


Ó Heparoide! Heparoid heparoid...Ó Heparoide! Heparoid heparoid...
Ó Heparoide Mocný! Tebe vzýváme, Tebe chválíme,
Obracíme k tobě své zjizvené ruce, své zapálené žíly,

Tebe vzýváme, Tebe chválíme!

Zachovej ó Heparoide Mocný, 
Naše rozpíchané ruce neuhnilé,

I když bychom si to naším prasáckým fetováním zasloužili,
Schovej ó Heparoide barevné modřiny, před našimi blízkými,

Abychom neupadli v podezření, i když jsme leví a neumíme si pořádně dát,
Pomoz ó Heparoide mocný a zbav nás abscesů, 

Které jsme si špinavou a nefiltrovanou drogou způsobili, 
A neuveď nás v pokušení, 

Mazat si tvou svatou mast na cokoli a kamkoli nás napadne, 
I když je to úplně zbytečné, 
Zvláště ihned po aplikaci
A odpusť nám naše viny, 

Když z bídné lenosti o tvou svatou mast škemráme, 
Než abychom si jí v lékárně za pár mizernejch šupů pořídili, 

A Jak je svatým písmem psáno, ji použili, 
Skvrn, jizev, abscesů, boulí, děr a boláků se zbavili,

A tím Tvou věčnou slávu velebili.

Ó Heparoide Mocný! Tebe vzýváme, Tebe chválíme,
Obracíme k tobě své zjizvené ruce, své děravé a ztuhlé žíly,

Tebe vzýváme, Tebe chválíme!

A co na to Ó Heparoid Mocný?
„Střídej k našlehávání místa na žílách, milý synu (dcero)!“

„Ta vždy řádně očisti a do nich vždy čistou a ostrou jehlou aplikuj.“
„Pak nebudeš k mé velké slávě (a úlevě káčkařů a teréňáků), svatou mastí 

zbytečně plincati.“    
-TRMX-

Možná jste si všimli, že u každého léku, mastičky i kapek je v krabičce příbalo-
vý leták...v něm se dočtete informace o složení, charakteristice, možnostech 
užití , nežádoucích  účincích,  dávkování léku atp.

Zde jsou některé informace z příbalového letáku, které by se Vám 
mohly hodit....,aby jste heparoid neužívali v případě, že se 
na Vaše rány a boule nehodí..tzn, že Vám je nevyléčí...
naopak, může Vám je zhoršit.....často pak dochází 
k nedorozumění, kdy Vy si myslíte, že Vám 
mast nechceme dát....nedejte na řeči 
kámošů, který tvrdí, že jim  po-
mohl na všechno...Heparoid není 
všelék.... I proto po Vás  v terénu 
často chceme, aby jste nám ruku, 
nebo nohu, na kterou chcete dát 
heparoid, ukázali...je to z toho dů-
vodu, aby jsme Vám mastičku, dali 
s vědomím toho, že Vám sku-
tečně může  obtíže  spoje-
né s nitrožilním užíváním 
zmírnit.

- KACHENA-
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Poděkování patří všem, kteří se na přípravě tohoto čísla 
Dekontaminace podíleli, zejména Kacheně Černohorské
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Občanské sdružení SANANIM, vydávající 

časopis Dekontaminace, je jednou z nej-

větších nestátních organizací v České re-

publice, poskytující služby v oblasti péče 

a léčby závislostí na nealkoholových dro-

gách. Pro aktivní uživatele drog jsou urče-

ny tyto služby Sananim o.s.:

TERÉNNÍ PROGRAMY SANANIM, 
mail: street@sananim.cz, Pohybujeme se každý všední den 
od 14:00 do 17.00 a od 18:00 do 19:00 v centru Prahy.
Nabízíme: 
distribuci injekčních stříkaček, doplňků a zdravotnického 
materiálu, první pomoc a minimální zdravotní ošetření, 
poradenské služby a krizovou intervenci, informační ma-
teriály včetně časopisu Dekontaminace,zprostředkování 
služeb jiných zařízení.

Kontakt je možné si domluvit na telefonu: 603 209 948 
nebo pokud se pohybujete na Praze 13 na čísle: 774 002 235.

KONTAKTNÍ CENTRUM SANANIM, 
Osadní 2, Praha 7,
tel. 283 872 186 Mail: kacko@sananim.cz
Provozní hodiny: Po 13:00 – 20.00, Út – Čt 9:00 – 12:00, 
Pá 12:00 – 20:00 (jen výměna a ošetření), So-Ne 13:00 – 20:00 
(jen výměna a ošetření)
Nabízíme: 
výměnný program injekčních stříkaček a doplňků,
informace o bezpečném braní a bezpečném sexu
předléčebné poradenství
zprostředkování všech typů ambulantní 
i rezidenční léčby (včetně detoxifikace)
základní zdravotní ošetření
testy na infekční nemoci



H e p a r o i d  m a s t :
Na co: - když se Ti v místě aplikace udělá modřina, bolí 

Tě a chceš, aby se rychle vstřebala a přestalo to bolet
- pokud se Ti povede aplikovat drogu mimo žílu, 
nebo  pokud žíla při nástřelu praskne a část drogy 

se dostane mimo žílu
- pokud nemáš žíly a do jedné si dáváš opakovaně

- na zjemnění zajizveného místa v žíle
Jak: Používá se 2 -3 krát denně, lehce se vetře na 
postižené místo v tenké vrstvě, možno přiložit 

kompresivní obvaz.

