počátečních stádiích“
Ibalgin Duo Effect

„Na bolavá a zanícená místa“

jak používat

„Na suchou tvrdou kůži“

jak používat

Ibalgin gel

kontraindikace

důležité !

důležité !
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Bezinterferonová 
 léčba žloutenky C

Kolik léčba stojí? 
Léčba v současné době stojí okolo půl milionu korun. 
Zdá se to mnoho, ale léčba interferonem byla před několika lety  
dvakrát tak drahá a pacientů se vyléčila sotva polovina. Léčba se 
určitě vyplatí ve srovnání s tím, kolik pak stojí léčba komplikací, 
které jsou s céčkem spojeny. 

Více informací
o céčku a možnostech 

léčby najdete na:

www.hepatest.cz

www.zloutenkatypuc.cz 

Zeptali jsme se MUDr. Soni 
Fraňkové z pražského IKEMu 
na novinky v léčbě hepatitidy 
typu C.

Co člověk získá léčbou žloutenky 
typu C?  Řada injekčních uživate-
lů drog žloutenku má, ale necítí 
žádné její příznaky.
Hepatitida C („céčko“) opravdu 
ve většině případů svým hosti-
telům nečiní žádné větší potíže, 
a ani tak nevědí, že ji mají. Žlou-
tenka, tedy žluté zbarvení kůže a 
očí, které často vídáme například 
u pacientů s hepatitidou A, je pří-
znak u céčka velmi vzácný.  Potíže 
mohou nastat při dlouhém trvání 
choroby, může dojít k rozvoji ja-
terní cirhózy (ztvrdnutí jater) se 
všemi komplikacemi, jako jsou 
krvácení do zažívacího traktu, 
jaterní selhání, rakovina jater. 
Pro tyto smrtelné komplikace 
se občas hepatitidě C říká tichý  

zabiják. Když hepatitidu C vyléčí-
me, je pacient zdravý navždy, viru 
se zbaví kompletně. Díky tomu  
k žádné ze závažných komplikací 
nemůže dojít. Pokud je onemoc-
nění diagnostikováno včas, není 
třeba po úspěšné léčbě chodit 
ani na žádné kontroly. 

Co by měl člověk promyslet, 
když zvažuje léčbu žloutenky C? 

Promyslet si musíme hlavně to, 
jestli jsme k léčbě připraveni. Vy-
léčit céčko je dnes jednoduché, 
ale i po úspěšné léčbě je možné 
se znovu nakazit. Účinnost léč-
by je obrovská, vyléčí se téměř  
100 % pacientů. Má to však jed-
nu podmínku – léky je třeba brát 
naprosto pravidelně. Pokud si ne-
jsme jisti, že každý den užijeme 
své léky, a pokud váháme, zda 
jsme schopni dodržet všechny 
naplánované kontroly u lékaře, je 
lepší léčbu odložit. Vyvarujeme 

se tak neúspěchu a velkého zkla-
mání, že léčba nefunguje. 

Nově se mluví o bezinterfero-
nové léčbě. Co to znamená? Jak 
léčba vypadá, jak dlouho trvá?
Bezinterferonová léčba je léčeb-
ný režim, který k vyléčení hepa-
titidy C nepotřebuje interferon. 
Ten se používal jako injekce  
v posledních 20 letech. Interfe-
ron pouze nespecificky stimulo-
val imunitní systém pacienta  
k boji proti infekci. Vyléčila se asi 
polovina pacientů, léčba trvala 
rok a měla závažné nežádoucí 

účinky (chřipkové příznaky, de-
prese, riziko infekcí). Léčba bez 
interferonu je úplně jiná: jedná 
se o tzv. přímo působící antivi-
rotika, což jsou malé molekuly, 
které dokážou zasáhnout v pro-
cesu množení viru tak, že zablo-
kují virové enzymy, které virus 
ke svému množení nezbytně 
potřebuje. Místa, kde můžeme 
v životním cyklu viru zasáhnout, 
jsou 3, podle nich se dělí anti-
virotika do jednotlivých skupin 
podle mechanismu účinku. Když 
zkombinujeme dva nebo dokonce 

tři různě fungující léky, nemá vi-
rus šanci. Obrovskou výhodou 
těchto nových léků je, že jsou  
v tabletách, které se užívají pou-
ze jednou denně. Léky navíc 
mají naprosto minimální nežá-
doucí účinky a léčba je krátká,  
v současné době trvá osm, ma-
ximálně 12 týdnů. Pro pacienta 
je opravdu jednoduchá a není se 
čeho bát. 

Pro koho je taková léčba určena? 
Nyní víme, že se mají léčit všichni 
pacienti, kteří o své nemoci vědí, 
aby se zabránilo šíření infekce na 
další jedince. Je tedy určena pro 
všechny, kteří jsou k léčbě mo-
tivovaní a chtějí být zdraví. Měli 
bychom však rovněž myslet na ri-
ziko opětovné nákazy a tomu při-
způsobit své chování po úspěšné 
léčbě. 
Může se člověk po úspěšně pro-
dělané léčbě nakazit znovu? 
Ano, při rizikovém chování je 
možné se nakazit znovu, pozitivní 
protilátky v krvi proti nové infekci 
nechrání. 
Mnoho lidí má strach z tzv. biop-
sie. Co to je? A je to nutné? 
Jaterní biopsie (odběr vzorku tkáně 
dlouhou jehlou a jeho následné 

vyšetření pod mikroskopem) 
se dříve prováděla k posouze-
ní stupně jaterního poškození, 
tedy abychom řekli, kolik je již  
v játrech vaziva a zda nejsou úpl-
ně přestavěná, tedy cirhotická. 
Při biopsii se obvykle strávil je-
den den v nemocnici a byli i lidé, 
kteří měli z biopsie takový strach, 
že již nikdy nepřišli a nemohli se 
pak léčit. V roce 2019 již biopsii 
není třeba provádět. Nahradila ji 
takzvaná transientní elastografie, 
tedy neinvazivní metoda ke sta-
novení tuhosti jaterní tkáně. Nej-
více užívaným přístrojem k tomu-
to vyšetření je Fibroscan. Sonda 
přístroje se přiloží do mezižebří  
v místě jater, přístroj vyšle do 
jater rázovou vlnu, kterou vnímá-
me jen jako lehké ťuknutí. Vlna 
se šíří játry a podle rychlosti její-
ho šíření je přístroj schopen spo-
čítat tuhost jater – zda jsou játra 
zdravá či již cirhoticky změněná. 
Vyšetření trvá několik minut, ne-
bolí a provádí se ambulantně. 