 NEPOUŽÍVAT: na sliznice, do očí a na otevřené rány. 
 !!Pokud používáte Heparoid „preventivně“ věz-
te, že se nesmí používat déle než 14 dní. Kůži na 
rukou Vám může zjemnit i obyčejná Indulona, 

kterou můžete používat libovolně dlouho.
Cena : zhruba 30 Kč

K e t o n a l  5 %  k r é m :
O co jde: protizánětlivý přípravek proti bolesti, 
zánětu, teplotě. K místní léčbě bolestivých stavů 

s projevy otoku či zánětu.

Na co: pokud se v místě po aplikaci objeví bolest, 
otok, zarudnutí - když máte pocit, že Heparoid by 

to nemusel zvládnout a na Višňák je brzy

Jak? Používá se 3-4 krát denně na postižené mís-
to, není nutné překrývat nebo zavazovat.

NEPOUŽÍVAT: na otevřenou ránu, oděrky, sliz-
nice, nesmí přijít do kontaktu s okolím očí

Nepoužívat pod neprodyšnými obvazy ! 
Po nanesení krému důkladně omýt ruce !

Cena: zhruba 70 Kč

F r a m y k o i n  m a s t :
 

O co jde: k místní léčbě kožních infekcí, obsa-
huje kombinaci antibiotik se širokým spektrem 

účinku

Na co: hnisavé puchýřky, menší infekční poraně-
ní, škrábnutí, odřeniny, drobné rány, spáleniny

Jak? Používá se 1-3 krát denně v tenké vrstvě na 
postižené místo

Nesmí se dostat do očí

Pouze na předpis, nelze volně zakoupit

V i š ň á k 

( V i š n ě v s k é h o 

b a l z á m ) 

Na co: pokud se po vpichu mimo žílu, nebo v místě vpi-
chu objeví zarudlá boule, která je bolestivá, na pohmat 

horká.

Jak? Pokud je absces ještě neotevřený, naneste na mulo-
vý čtverec – nedávejte zbytečně moc a přiložte na absces 
a obvažte. Višňák pomůže se vstřebáním, nebo naopak 
urychlí prasknutí. Proto se Vám někdy může zdát, že 

místo vypadá po použití Višňáku hůř.

B e t a d i n e  m a s t :

O co jde: antiseptický, desinfekční přípravek proti 
bakteriím, virům, plísním a prvokům.

Na co: na zahnisaná místa po vpichu, odřeniny, 
řezné rány, různá kožní onemocnění spojená s in-

fekcí apod.

Jak?: Nanáší se v tenké vrstvě na očištěnou kůži 
v postižené oblasti 3-4 krát denně.

Cena: zhruba 50 Kč

B a c t r o b a n  m a s t :
 

O co jde: antibakteriální přípravek k léčbě kož-
ních infekcí ( impetigo, různá menší infikovaná 

poranění – spáleniny, odřeniny, rány)

Na co: je vhodný na léčbu drobných zahnisaných 
poranění, vpichů apod.

Jak? Používá se maximálně 3 krát denně 
v tenké vrstvě na postižené místo, možno 

překrýt obvazem

NEPOUŽÍVAT: déle než 10 dní
Nesmí se dostat na sliznici nosu a do oka
Pouze na předpis, nelze volně zakoupit
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Rady všemi mastmi mazanéRady všemi mastmi mazané
V Dekontaminaci, kterou právě držíš v ruce,  se můžeš dozvědět základní informace o účincích a způsobu užívání mastí, které nosíme s sebou v terénní tašce. 
Ten tolik oblíbený Heparoid totiž není všelék. Ještě než si mastí namažeš svojí rozstřílenou žílu, měl bys vědět, že mast zafunguje nejlépe, pokud si jí namažeš 
na omyté postižené místo někde v teple a chvilku počkáš, než se vstřebá. A samozřejmě taky to, že žádná mast nevyléčí všechny potíže způsobené nedodržo-
váním zásad bezpečnějšího užívání drog, které již notoricky znáš (čistá  nepoužitá jehla, čisté místo vpichu, čistá voda do injekcí atd. atd.)          -KACHENA-



ABSCES tě nejspíš potká v místě vpichu, výjimečně i jinde (infekce se totiž může šířit krevní 
cestou). Začíná jako červená, teplá boule, která se časem vyplní hnisem. 
Co se dá s abscesem dělat?
Pokud je boule malá a bez hnisu, můžeš si pomoci mastičkou Heparoid nebo Ibu-hepa, 
které ti prodají v lékárně. Heparoid stojí kolem 30,- Kč a Ibu-hepa je heparoid s přídaným 
ibuprofenem, je tedy dražší, dáte za ní kolem 95,- Kč. Pokud už je boule vyplněná hnisem, 
je nejlepší zajít k doktorovi nebo do Káčka, kde ti absces ošetří Višňákem (spisovně Viš-
něvského balzám). Když absces praskne, je nejlepší ho ještě před Višňákem vyčistit 
3% peroxidem (kysličníkem).
Nejhorší co můžeš udělat, je myslet si, že to zvládneš sám a doma, nebo na ulici. Pokud 
je absces větší, máš horečku a třeseš se zimnicí, je nejvyšší čas vyrazit směr chirurgie. 
Neslibuju vždy příjemný personál, ale pořád je lepší vyslechnout něco o tom, že nežiješ právě 
zdravě a nechat si absces vyčistit a dostat antibiotika, než riskovat, že přijdeš o nějakou kon-
četinu, kus zadku, udusit se (pokud máš abces na krku), nebo umřít na celkovou infekci.

FLEBITIDA a TROMBOFLEBITIDA (neboli zánět povrchových žil) jsou u in-
jekčních uživatelů drog též velmi časté. Při špatně provedené aplikaci drogy dojde 
k zanesení bakterií do žíly a k zánětu v žilní stěně. Navenek se takový zánět projeví 
zarudnutím nad příslušnou žílou a bolestivostí. Do zanícené žíly už dál nepíchej 
a dej jí relax. Zanícené místo (místo dalšího šlehání) ochlazuj studeným obkla-
dem, nebo ledem. Dají se použít i protizánětlivé masti (třeba Ibu-hepa). Pokud 
zánět neustupuje, nebo se šíří dále a navíc se objeví se otok nebo zvýšená teplota, 
je čas vyhledat lékaře. Pokud je zánět na krku, na nic nečekej a k doktorovi utíkej, 
pokud se nechceš otokem poma-
lu udusit. Kolem žil na krku je to-
tiž spousta nervů, k srdci je blízko 
a zánět se může nepříjemně zkom-
plikovat (o důvod víc, proč se zcela 
vyhýbat nášlehu do krku).
A teď takový malý test. Víte, jak se 
bakterie dostávají do žíly? A víte, 
čemu zabraňuje vyčištění místa 
vpichu před aplikací alkoholovým 
tampónem?

ABSCESyABSCESy
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Možná se teď směješ pod fousy, zažil jsi spoustu kámošů, co to všechno zvládli 
bez doktora, řezání a antibiotik a říkáš si, co ta o tom ví. Všechno se počítá, každá 
neléčená infekce oslabuje tvoje už tak oslabené tělo, jednou ho budeš potřebovat 
v pořádku, třeba až se rozhodneš ke změně, žít jinak. Za pár let tě položí třeba jen 
obyčejná chřipka, ledviny nebudou fungovat, tak jak bys potřeboval... Prostě, měl 
by ses opatrovat už teď.                         -Kachena-

FLEGMONA není na rozdíl od abscesu pev-
ně ohraničená. Od místa vpichu se kolem žíly 
udělá červený pruh, který rychle postupuje. 
Člověk má teplotu, místo je na dotek horké 
a bolí to tak, že často nemůžeš postiženou 
končetinou ani pohnout. S počínající flegmo-
nu si ještě lze poradit pomocí masti Ketonal. 
Pokud je ti ale hodně zle a máš horečku, jdi 
určitě na chirurgii. Pomůžou ti. Pokud chceš 
přijít o ruku, o nohu, popř. umřít na celko-
vou infekci organismu, nechoď nikam.

FLEBITIDA a TROMBOFLEBITIDAFLEGMONA FLEBITIDA a TROMBOFLEBITIDAFLEGMONA

Abscesy se mohou dělat i na místech, kam si nedíváte. Tento absces se udělat na povrchu kůže, vypadá v podstatě 
jako velký beďar, jde o horkou bolestivou bouli. 

Pokus se absces nevstřebá (nevyléčí), pak praskne, 
hnis vyteče a v těle zůstane velká otevřená rána.

Zánět je neohraničený, šíří se po celé končetině. Pokud se 
nevyhledá lékařská pomoc, může končetina do dvou až tří 
dnů odumřít. Dále může dojít k celkové otravě krve.

Flebitida a tromboflebitida neboli zánět povrchových žil.



 Manuál bezpečné aplikace
 Manuál bezpečné aplikace

 O b e c n é  z á s a d y :

( 1 )  Intravenózní užívání je nejriskantnějším způsobem užívání drog

( 2 )  Všechno náčiní, které používáte při aplikaci drogy do žíly, by mělo 

být vaše vlastní, čisté a to, co je v přímém kontaktu s vaším krevním 

oběhem (jehla, voda, kyselina) dokonce sterilní

( 3 )  Před aplikací si vždy umyj ruce mýdlem nejlépe antibakteriálním, ale 

postačí i obyčejné.

 B u c h n y ,  j e h l y : 

(4)  Vždy nepoužité čisté a ostré

( 5 )  Jehlou nikdy nemíchej nášleh – ztupí se. K míchání použij vytažený píst z nepoužité 

buchny s gumou na konci. 

( 6 )  Jehla musí mít správnou orientaci. To znamená, že by měla svírat s žílou úhel asi 

45° a hrot by měl být z tvého pohledu „dole“ tedy vchází do kontaktu s žílou jako 

první. Pokud si zkoušíš dát plochou stranou jehly, bude ti po žíle klouzat a uhýbat.

( 7 )  Aspiruj! Aneb když máš pocit, že jsi v žíle, zpětným tahem pístu natáhni z žíly 

trochu krve. Jedině tak jedině se můžeš ujistit, že jsi opravdu v žíle opravdu a 

nemělo by se ti stát, že si dáš vedle. 