Jaké máte zkušenosti s léč-
bou injekčních uživatelů drog?  
S čím dobrým a s čím špatným se  
potkáváte? 
Drogová anamnéza je v součas-
né době nejčastějším důvodem, 

jak člověk céčko chytí. Způsob 
nákazy není ale důvodem, aby 
pacient, který léčbu potřebuje, 
léky nedostal, důležité je, aby 
byl k léčbě motivován a celou 
ji správně dokončil. Když je pa-
cient správně poučen a léčba 
dobře načasovaná, není léčba 
lidí s drogovou anamnézou zá-
sadně odlišná. Velice důležitá je 
spolupráce s K-centry: správné 
načasování odeslání pacienta  
k léčbě má zcela zásadní význam. 
Často máme radost, že úspěšná 
léčba přispěje pacientovi k mož-
nosti najít lepší práci (ano, céčko 
je stále nesprávně vnímáno jako 
překážka ve spoustě zaměstná-
ní) nebo partnera. Asi působíme 
výchovně, ale nákazy po úspěšné 
léčbě nejsou naštěstí na denním 
pořádku, a tak to špatné zatím 
nevidíme. 
Můžete představit vaše pracovi-
ště? 
Naše ambulance, kde hepatiti-
du C léčíme, je součástí Kliniky 
hepatogastorenterologie IKEM.  
V léčbě hepatitidy C máme dlou-
holetou tradici, protože hepatiti-
da C patří v rozvinutých zemích 
mezi nejčastější příčinu jaterního 
selhání a nutnosti transplanta-
ce jater. Také o tyto pacienty se 

u nás staráme. Všechna léčba je 
prováděna ambulantně, k po-
souzení tuhosti jater před léčbou 
používáme Fibroscan, interferon 
jsme opustili již před několika 
lety. Jediné, co po našich pacien-
tech žádáme, je, aby přišli tehdy, 
když je potřeba, a brali pravidel-
ně léky. Ostatní je na nás. 
Hepatitida C, i když nezežlout-
neme a nemáme roky žádné 
příznaky, může způsobit závažné 
zdravotní komplikace. Léčba cé-
čka dnes už není nic strašlivého 
a všechny hrozivé historky, kte-
ré jste kdy slyšeli o interferonu, 
hned zapomeňte. Pokud si mys-
líte nebo dokonce víte, že hepa-
titidu C máte, přemýšlejte o tom, 
jak ji nemít. Určitě se najde ve va-
šem okolí někdo, kdo má s léčbou 
zkušenost a poradí vám, jak se  
k léčbě dostat.

Děkujeme za rozhovor.



Už jsme to jako terénní pracovníci párkrát 
viděli... Náš klient, člověk užívající drogy,  
v jedné ruce sáček s pikem, v druhé ruce 
ampule adrenalinu. 

Na levém rameni čertík, který říká, ať si to 
dáš oboje, že to bude jízda, a na pravém 
rameni teréňák, který říká, ať to vyhodíš, 
že tě to zabije. No, abych byl upřímný, tak 
pravdu mají oba. Dvě sekundy po nástřelu 
budou fajn, ale pak tě to zabije.
Co ten adrenalin v těle dělá? 
Jeho hlavní a dobře pozoro-
vatelné fyzické projevy jsou 
téměř stejné, jako je to u 
pika. Tedy že se zvýší tlak, tep, 
teplota. Aktivují se okruhy v 
těle a v mozku, které tě připravují na akci. 
(Příroda nám jej dala, abychom lépe utíkali 
před predátory. V dnešní době je nám pro-
spěšný spíše při utíkání na autobus, nebo 
před revizory.) A co fyzicky dělá piko? Jeho 
projevy jsou jako adrenalin. Takže stejné.

Co kombinace pervitinu  
s adrenalinem udělá? 
Tělo dostane obří rozkaz zmobilizovat 
všechny síly, které má. Pervitinem po-
silněné nadledviny ze sebe vypotí velké 
množství adrenalinu, který začne okamžitě  

působit. Cévy v těle se roztáhnou, střeva se 
stáhnou, v těle se začnou uvolňovat zbytky 
nastřádané energie, srdce začne pumpo-
vat, jako byste se rozběhli do schodů a ješ-
tě k tomu vás začne honit naštvaný pitbul.

 

A do toho vstoupí ještě adrenalin z ampul-
ky, na které tělo není zvyklé, takže (hlavně) 
srdce už neví, jak moc zrychlit, a dostane 
šok – infarkt. Plus rozšířené cévy a vysoký 
tlak extrémně zvyšují riziko hemoragické 
cévní mozkové příhody (neboli vám prask-
ne cévka v mozku).

Je to jako u atomové bomby – dvě menší 
množství uranu jsou samy o sobě v poho-
dě, žádná katastrofa se nekoná. Ale dejte 
je dohromady. Obrázky atomových hřibů 
známe všichni. 

Adrenalin se tvoří v kůře na-
dledvin. Je to přirozený hor-
mon, který říká tělu, že má 
být aktivní. A to, co se v těle 
děje po aplikaci pervitinu, je  

z větší části role adrenalinu. Pervitin jej to-
tiž donutí opustit domeček v ledvinách.
                 - Zadek -

ADRENALIN

Při kombinaci pervitinu a adrena-
linu hrozí infakrt srdce a také cévní 

mozková příhoda!!!

aneb radši si skoč bungee

Není překvapením, že sterilní nástroje pro injekč-
ní aplikaci, neboli parafernalie, obvykle nejsou 
zcela sterilní. Stříkačka i jehla přestávají být ste-
rilní ve chvíli, kdy jsou vyloupnuty z blistru a jsou 
odstraněny ochranné kryty. V případě Sterifiltu a 
Stericupu je to stejné. Voda do injekcí přestane 
být sterilní, když se odlomí natavená zátka. Po-
kud jsou uvedené nástroje použity ihned a tak, 
jak mají, příliš se nekontaminují. Použijí se jed-
norázově a poté se odborně zlikvidují. Ale asi ne 
všechno se po prvním použití hned vyhodí. Rozu-
měj: nechá se odborně zlikvidovat. 