( 8 )  Aplikujete směrem k srdci (po proudu krve).

8 98 9

Alkoholové tampóny - konzelíny:

( 9 )   Alkoholový tampón používej jen před vpichem. 

(10)  Přetři místo vpichu jedním směrem a jen jednou. 

( 1 1 )  Počkej až alkohol zaschne. 

( 12 )  Alkoholový tampón je na jedno použití. 

( 1 3 )  Po aplikaci použij sterilní čtvereček buničiny - místo silně zmáčkni. 

(14)  Místo aplikace přelep sterilní náplastí. Později natři krémem.

Voda, filtry

(15)  Filtr - musí být čistý, v ideálním případě smotek bavlny – dostaneš ho od káčkařů 

nebo tréňáků, pokud není - , použijte „uchošťour“ neboli bavlněné štětičky do uší 

odstřihnutím „bambulky“ na konci špejle, případně filtr z cigarety ale nesmačkaný! 

(16)  Voda – by měla být sterilní (voda do injekcí), pokud je nedosažitelná, lze použít 

kupovanou balenou neochucenou vodu bez bublin, ze které nikdo předtím nepil, 

ani ty! Případně použij nejméně 10 minut převařenou vodu z kohoutku, kterou 

pořádně profiltruj.  -TRMX-
Před aplikací si umyj ruce antibakteriálním mýdlem.

Jehla zásadně nová a čistá

Jehla by měla svírat s žílou úhel asi 45° a hrot by
měl být z tvého pohledu „dole“.

Jehla by měla svírat s žílou úhel asi 45° a hrot by
měl být z tvého pohledu „dole“.

Místo před aplikaci přetřeme jedním tahem 
alkoholovou desinfekcí a necháme oschnout. 

Filtr - musí být čistý, v ideálním případě smotek bavlny
Voda – by měla být sterilní 



Uvědom si, že lidská kůže je docela tuhá.

C h r a ň  s v é  ž í l y !

2x
6x

Uvědom si, že lidská kůže je docela tuhá.

Po každém vpichu do kůže nebo do žíly se jehla tupí,  na  jejím hrotu se udělá háček.

Použitá jehla s háčkem může způsobit: Absces, Flegmónu či jiné infekce, Krvácení ze žíly

C h r a ň  s v é  ž í l y !

Když se netrefíš do žíly, přestříkni nášleh do čisté stříkačky a zkus to znovu! Nikdy nepoužívej stejnou jehlu opakovaně. Použij vždy no-

vou! Pokus o nabroušení tupé jehly vytvoří na hrotu ještě větší hák než tam byl předtím. Nikdy nepoužívej jehlu k míchání nášlehu.

Jehla použitá dvakrát – tady je dobře vidět, že po každém vpichu zůstává na jehle přilepený všelija-
ký bordel. Obvykle jde o zaschlou krev, zbytky nerozpuštěných nebo nepřefiltrovaných drog, prostě 
svinstvo, ve kterém se dobře daří všelijakým zvířátkům, zejména pak bakteriím či virům. 
Navíc už má jehla docela pěkný háček.      -TRMX-

Pokud se dá mluvit ještě o jehle, tak tato 
je použitá šestkrát. To černé, co se z jehly 
jakoby odlupuje je zaschlá krev.
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JEHLY... ...a to...
...co z nich Zbyde...

1x
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JEHLY... ...a to...
...co z nich Zbyde...

nová jehla
jehla použitá

jehla použitá
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PS: GRATULUJEME ČESKÉ REPREZEN-
TANTCE BÁŘE ŠPOTÁKOVÉ K ZLATÉ 
MEDAILI Z OLYMPIÁDY V PEKINGU



psí životpsí život
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Vidíme to v „terénu“ často. Přiběhnete na výměnu, a Váš psí přítel, s vyplazeným jazykem, se v 30-ti stupňovém vedru motá za 
Vámi. Již pár hodin nedostal napít, protože vy řešíte svoje potřeby (udělat prachy, koupit drogy).  Na psí potřeby (napít se) kašlete, 
s pocitem, že si někde nějakou kaluž sám najde. A nebo se vám podaří pro vašeho psího miláčka ukrást kilovou konzervu krmení. 
Lahůdka. Protože ji samozřejmě nechcete po otevření tahat, dáte ji pejskovi celou (stejně už den a půl nejedl) a nenecháte ho jíst 
v klidu, nebo kolem něj poskakují vaši“ sjetí“ kamarádi. Pak rychle někam spěcháte, takže si váš psí společník ani chvíli po jídle 

neodpočine. Pokud to chcete dělat lépe, přečtěte si následující rady:

J a k  k r m i t  p s a
Krmte psa pravidelně a ve stejnou dobu. Není 
tím ale myšleno jednou za týden v pondělí 
večer!!!. Vhodné je krmit 2x denně. Krmení 
psovi podáváme na klidném místě a při žraní by 
ho nikdo neměl rušit.  Po krmení by měl být ale-
spoň 2 hodiny v klidu (čím větší pes, tím delší 
doba!!). Před jízdou v autě psa nekrmit! Podávaná 
dávka by měla mít tělesnou teplotu nebo alespoň 
pokojovou. Nekrmte psa ledovým nebo horkým 
jídlem! Pokud krmíme psa vařenou stravou, pak 
chybou je držení se zásady, že pes je masožravec 
a proto ho krmíme jen masem nebo naopak z něj 
uděláme vegetariána (nebo se o to snažíme). 

Č í m  p s a  n e k r m i t ! ! !

Kosti, které se mohou štěpit (poškozují trávi-
cí systém, způsobují nepravidelnou stolici)

Výrobky z hladké mouky (rohlíky, jemné 
pečivo podáváme je jen někdy jako odmě-
nu v omezené míře). Slané uzeniny nebo 
kořeněné pálivým kořením (velmi nebez-
pečné je tabasco) Zelenina: cibule, zelí, ka-

pusta (nadýmají). Čokoláda (je pro psa toxická), 
různé cukrovinky s obsahem cukru Některé 
vnitřnosti např. slezina (způsobuje průjem). 

-HANKA A ALA-

Zdá se, že děti se chovají daleko 
zodpovědněji než někteří z Vás, 
milí narkomané. Tady to máte čer-
né na bílém. Netvrdím, že všichni 
odhazujete své použité jehly kde se 
Vám zlíbí. Ale, sáhněte si do svědo-
mí: Opravdu jste nikdy nenechali 
třeba i zapomenutou jehlu někde, 
kde by se o ní mohl někdo poranit? 
Málokdo z Vás asi může říct: „Ni-
kdy jsem nenechal žádnou jehlu 
válet, vždycky jsem se postaral o to 
aby byla bezpečně zlikvidována.“ 
Jestli můžete, máte můj velký ob-
div. Naučte to i ostatní a na zemi 

bude krásněji :-)

-TRMX-
zdroj: Slánské listy Říjen 2007



…kdo není prase, používá dezinfekci…
Chtěli byste nosit krátké rukávy nebo tílko? Ale nemů-
žete, protože každý hned pozná, že máte na rukou ruká-
vy a modřiny po vpichu?

Všichni jistě víte, co je to alkoholový desinfekční tam-
pón a jak se používá. O.k., než začnete číst dál, zkuste si 
to sami pro sebe zopakovat. Výborně. Teď si to zopák-
nem společně.

Alkoholový desinfekční tampón je polštářek napuštěný 
alkoholem, který můžete dostat od terénních pracov-
níků v terénu – jmenuje se Con-zellin nebo Alkomed. 
Když neseženete terénní pracovníky, kupte si v lékárně 
Jodisol nebo čistý líh - ten je lepší, protože nebarví. 

Tak, máme polštářek nebo flaštičku s lihem. Polštá-
řek vyndáme z obalu a potřeme místo, kam si chceme 
aplikovat. Místo potřeme jedním směrem a jen jednou, 
abychom si špínu nerozšmrdlali. Když nemáte po ruce 
Con-zellin, nalejete trochu lihu na vatičku a uděláte to 
samé. Počkáme až ruka oschne, abychom si do žil ne-
zanesli alkohol (ten vysouší žíly a ty potom praskají, 
a taky trochu pálí) a aplikujeme. 

Použitý desinfekční tampón ani vatičku už potom NE-
POUŽIJEME, ale VYHODÍME do koše - ne na zem. Po 
aplikaci vezmeme sterilní čtvereček buničiny (tu můžete 
dostat také od terénních pracovníků, stejně tak náplas-
ti) a silně zmáčkneme, abychom neměli modřiny. Když 
nemáme buničinu, dá se použít čistý papírový kapesník. 
Pak místo aplikace přelepíme sterilní náplastí. Později 
je dobré místo vpichu promazat nějakým krémem (He-
paroid, Ketazon), aby kůže zvláčněla.

Alkoholový desinfekční tampón ani líh nezničí virus 
HIV ani žloutenky B nebo C. Jediné co opravdu zni-
čí jsou bakterie, takže byste se měli vyhnout abscesům 
a místa po aplikaci by vám neměla hnisat. Jediný způsob, 
jak předejít žloutenkám a HIV, je nesdílet s nikým nejen 
jehly a  stříkačky, ale veškeré nádobíčko (lžíce, filtry….).

-G.-

( 1 )   Pokud budete pravidelně cvičit, objeví se Vám na ruce více žil než ta Vaše jediná, kterou jste už stejně skoro zničili.

( 2 )  V žilách jsou chlopně, které brání tomu, aby krev tekla jen shora dolů. Když pomalu se stlačení přejedete prsty po žíle 
směrem dolů k dlani, v místě, kde se nahrnutá krev hromadí, je chlopeň. Té se při aplikaci snažte vyhnout, píchat si do 
chlopní je nezdravé, chlopeň se může poškodit – pak vám otečou ruce a poškozujete si tím krevní oběh.

( 3 )   Aplikujete směrem k srdci (po proudu krve) – chlopně jsou pouze jednosměrné a „protiproud“ z nášlehu je může poškodit

( 4 )  Je dobré co nejvíce dávku ředit. Příliš kyselý (kyselinou zředěný) heroin vysouší žíly zevnitř a ty pak praskají. Nehledě na 
to, že příliš mnoho kyseliny ubírá heroinu na účinnosti.

( 5 )   Měňte často místa, kam si šleháte, aby se ranka stihla zacelit. 