Rozdělávačka, škrtidlo, pouzdro na nádobíčko, 
zub (malá zkumavka s víčkem na matro) nebo 
všelijaké skleněné lahvičky na drogy, vaty či kyse-
linu. To vše se dá velice dobře a jednoduše denně 
sterilizovat. Důvodem denní sterilizace je přede-
vším prevence vzniku kožních zánětů v místě ap-
likace. Je to ale zároveň i velice účinná prevence 
infekce na vnitřních orgánech způsobených zavle-
čením mikroflóry, která se v neumytém a nesteril-
ním nádobíčku vyskytuje. 

Následující návod je doporučením, jak by se  
svědomitý uživatel drog měl o svoje nádobíčko  
starat. Sice nemáme profesionální sterilizační 
technologie výrobců zdravotnických materiálů 
ani sterilizační jednotky (autoklávy), které se po-
užívají v nemocnicích... ale domácí sterilizace je 
rozhodně lepší než nic!

Dlužno dodat, že ani sterilní nádobí není stopro-
centní zárukou bezpečného nástřelu a věčného 
zdraví. K čemu naleštěná lžíce, když ji hned hodíte 

zpátky mezi bordel v batohu. Vyvoněné škrtidlo 
vám místo vpichu neumeje. A ani ten nejčistší zub 
nesplní svůj účel, pokud z něj tablety vyndaváte 
špinavýma rukama.         -TRMX-

Sterilujeme 
a zavařujeme

1 – Nádobíčko umyj kartáčkem a jarem či mýdlem 
pod teplou tekoucí vodou. Odstraní se pevné ne-
čistoty a usazeniny, jako jsou saze po zahřívání 
rozdělávačky, škraloupy se zbytky tablet obsahující 
miliony mikrobů, špína a chlupy z kapes …

2 – Vše opláchni ještě ve studené vodě a namoč na 
pár minut do vody se Savem (řeď dle návodu na 
lahvi). Vyndej a nech vše uschnout.

3 – Suché nádobíčko vlož do sklenice od okurek a 
pevně uzavři. Sklenici před tím doporučuji pořád-
ně umýt Savem, případně nechat projít myčkou na 
nádobí. Ideálně obojím. A nechat vyschnout dnem 
vzhůru.

4 – V hrnci s poklicí, který je vyšší a širší než je skle-
nice s nádobíčkem, přiveď do varu vodu. Mělo by 
jí být tolik, aby po vložení sklenice voda z hrnce 
nevytekla. Pokud máte napařovací rošt, stačí vody 
méně a sklenici na rošt položit.

5 – Hodinu vařte či napařujte sklenici s nádobíč-
kem v hrnci. Nechte vše vychladnout. A pak ještě 
hodinu opakujte zavaření. Tím by se měly zahubit 
i choroboplodné zárodky, které přežily první ste-
rilizaci. Nádobíčko ze sklenice vyndejte ideálně až 
těsně před aplikací !

POZOR: ke sterilizaci se hodí pouze tepelně odol-
né materiály – sklo, kov, silikon, guma, v případě 
plastů jen ty, které mají atest – například plastové 
zkumavky eppendorf (zuby).



Jak je to s dávkami hmotné nouze, 
když pracuji na smlouvu? 

Nejjednodušeji získatelná brigáda je Dohoda o 
provedení práce (DPP). Zaměstnavatel z vaší mzdy 
odvádí daň, ale neodvádí zdravotní a sociální pojiš-
tění. Takže se váš příjem neobjeví v systému, který 
sledují exekutoři. Pokud ale na Úřadu práce zjistí, že 
pracujete na DPP, jste vyřazeni z evidence uchazečů. 
Nezoufejte! O dávky hmotné nouze můžete žádat 
i pak. Na hmotné nouzi prokážete, že se snažíte 
zvýšit si příjem vlastním přičiněním. Což znamená 
odpracovat měsíčně aspoň 20 hodin, doložit to 
smlouvou a potvrzením o příjmech (za předcházející 
kalendářní měsíc). Pokud tedy dostanete na pracáku 
stopku, doporučuji zaměstnat se na DPP. Až stopka 
vyprší a půjdete se znovu zaevidovat jako uchazeč o 
zaměstnání, musíte přinést Dohodu o zrušení DPP, 
kterou jste uzavřeli se zaměstnavatelem.

Jak je to s neschopenkami, když 
člověk bere dávky hmotné nouze?

Může se stát, že vám váš zdravotní stav znemožňuje 
vykonávat práci. Úřad práce ale uznává potvrzení od 
doktora jen na předepsaném formuláři. 
Existují dva formuláře. Jeden se jmenuje: „Potvrze-
ní o dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání 
plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvo-
du nemoci nebo úrazu.“ Jde o třístránkový růžový 
papír. Tuhle neschopenku by měl mít lékař u sebe, 
ale většina lékařů ji nemá nebo vůbec nezná. Proto 
by si ji měl sám klient vyžádat u své pracovnice na 
ÚP. Tenhle papír je třeba předložit, když jste v evi-
denci uchazečů a jste nemocní nebo máte úraz. Pak 
jste dál v evidenci a máte nárok na dávku hmotné 
nouze. Musíte ale toto potvrzení dokládat nejdéle 
jednou za měsíc. Pokud nejste v evidenci uchazečů 
o zaměstnání (např. vás na půl roku vyřadili), jste 
nemocní a chcete žádat o dávku hmotné nouze, 
předkládáte formulář, který se jmenuje „Potvrze-
ní o zdravotním stavu vydávané ošetřujícím léka-
řem.“ To je jednodušší formulář než ten předchozí 
a je přístupný na webu. Tohle potvrzení vám může 
lékař vystavit i na dobu delší než jeden měsíc. Je tře-
ba, aby lékař zaškrtl tu správnou kolonku - osoba je  
dočasné práce neschopná.

      Hvězdná dráha Jima Morrisona je veřejnosti známá stejně jako jeho smrt. 
Leader rockové skupiny The Doors představuje dalšího z „klubu sedmadva-
cátníků“. Zemřel, jak žil. Smrt přišla znenadání. Na šňůře, po celé řadě skan-
dálů, po stovkách vyprodaných koncertů. A je do teď opředena tajemnem a 
různými konspiračními teoriemi.

Riders on the storm
James Douglas Morrison se narodil 8. 
prosince 1943 jako jedno z „válečných“ 
dětí v americkém Melbourne. Otec byl 
mariňák, věčně mimo domov, takže se o 
výchovu tří sourozenců starala matka. S 
pomocí otcových rodičů, na něž by krásně 
seděla nálepka o amerických puritánech. 
Jimovi bylo od maličko vštěpováno, že má 
žít skromný, spořádaný život. 
Nevyšlo to… Zhruba v 15 letech začal Jim 
objevovat svět literatury. Kromě beatni-
ků Kerouaca a Ginsberga byl uchvácen 
klasiky, jako byli Rimbaud, Balzac, Joy-
ce anebo Camus. Už v té době se snažil 
o vlastní tvůrčí psaní. Skládal básně a 
zapisoval si myšlenky do deníku, který 

nosil všude s sebou. Poezie se stala jeho 
celoživotní vášní. Zajímaly ho existen-
ciální otázky, magie a transcendentální 
uvažovaní o světě a vesmíru (jaká ironie 
osudu, že dospívání a ranou dospělost 
prožil v šedesátých letech). V jeho tex-
tech se objevovaly motivy hrůzy, násilí, 
sexu, vzpoury, zániku a smrti, na pódiu 
se po počáteční plachosti stal velice cha-
rismatickou osobností. Šplhal po opo-
nách, vrhal se po hlavě do davu, věřil, že 
koncert je něco na způsob rituálu. Obe-
censtvo přiváděl k šílenství neustálým 
zasahováním do rytmu hudby a průběhu 
koncertu. Nutno však dodat, že za tento 
poměrně nelichotivý obraz Jima může  
z velké části Oliver Stone a jeho film The 

Doors z roku 1991. Ten velice nelibě nese 
Ray Manzarek (kamarád ze studií a člen 
kapely), podle něhož byl Jim inteligentní 
kluk s velkým smyslem pro humor, jehož 
chování bohužel ovlivňoval alkohol a 
špatní „kamarádi“.

L.A. Woman
Ke drogám se Jim dostal už během studia 
na vysoké škole, jeho oborem byla diva-
delní věda se zaměřením na film. Vystří-
dal několik univerzit, Almou Mater se mu 
nakonec stala ta kalifornská. Z Los Angeles 
se po studiích přesunul do Venice, kde se  
v té době srocovalo mnoho hippies, kon-
zumentů drog a umělců na volné noze. 
Jim nejprve přičuchl k alkoholu, pak mari-

huaně, LSD a dalším drogám. Zpočátku jej 
inspirovaly. Experimentoval s nimi, proto-
že ho bavil změněný stav vědomí, hledal  
v něm transcendentální přesah. Zhulený a 
opilý tvořil ty nejlepší texty. Jeho literární 
a filmová tvorba ovšem úspěšná nebyla. 
V jedné své „vizi“ se viděl jako muzikant. 
Řekl o tom Ray Manzarekovi a zazpíval mu 
pár písní. Ray byl nadšený - a tak založili 
kapelu s lakonickým názvem The Doors. 
Po několika angažmá v nočních klubech 
The Doors objevuje zástupce vydavatel-
ství Elektra a úspěch na sebe nenechá 
dlouho čekat. Lidé hltají neotřelé rytmy 
i texty, turné střídá turné. Jak roste slá-
va, roste i užívání drog. Bez skleničky 
whisky už si Jima nedovedl nikdo před-

stavit. Sláva ale Jima neuspokojuje. Není 
to to, co v životě hledal. Na koncertech 
provokuje, chová se obscénně. Přáte-
lé vědí, že je to důsledek jeho problé-
mů s drogami, především alkoholem. 
Po smrti Janis Joplin a Jimiho Hendrixe 
často na večírcích opakuje „Chlastáte  
s číslem tři!“ Jakoby to už tehdy tušil. 

The End
V prosinci 1970 odehráli The Doors v 
New Orleans poslední společný koncert. 
O několik týdnů později vyšlo jejich šes-
té a závěrečné album L. A. Woman, 
titulní skladba se stala nejúspěš-
nějším hitem skupiny vůbec.  
V březnu odjíždí Jim za svojí 
životní láskou Pamelou do 
Paříže. Ta byla v té době 
těžce závislá na heroinu. 
Společně se pak oddá-
vají bohémským ra-
dovánkám, večírkům 
a vysedáváním po 
barech. Časně ráno, 3. 
července 1971 nachá-
zí Pamela svého muže 
mrtvého ve vaně. Jako 
oficiální příčina smrti 
se uvádí srdeční se-
lhání. Pitva provede-
na nebyla, tělo bylo 
několik dní po smrti 
zpopelněno a po-
hřbeno na největším 
pařížském hřbitově 
Père Lachaise. Z hro-
bu Jima Morrisona se 
stalo kultovní a poutní 
místo, kde se dodnes 
scházejí jeho fanoušci 
i příznivci The Doors. 
Vzhledem k tomu, že 
pitva nebyla provede-
na, koluje kolem Jimo-

vy smrti celá řada nejasností. Opravdu 
to byla srdeční zástava? Co ji způsobilo? 
Copak Pamela nepoznala, že Jimovi není 
dobře? Jak je možné jen tak ve 27 letech 
zemřít ve vaně? Někdo tvrdí, že si Jim 
spletl Pamelin kokain s heroinem a tím se 
zabil. Někdo tvrdí, že vana byla jen kamu-
fláž, že se Jim předávkoval heroinem na 
party a do vany bylo jeho tělo převezeno. 
Někdo obviňuje Pamelu… Nejkrásnější 
verze je ovšem ta Manzarekova – že Jim 
smrt jen fingoval a dodnes žije v klidu ně-

kde na tropickém 
ostrově a píše      

básně.

jim morisson
Hana

Nájezdy (a Dojezdy)  
pro hvězdy

upraveno a převzato z článku o J.M.
 magazínu Legalizace

aneb následuj svého hrdinu Pan Smažka a ztráta

Taková 
ztráta...

Byl nerezovej 
a dvouplotýnkovej.