Návod „jak se starat o žíly“
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Buchnu si nikdy zásadně neměnil

Myslel si, že je to známka punku

Vod kámošů vždycky ňákou si vypučil

Myslel si, že je to známka punku

V žíle hákem ryl i když při tom vyl

Myslel si, že je to známka punku

Ruce si nikdy pořádně neumyl

Myslel si, že je to známka punku

Teréňáci říkali

Že punk je jinde

Teréňáci říkali

No to snad není možný!

Nášleh do krku nechal si klidně vodjet

Myslel , že je to známka punku

Viry v jeho játrech mohly volně bujet

Myslel , že je to známka punku

Uznával jen kámoše co neuměj si dát

Myslel , že je to známka punku

Vod abscesu v třísle mu uhnil  levej hnát

Myslel , že je to známka punku

I v káčku mu říkali

Že punk je jinde

I v káčku mu říkali

No to snad není možný!

No ale kdo není

Boží nadělení

Nedělejme z toxíka tupce

No ale kdo není

Boží nadělení

Všechen matroš má svýho kupce

Do heráku pokaždý citrón ždímal

Myslel, že je to známka punku

Různý fety dohromady míchal

Myslel, že je to známka punku

Po hrstech klepky rval si do huby

Myslel, že je to známka punku

Léta nebyl schopnej dát se do kupy

Myslel, že je to známka punku

|: Teréňáci říkali

Že punk je jinde

A v káčku mu říkali

Že punk je jinde :|

Všichni lidi říkali

No to snad není možný!

Muzika: V.Z. 

Text: TRMX / V.Z.
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UMŘEL TI ZNÁMÝ NEBO KAMARÁD? 

Každý rok někteří z Vás, kteří berete drogy, zemřou 
na předávkování. Nejčastěji to bývá předávkování benzodiazepíny 

(tedy léky – klepky). Spousta lidí se předávkuje opiáty. Do roku 2001 
umíralo na předávkování heroinem přes 40 lidí ročně (nejvíce, 56, v roce 

2001). Spolu s příchodem Subutexu do ČR došlo k rapidnímu poklesu 
předávkování heroinem. 

(zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti a Společnost soudního lékařství 
a soudní toxikologie ČLS JEP) Pozn.: * Za r. 2007 se jedná o předběžné údaje.



Slovenská kampaň PIKADU Slovenská kampaň PIKADU 
V roce 2007 mezi aktivními uživateli drog na Slovensku  informační 
kampaň. Realizátory bylo OZ Odyseus Bratislava spolu s OZ 
Pomocná ruka z Košíc a Centrum dobrovoľníctva z Banskej Bystrice  
Jak vypadala se dozvíte v článku od našich slovenských kolegyň. 
Schválně ponecháváme původní slovenský text:

Kampaň PIKADU je predovšetkým informačná kampaň. Bola 
prvou informačnou kampaňou na Slovensku, ktorá sa cielene 
zamerala na ľudí, ktorí injekčne užívajú drogy. Počas deviatich 
mesiacov sme na miestach výmeny ihiel pretriasali injekčné 
užívanie drog, jeho riziká a možnosti, ako sa pred nimi chrániť. 
Tým sme chceli umožniť, aby ľudia, ktorí injekčne užívajú 
drogy, mali svoje zdravie a jeho ochranu vo svojich rukách. 
My, pracovníci a pracovníčky programov výmeny injekčných 
striekačiek, sme si zase našli čas a priestor, aby sme sa témam 
injekčného užívania venovali viac. Pre nás to bola šanca zlepšiť 
úroveň vedomostí a tak aj zlepšiť úroveň informácií, ktoré 
o injekčnom užívaní poskytujeme. 

A teraz vás pozývam do zákulisia PIKADU. Nápad na zrealizovanie 
PIKADU sa zrodil v hlave Kataríny Jirešovej a odborne sa za nás zaručil 
nemecký kolega Josh Steinmetz, ktorý organizoval podobnú kampaň 
v Nemecku. Témy sme vybrali podľa potrieb jednotlivých miest, 
na každý mesiac jednu tému. Napríklad v Košiciach bolo dôležité 
hovoriť o tom, že na každý vpich je najlepšie použiť novú, sterilnú 
ihlu a tak sa táto téma stala hitom toho mesiaca. V Banskej Bystrici 
injekční/é užívatelia/ky heroínu nepoužívali askorbín a tak téma 
askorbínu sa stala hitom toho mesiaca v tomto meste. 

Postupne sme sa venovali týmto témam:
1, Ak novou ihlou sa pichneš, infekcii sa vyhneš 
2, Vždy daj inam vpich, chytíš druhý dych
3, Alkoholák pred vpichom, suchý tampón za vpichom
4, Žila škrtená, nie je stratená
5, Cez filter ťahaj, špinu v ňom nechaj
6, Spoločná voda, chorobu dodá
7, Lyžičku vlastnú maj, nikomu ju nepožičaj
8, Rozdrviť na prášok sa snaž, tabletku čo užívaš

9, Askorbín využi, silu to nezníži 
Na jednu tému sme mali jeden mesiac. Za tieto mesiace sme 

ľudí informačne doslova bombardovali. Naše terénne auto 
i stacionárne výmenne miesto boli oblepené plagátmi s aktuálnou 
témou. Mali sme k dispozícii kartičky s heslom mesiaca, kde bolo 
k heslu napísané viac. V časopise INTOXI (mesačník zameraním 
podobne ako DEKONTAMINACE) bol každý mesiac téme 
venovaný článok. Aby sa užívatelia a užívateľky s témou stretli 

priamo pri injikovaní, rozdávali sme zápalky i podložky na 
prípravu dávky s obrázkom aktuálnej témy. Všetko toto bolo 

k mání v neobmedzenom množstve. 