Umřel můj 
vařič...

Změna u stravenek
Od 1. 1. 2019 došlo ke změně v zákoně o hmotné 
nouzi. Změnilo se ustanovení o potravinových pou-
kázkách. Nyní je to jednodušší např. pro klienty azy-
lových domů a terapeutických komunit. Příspěvek 
na živobytí mohou dostávat celý jako finanční pou-
kázku a nemusí si chodit na úřad pro „stravenky“.

Odpovídá Mgr. Markéta Řezníčková, 

sociální pracovnice TP SANANIM

SOCIÁLNÍ OKÉNKO



Byly doby, kdy každá žíla uživatelova se skvě-
la pevností, snadnou dostupností, lehkou 
propíchnutelností. Stačilo si najít jedno mís-
to a důsledně ho využívat k aplikaci. Léta se 
neobjevil jediný absces, či jiný problém. Po 
dlouhodobém braní už žíly ale tolik nedávají, 
je těžké propíchnout zajizvenou tkáň na mís-
tech předchozích vpichů.

Tisíce vpichů zanechají stopy

Vzpomenete si, jak dlouho už berete jehlou? 
Zkuste se nad tím zamyslet. Odečtěte měsí-
ce a roky, které jste strávili ve výkonu trestu 
nebo v léčebně, případně kdy se vám dařilo 
zcela abstinovat nebo brát jinak než jehlou. 
A přepočítejte na dny. Jeden rok je 365 dní. 

Většina uživatelů, se kterými se potkávám, 
bere každý den a nastřeluje se tak dvakrát 
třikrát denně. Přičemž mnozí z nich pro je-
den nástřel do sebe bodnou několikrát, než se 
jim nakonec podaří připravenou dávku odjet.  
Počítejme ty dva nástřely za den. To je mini-
málně 730 bodnutí za rok, 7 300 za deset let.

... aneb když žíly odcházejí

Nezaškrcená žíla, 
srdce nasává krev

Nezaškrcená žíla, 
srdce nenasává krev
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CHLOPNĚ JSOU
„UTOPENÉ“  V JIZVÁCH

Zaškrcená žíla, krev v žíle je zastavená Odškrcená žíla. 
Krev proudí a nese s sebou  
i vstříknutou dávku drogy
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APLIKACE

zdravá žíla - krev proudí hladce

zjizvená žíla s poškozenou chlopní
- krev neproudí jak by měla

 la 
silně zjizvená žilní stěna žílu zneprůchodní  
- krev přestává proudit

TISÍCE MALÝCH JIZEV 
VYTVOŘÍ DEFORMOVANÉ 
TUHÉ VAZIVO

Žíly je potřeba šetřit, střídat a taky napichovat s rozumem. Jak dát žilám tro-
chu oddechu, jsme si už v jedné z předchozích Dekontaminací psali. Teď se 
trochu podíváme na to, co se v té žíle děje, a proč prostě jednoho krásného 
dne žíla řekne: „Čau!“ A Heparoid, navzdory tomu, co si o něm leckdo myslí, 

mrtvou žílu již nevzkřísí.

Pozorně si prohlédněte svá předloktí, případ-
ně jiná místa na těle, kam si léta pícháte. Málo-
kdo může říct, že není poznat, že by bral jehlou.  
K vidění jsou různě hrbolatá zajizvená místa, 
někdy pokrytá modřinami, někdy zarudlá, 
oteklá a se strupy. Představte si, že uvnitř 
žíly to vypadá dost podobně. Navíc uvnitř žíly 
jsou chlopně, které pomáhají srdci vytahovat 
krev z rukou či nohou. Naneštěstí ty jsou často 
prvními oběťmi nitrožilních aplikací drog. Po 
zaškrcení žíly bývají totiž nejlépe vidět. Jsou 
to takové malé hrbolky na nezjizvené žíle. 
Uživatele to naplní radostí, neb se ukáže, že 
do toho místa je snadné se trefit a lehce poslat 
svou dávku. Brzy zjistí, že takových míst je na 
žíle několik, a tak jim dává zabrat. 

Po různě dlouhé době však uživatel zjišťuje, že 
se mu do těch míst dává hůř a hůř. Žíla třeba 
pustí krev do stříkačky, ale při pokusu o odjetí 
dávky nejde – píst „péruje“ podobně jako když 
si dáte vedle. Nebo dávka vyteče spolu s krví 
kolem zapíchnuté jehly ven.

Sbohem, a dík za všechno
Žíla zkolabovala – vnitřek žíly zarostl jizvami 
po stovkách či tisícovkách bodnutí. Chlopně 

už se nedomykají, krev se městná v periferi-
ích. Někdy natolik, že uživateli v krajních pří-
padech napuchnou ruce až téměř do velikosti 
boxerských rukavic. Rány se špatně hojí, čas-
těji se objevují různé kožní infekce. Důvodem 
je špatná cirkulace krve. Krev neproudí, jak 
by měla. Neodplavuje odpadní látky z tkání, 
a obtížně přivádí čerstvou krev obohacenou 
kyslíkem a živinami.

Jak se tomu vyhnout?
Dát si záležet na tom, aby byl vpich umístěn 
mezi chlopně. Chlopeň se dobře najde na žíle 
tak, že se zaškrtí ruka škrtidlem, a prstem 
druhé ruky se zmáčkne naběhlá žíla. Pak leh-
ce tlačíte žilou krev směrem k srdci. V místě, 
kde je chlopeň, se žíla lehce vyboulí. Ale žád-
né místo na žíle nevydrží věčně, proto je třeba 
místa vpichu pravidelně střídat!                                                                                                           
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Tak já jdu.

NE

ANO

TAKTO DOCHÁZÍ 
K POŠKOZENÍ 
CHLOPNĚ !

VHODNÉ MÍSTO  
PRO NAPÍCHNUTÍ 
ŽÍLY A NATAŽENÍ 

KRVE
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vřen
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ZAŠKRCENÍ

730  bodnutí  za  rok, 
7 300  za  deset let.

-TRMX-

UVOLNĚNÍ



Naše Káčko je na stejném místě už spousty 
let, je to místo dostupné, ale přitom skryté. 
Přicházejí k nám lidé staří jako Káčko samo, 
ale i daleko starší i mladší. Nedávno jsme oži-
vili náš interiér kresbami oblíbených celebrit 
pana Smažky a slečny Fetky, které provází 
celým Káčkem – od kontaktní místnosti, ku-
chyňky, přes prádelnu, až po výměnu. Na vý-
měnu nám vedou samostatné dveře z druhé 
strany budovy, což je jedna z praktických věcí  

zaručující anonymitu lidí, kteří nás navštěvu-
jí. Na anonymitě našich klientů si celkově za-
kládáme. Všechno je to o nás, pracovnících,  
a také o našich klientech. Prožíváme s nimi 
pozitivní věci jejich životů, ale stejně tak i ne-
gativní věci, které s sebou nejen užívání drog 
může přinést. A proto jsme tady, na stejném 
místě, už spoustu let – noví i staří – pracovníci 
Káčka Pardubice organizace Laxus. 

aneb následuj svého hrdinu Pan Smažka a morální vítězství

Tak do 
jedný nohy! 

Do jedný
žíly!!!

A do 
druhý nohy! 

Do druhý 
žíly!

A do třetí 
žíly!

Tak tos mně
dostal...

Provozní doba: 
Po – Pá  9:00 – 18:00

Kontaktní místnost: 
Po – Pá  13:00 – 18:00

Češkova 2701, 530 02 Pardubice
Telefon: +420 734 316 539

E-mail: kacko.pardubice@laxus.cz
www.laxus.cz/centra/k-centrum-pardubice/

Facebook: Káčko Laxus Pce

K-centrum Pardubice

Míša, Káťa, Andrea, Martin



Výročí úctyhodných 20 let v brněnském káčku organizace Podané ruce oslavil Tomáš Nevrkla. 

Jaké byly Tvé začátky v brněnském 
káčku, co Tě k tomu přivedlo?
Když jsem se v roce 1999 vrátil z cest po 
Asii a nastoupil na Úřad práce, zavolala 
mi kamarádka, že Podané ruce hledají 
streeta. Tehdy se Terén odděloval od 
KC a ve dveřích na Kroftové mi Sloven-
ka Janka řekla, ať si do dotazníku napíšu 
ještě sociálního pracovníka do KC, tak 
jsem to tam napsal a 1.6.1999 nastoupil.
Hned po nástupu mě vzali kolegové ze 
streetu na vzdělávání v motivačních roz-
hovorech. Byl to sice už rozjetý výcvik, 
ale kolegovi z KC se nechtělo jet, tak mi 
řekli „stačí když řekneš, že jsi Eda, stej-
ně si nás nebudou pamatovat“. Sezná-
mil jsem se tak s Thomasem Larkinem, 
Johnem Lunbergem a Petrou Svobodo-
vou Vrtbovskou, ke kterým dodnes cítím 
obrovskou vděčnost. Kromě metody mě 
naučili i respekt k jedinečnosti každého 
člověka. Absolvoval jsem jak základní 
výcvik, tak trenérský, nyní kurzy moti-
vačních rozhovorů už 17. rokem lekto-
ruji. 
Osm let jsem vedl Skleník - nízkopraho-
vý prostor pro iniciaci vzniku fór uživate-
lů a svépomocných skupin. Hlavní těžiš-
tě ale vždy zůstávalo v práci s lidmi, kteří 
přicházejí na kontaktní centrum. Kromě 

podávání ručníků a čaje mám možnost 
s nimi vstupovat do nejrůznějších dia-
logů, konverzací a vztahů, to mě stále 
baví a naplňuje. Jsou mi blízcí  a za ty 
dlouhé roky zkušeností jsem byl už ne-
sčetněkrát obdarován jejich významný-
mi pokroky.

Jaké máš plá-
ny dál?
Rád bych 
p o k r a č o v a l  
v práci s ro-
dinami, které 
mají starost  
o svoje blízké. 
Ideálně se za-
pojením těch-
to blízkých. 
Také věřím 
reflektujícím 
týmům, líbi-
lo by se mi 
do nich zvát  
i lidi s podob-
nou zkušenos-
tí, jako mají 
klienti. 

Jak se pro-
měňují lidé, 

kteří do káčka docházejí?
Jsem přesvědčený, že se lidé ve své 
podstatě nemění. Dříve jsem pracoval  
v dětském domově, a přiznávám, že 
mi to práce na káčku připomíná. Stá-
le jsou to lidé, kteří stejně jako každý 
potřebují někam patřit, být přijímáni. 

Člověk potřebu-
je zažívat lásku, 
nebýt omezo-
ván v základních 
svobodách, mít 
možnost vnímat, 
že k něčemu je, 
že spoustu věcí 
zvládne. Zažívat 
legraci a radost, a 
občas se pořádně 
něčemu od srdce 
zasmát.

Co Tě při práci 
nejvíc potěší?
Například, když 
jsem byl dceři 
koupit triko a 
kontakt s obslu-
hou začal: „ Jééé 
jste to vy, pan Ne-
vrkla, pamatujete 

si na mě? Kdysi jsem za vámi chodila….“ 
Je to asi i odměna za věrnost mé práci, 
s přibývajícími roky se mi to stává často. 
Potkávám lidi v úplně jiných souvislos-
tech, než jak vypadala naše první setká-
vání v káčku.

Co Tě štve?
Existenční tíseň, prostě to, jak mizerně 
je tato práce nejen v Čechách placená. 

Lektoruješ téma jak pracovat s moti-
vací. Lidé užívající drogy často něco 
slíbí, ale nesplní. Co si o tom myslíš?
Myslím, že to plyne z toho, že člověk na 
drogách opakovaně slibuje něco sobě,  
a opakovaně se mu to nedaří plnit. Vlast-
ně se zraňuje na těch nejcitlivějších mís-
tech, a postupem času otupí svůj smysl 
pro hodnoty, které předtím uznával. 
Neplnění slibů se stane jakousi rutinou,  
a i když ví, že tím ubližuje druhým i sobě, 
v určitém období života, mu to prostě 
nejde dělat jinak. Asi je pak lepší nic 
neslibovat.

Co bys vzkázal našim čtenářům?
Že by myslím neškodilo přinést do slu-
žeb opět trochu punku. Co myslíte?