Ale aby to nebolo také suché... PIKADU nebola len kampaň, 
ale aj hra! Do tejto hry sa mohol/la zapojiť každý/á, ktorý/á 

zbieral/la kartičky. Za isté zozbierané množstvo kartičiek 
a vyplnenie výstupného dotazníka si mohol/la na konci kampane 

vyzdvihnúť pri výmene tričko. Ako inak, tričko s maskoticou 
kampane, našou sexi PIKADICOU. 

Možno sa pýtate načo to všetko bolo. Zmerali sme dopad kampane. 
To sa nám podarilo vďaka dotazníkom, ktoré sa vyplňovali na 

začiatku a aj na konci kampane. Rada prezradím predbežný 
výsledok kampane. Na celom Slovensku sa zdihla informovanosť 
a teda aj vzdelanostná úroveň ľudí, ktorí inječkne užívajú drogy, 

o 12 %. Pracovníci a pracovníčky programov výmeny inječkných 
striekačiek nezaostávali. Medzi nami sa vedomostná úroveň o téme 

injekčného užívania zvýšila o 16 %. 

Nás veľmi teší, že sa o PIKADU dozvedeli ľudia nielen za hranicami 
miest, ale i štátu. Zároveň mi bolo potešením vám prostredníctvom 
DEKONTAMINACE priblížiť tento unikátny projekt. Prajemes vám 

všetkým úspešné predchádzanie zdravotným rizikám .  

- daemonika a Cоня, OZ Odyseus, Bratislava –
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Priama Informačná Kampaň pre Aktívnych/e Drogových/é Užívateľov/ky

Projekt PIKADU
 bol realizovaný 

s finančnou podporou 
Európskej únie 

v rámci programu 
Prechodný fond.  

SR



Semiramis o.s. – Co dělámeSemiramis o.s. – Co děláme

CENTRUM DROGOVÝCH SLUŽEB VE VĚZENÍ
Adresa: Ptácká 162, 293 01

Tel.: 602 803 279
E-mail: vezeni@os-semiramis.cz 

Ještě nedávno bylo občanské sdružení Semiramis poměrně malou organizací z Nym-
burka. Dnes je jednou z největších neziskovek, která se věnuje drogové problematice 
ve Středočeském kraji. Naším posláním je pomáhat lidem při řešení jejich problému 
s drogou a zároveň se tomuto problému snažit svými aktivitami na území Středočes-
kého kraje předcházet. Drogovým službám se věnujeme od roku 2000.

KONTAKTNÍ CENTRA NYMBURK A MLADÁ BOLESLAV
K-centrum Nymburk bylo jednou z prvních služeb, které jsme provozovali, naopak K-centrum Mladá Boleslav 
je naším nejnovějším zařízením. Jejich služby jsou podobné. Pro radu si tam může přijít každý, kdo se nějak 
potkal s drogami a neví si s tím rady, potřebuje pomoc, nebo si chce alespoň udržet svůj zdravotní stav. V obou 
městech je možné požádat o radu nejen v oblasti drog, ale i v oblasti sociálně-právní (doklady, úřady, trestní 
záležitosti, nástup do výkonu trestu, obecně prospěšné práce atd.). Kromě rady si tam můžete vyměnit stříkač-
ky, dát si čaj nebo polévku nebo rovnou zařídit léčbu. V K-centru Mladá Boleslav se navíc můžete osprchovat 
a vyprat si prádlo. K-centrum Nymburk pak nabízí speciální poradenství pro klienty v substitučním programu 
(ve spolupráci s Psychiatrickou ambulancí v Čelákovicích). Kontakty naleznete na str. 23.

TERÉNNÍ PROGRAMY
Terénní programy u nás realizuje Centrum terénních programů. Terénní programy jsou prodlouženou rukou 
Kontaktních center a působí tam, kde jsou podobné služby pro uživatele drog z nějakého důvodu nedostupné. 
Terénní pracovníky potkáte ve čtrnácti městech Středočeského kraje. Terénní pracovníci se vyskytují buď na 
předem známých kontaktních místech, nebo si s nimi můžete domluvit schůzku na mobilu, který s sebou nosí.