Ani spousta lidí z Mostu totiž pořád 
neví, jaké služby klientům nabízíme,  
a hlavně proč. Asi stejně jako v jiných 
městech, kde mají káčko, narážíme 
opakovaně na otázky: „Jak je mož-
né, že narkomanům dáváte stříkačky 
zadarmo? Proč je podporujete, když 
dělají bordel? Aplikují si pravidelně 
před mým barákem, protože máte 
organizaci kousek ode mě, dělejte  
s tím něco!“ A to i přesto, že jsme tady  
už od roku 1995, kdy vznikla organiza-
ce Most k naději z.s. (MONA). 

Lepší život ve městě
Tak tedy, kdo jsme? Sídlíme vedle ma-
teřské školky, což se některým míst-
ním obyvatelům nelíbí, ačkoliv je okolí 
káčka jednou z těch čistějších oblastí 
Mostu. Je zřejmé, že lidé, kteří nevě-
dí, mají obavy. Nepomáháme však jen 
drogově závislým, ale jsme tu také od 
toho, abychom se podíleli na zlepšení 
kvality života ve městě. 

Děláme taky prevenci
Ano, jednou z našich hlavních služeb 
je výměnný program. Má ale za úkol 
prevenci! Tím, že se snažíme, aby nám 
klienti nosili špinavé stříkačky, zabra-
ňujeme tomu, aby se válely po zemi. 
Další věcí je, že se tím snižuje přenos 
infekčních nemocí, na které tu zároveň 
děláme i trnové testy, ty může využít 
i širší veřejnost. V případě reaktivního 
testu s tím tedy může klient (či kdo-

koliv jiný) okamžitě začít něco dělat.  
Co se týče práce s klientem, nabízíme 
kontaktní a sociální práci, krizovou 
intervenci, předléčebné motivační 
poradenství, zprostředkování detoxu 
a následné léčby, zdravotní ošetře-
ní a další podslužby v rámci pobytu  
v kontaktní místnosti. Dochází sem  
i mnoho rodičů, partnerů, kteří si ne-
vědí rady se závislostí svého blízkého 
a mají zájem o odbornou konzultaci.

Rekonstrukce pomohla
Káčko v Mostě je „výjimečné“ hned 
z několika hledisek. V posledních  
letech vzrostl počet romských klientů 
natolik, že tvoří většinu všech klien-
tů. Dlouhodobě k nám dochází málo 
žen, netvoří ani 20 % a ty, které cho-
dí, přijdou vždy v doprovodu svého 
partnera. Také se častěji potýkáme  
s agresivními klienty, díky kterým 
musíme hledat nová, efektivnější  
a bezpečnější pravidla. Zklidnění hod-
ně přispěla i změna prostor káčka, 
které prošlo minulý rok velkou rekon-

strukcí a kde stále dobíhají konečné 
úpravy. Pomohlo to prevenci proti ag-
resivním klientům a díky modernizaci 
budovy nás lépe vnímá i veřejnost.

      Po odvysílání seriálu 
MOST! vstoupilo město Most do 
povědomí snad celého národa. Pro-
to bychom rádi této situace využili  
a představili také mostecké káčko.

K-tým Most

už nesčetněkrát jsem byl obdarován...víte, kdo vám mění?

Tomášovi děkujeme za jeho dlouholetou misi a neutuchající zájem o obor a lidi. Otázkou zůstává, jak to má s těma jelenama.

Kontaktní centrum Most
Petra Jilemnického 1929, Most
tel. 476 102 288
www.mostknadeji.eu
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KÁČKO
Severku zná snad každý. Poznejte taky mostecké káčko!
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drogový bulvár

KC SANANIM
Na Skalce 15, Praha 5
tel.: 605 240 501
Po, St, víkendy a státní 
svátky 13-20
Út, Čt, Pá  9-20

KC DROP IN
Karolíny Světlé 18,
Praha 1, tel.: 222 221 
431, Po–Čt 9–17.30,  
Pá 9–16

KC STAGE 5
Mahenova 4, Praha 5
tel.: 257 217 871,
605 319 926 
Po, St-Pá 10–18 
Út 13–18 

KC PODANÉ RUCE BRNO
Vídeňská 3, 
tel.: 543 249 343, 
775 889 919, Po–Pá 
10–16, první středy 
v měsíci zavřeno

KC DROM BRNO
Bratislavská 227/41
tel.: 730163125
Po: 9-19, Út-Pá 9-16

KC JIHLAVA
U Větrníku 862/17
tel.: 736 523 675,
Po–Pá 9–17

KC ČESKÉ BUDĚJOVICE
Tř. 28. října 1312/16
tel.: 387 201 738
Po, St, Pá 10–18,  
Út, St 8–16

KC HRADEC KRÁLOVÉ
Říční 1252/3A,  
tel.: 495 513 977
Po–Pá 9–18

KC KARLOVY VARY
Sportovní 32,
Drahovice
tel.: 727 954 163,
773 140 022 
Po–Pá 7.30-12 a 13-16

KC PARDUBICE
Češkova 2701, tel.:
734 316 539
Po–Pá 9–18 

KC LIBEREC
Rumunská 5/A
tel.: 482 713 002,
775 624 246
Po–Pá 8–12, 
12.30–16.30

KC OLOMOUC
Sokolská 48
tel.: 774 991 625,
585 220 034
Po, Út, Čt 9–17,
St 9–18, Pá 9–12

KC OSTRAVA
Zengrova 69,  
Vítkovice
tel.: 595 627 005,  
602 670 789 
Po–Pá 9–16

KC CPPT PLZEŇ
Havířská 11; tel.: 377 
421 374, 731 522 288
Po, St, Pá 9.30–18, 
Út 10 -18

KC POINT 14 PLZEŇ
Husova 14
tel.: 377 235 526
Po–Pá 8–16

KC ÚSTÍ NAD LABEM
Velká Hradební 13/47
tel.: 475 211 483,  
475 210 626
Po–Čt 8–18, Pá 8–16

KC ZLÍN
Gahurova 1563/5
tel.: 774 256 540,
Po, St 8.30–12 a 13-18; 
Út, Čt, Pá 8.30–12 
a 13-16

Kontaktní centra v krajských městech
Výměna i poradenství u terénních pracovníků či 
v kontaktních centrech je možná v řadě měst na 
celém území ČR. Kontakty na lokální terény a KC 
najdete na www.drogy-info.cz v Mapě pomoci.
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 Terénní 
programy 

v Praze

K-centra  
ve Středních 

Čechách

KC MLADÁ 
BOLESLAV
Ptácká 162
tel.: 724 290 697
Po-Pá 10–17  

KC KOLÍN
Zahradní 17
tel.: 777 847 071
Po–Pá 9–18

KC BENEŠOV
Nová Pražská 399
tel.: 603 478 707
Po, St, Pá 8–16.30

KC PŘÍBRAM
Žežická 193
tel.: 318 622 010
Po, St, Pá 9–17

TP SANANIM
Po, St, Pá 14–18: Sanitka, 
Hlavní nádraží
Út, Čt 14–19: centrum
tel.: 603 209 948
Út, Čt 15–20: P2 a P13
tel.: 774 002 235

TP NO BIOHAZARD 
PROGRESSIVE
Po 9.30–14, Út 11–15.30,
St, So, Ne 15–19.30
Čt 16–20.30 
Praha 1, 2, 5, 7, 8
tel.: 722 068 007
Praha 4, 11, 14
tel.: 722 068 144

STREETWORK DROP IN
Po–Pá 12–17: centrum, 
Praha 3,4, 6, 8, 9, 10, 12, 
Libuš;  Po, St, Čt 21–23:  
centrum, P3;  So, Ne 
14–16: centrum 
tel.: 731 315 214

Zátah v Kyjově: Našli výrobnu pervitinu, museli zavolat pyrotechnika -  
Narkoman prohrál běžecký souboj s policistou: Před tím se řítil autem 
městem jako šílený - Akce Jehla: Během jednoho dne našli strážníci na praž-
ských hřištích 108 kusů infekčního materiálu - Pašeráci drog vycvičili  
papouška, aby varoval před policií. U výslechu ani nepípnul - Střihavka při-
znal chlast a drogy: Kdybych nešel na léčení, už bych tu dneska nebyl! - Dealeři 
v Nizozemsku stále častěji posílají drogy běžnou poštu. Pomáhá jim dark 
web - Kokain se vrací do Ordinace: Bývalý feťák Mára ho donese Adamovi -  
Policie ČR zasahovala proti growshopům nepřiměřeně, potvrdil Ústavní soud

Drogy jsou rozhdoně oblíbený filmový motiv - ať už jde o sjeté bláznivé 
komedie, či naopak dramata o závislostech v nejrůznějších podobách. Po-
slední film francouzského režiséra Cédrika Kahna MODLITBA se pouští 
do námětu z nejtěžších - dvaadvacetiletý Thomas se léčí ze závislosti na 
heroinu v katolickém rehabilitačním centru v Alpách. Drogu mu má na-
hradit víra, většinu času trávit prací a modlitbami. Hrdina to sice po pár 
dnech zabalí, ale jakousi náhodou se vrátí zpět.. a nakonec se stane zázrak.

ČASOVANÁ  BOTA  PRO  TERÉŇAČKU  SVITU!
Svitlana Golubyeva, terénní pracovnice pražského SANANIMu, získa-
la koncem dubna Časovanou botu - cenu pro nejlepšího streetworkera  
v kategorii Osobnost roku 2018. Svita již 14 let pracuje na otevřené dro-
gové scéně především s rusky mluvícími uživateli drog, kteří nemají se 
službami tohoto typu příliš zkušeností, takže je Svita často úplně první 
mimo komunitu, komu se se svými problémy svěří. „Cílem práce street-
workera je, aby ho klienti chtěli znovu vidět,” nechala se slyšet. Ocenění 
pro sociální pracovníky za významnou pomoc lidem v těžkých životních 
situacích již tradičně pořádala Česká asociace streetwork. Cenu vítězce 
předal zpěvák skupiny Monkey Business a ambasador akce Matěj Ruppert.

I JEDNA CIGARETA ZABÍJÍ!
I jedna cigareta denně během těhotenství stačí k tomu, aby nastáva-
jící matka zvýšila riziko náhlého úmrtí svého novorozence - ve srovnání 
s dětmi, které se narodí nekuřačce, asi o 0,7 procenta. Číslo zní sice za-
nedbatelně, při přepočtu na balíček cigaret za den se ale riziko takřka 
ztrojnásobí. Vychází to ze studie amerického centra pro kontrolu nemo-
cí, která analyzovala přes 20 milionů záznamů narození, 19 tisíc přitom 
tvořily právě případy neočekávané smrti novorozenců. „Každá cigareta se 
počítá. Lékaři by měli pacientkám říkat, aby přestaly. Je to nejlepší šance 
na snížení rizika náhlého úmrtí dítěte. A pokud přestat nemohou, tak jim 
aspoň říct, že pomůže dát si o jednu cigaretu méně,“ tvrdí vedoucí studie.



ENDOKARDITIDA

ISCHEM
ICKÁ 

CHOROBA INFARKT

KARDIOMYOPATIE
Zvětšení srdce. Špatně 
potom pumpuje krev a 
potřebuje více síly. Člověk 
je dušný, unavený, otékají 
mu nohy.
Příčina: Alkohol, endokardi-
�da, špatné stravování, 
dědičnost
 

Srdce nemá dostatek kyslíku 
k fungování. Člověk cí� po 
námaze �hu, pálení, bušení 
a řezání na hrudi. 

Zánět v srdci. Na chlopních 
se usadí bakterie, které se 
množí a postupně vysílají 
kousíčky dál do těla, kde 

něco buď ucpou, nebo zaní�.
Příčina: Nefiltrování, 

nepoužívání konzelínu, 
špatné zuby, plísně

Srdce není dostatečně 
zásobované kyslíkem 

a odumírá. Pak se může 
„zastavit“. Často vzniká 

neřešenou ischémií.

Příčina: Kouření, 
cukrovka, pervi�n, 
kokain, špatné 
stravování

Příčina: Pervi�n, kokain, 
kouření, špatná životospráva

Podívejte se do svého srdce

pravá předsíň

trojcípá chlopeň

šlachy chlopní

pravá komora

poloměsíčitá chlopeň

levá předsíň

dvoucípá chlopeň

levá komora

srdeční svalovina

srdeční přepážka

horní dutá žíla

dolní dutá žíla

plicnice

plicní cévy

aorta

plicní cévy