Bakov nad Jizerou / pondělí / tel.: 728 245 196, Bělá pod Bezdězem / pondělí / tel.: 724 087 925
Mladá Boleslav / úterý, čtvrtek / tel.: 728 245 196, Lysá n. Labem, Sadská, Milovice / úterý / tel.: 724 087 925
Mělník / středa / tel.: 724 087 925
Mnichovo Hradiště / středa / tel.: 728 245 196
Poděbrady, Městec Králové / čtvrtek / tel.: 724 087 925
Benátky nad Jizerou, Čelákovice,Brandýs/L - St. Bol. / pátek / tel.: 728 245 196

CENTRUM DROGOVÝCH SLUŽEB VE VĚZENÍ
Díky drogám se člověk často dostane do konfliktu se zákonem a někdy taky do vězení. Tam se může na chvíli 
zastavit a přemýšlet, co se svým životem dál. Možná chce jít do léčby, možná si myslí, že to zvládne sám. 
V tomto přemýšlení nebo když budete potřebovat radu, můžete využít pomoci pracovníků Centra drogových 
služeb ve vězení. Jezdí 1x týdně do věznice Jiřice (Lysá nad Labem), ale je možné s nimi být i v písemném 
kontaktu, a to jste-li v jakékoliv jiné věznici. Jsou v kontaktu i s ostatními podobnými službami v ČR, takže 
vám můžou zprostředkovat kontakt s organizací, která je vašemu bydlišti, resp. vaší věznici blíž. 

kontaktní centrakontaktní centra

K- CENTRUM SANANIM
Osadní 2, Praha 7, Tel.: 283 872 186

Provozní hodiny: 
Po 13:00 – 20:00, Út–Čt 9:00 – 12:00, 
Pá 12:00 – 20:00 (jen výměna a ošetření), 
So–Ne 13:00 – 20:00 (jen výměna a ošetření)
kacko@sananim.cz www.drogovaporadna.cz

DROP IN
Karolíny Světlé 18, Pha 1, Tel.: 222 221 124

Provozní hodiny: 
po–čt 9:00 – 17:30, pá 9:00 – 16:00

ESET-HELP
Donovalská 1862, Praha 4

Tel: 272 922 718 , 272 920 297
Buňka u metra Opatov: výměna,
potravinový servis, poradenství.
Provozní hodiny: po – pá 17:00 – 20:00

STAGE 5
Mahenova 4, 150 00 PRAHA 5

Provozní hodiny: Po – Ne 13:00 –18:00 
(kontaktní místnost od středy do neděle)
Tel.: 257 217 871, 605 319 926
stage5@progressive-os.cz

K- CENTRUM HR. KRÁLOVÉ
Pospíšilova 698, 500 03 Hr. Králové

Tel/fax: 495 513 977; 
Provozní hodiny Po-Pá 9-18 hod
(kontaktní místnost 13-18 hod.)
kacko@laxus.cz, www.laxus.cz

K- CENTRUM BRNO
Vídeňská 3, 639 00 Brno

Tel.: 543 246 524, Fax: 543 246 524
Provozní hodiny: po–čt 9:00–18:00, pá 9:00–15:00

K– CENTRUM CPPT
Havířská 11 301 00 Plzeň 

Tel.: 377 421 374, kcentrum@cppt.cz

K- CENTRUM LIBEREC
Rumunská 5, 460 01 Liberec,

Tel./fax: 482 710 276
Provozní hodiny: 15:00 – 19:00,
možnost volat od 10:00.

K- CENTRUM ÚSTÍ NAD LABEM
Velká Hradební 47/13, 400 01 Ústí nad Labem

Tel.: 475 211 483, 475 210 626 možnost volat od 7:00
Provozní hodiny: 14:00 – 18:00,

K- CENTRUM WALHALLA
Sokolská 48, 772 00 Olomouc

Tel.: 585 220 034 
Provozní hodiny: Po - Pá 12:30 - 19:00

K- CENTRUM NYMBURK
Velké Valy 995, 288 02 Nymburk

Po – Čt 10:00 – 17:00 Pá 10:00 – 16:00
Tel.: 325 514 424 
k-centrum@os-semiramis.cz

K- CENTRUM MLADÁ BOLESLAV
Ptácká 162, 293 01 Mladá Boleslav

Provozní hodiny: Po - Pá 10:00 – 17:00
Tel.: 326 303 467 
Poradenská linka: 
Tel.: 326 303 468
Po – Pá 10:00 – 17:00, 
k-centrum-mb@os-semiramis.cz

K– CENTRUM HÁJEČEK
 F.A. Gerstnera 2, České Budějovice

Tel.: 386 350 169 
Pondělí-Pátek 10.00-18.00 hod.
Neděle 15.00 - 17.00 hod. 
(pouze výměnný program)

detox PL APOLINÁŘ, Apolinářská 4, Praha 2, 120 00, Tel: 224 968 200, PL BOHNICE, Ústavní 98, Praha 8, Tel: 284 016 144 – pavilon 31 – Pro muže,
Tel: 284 016208 – pavilon 8 – Pro ženy, FN PLZ EŇ, Alej Svobody 80, Plzeň, 304 60, Tel: 197 103 111, NEMOCNICE MOST, ul. J. E. Purkyně, Most, 434 01, 
Tel: 356 172 109, (356 172 134 – lékařka), MASARYKOVA NEMOCNICE ÚSTÍ NAD LABEM, Ústí nad Labem, 400 07, Tel: 475 683 126, 475 683 127, 475 
683 133 (lékařka), NEMOCNICE LIBEREC, Husova třída 10, 460 00 Liberec, Tel: 485 312 229, PL BRNO, Húskova 2, Brno – Černovice, 618 32, Tel: 548 123 
339 (548 123 111 – ústředna), FN MOTOL, V úvalu 84, Praha 5, Tel.: 224 436 950–1 (jen s podezřením na žloutenku).

22 2322 23

Kontaktní centrum  Nymburk

Kontaktní centrum Mladá boleslav

Kontaktní a poradenská práce, výměna sterilního injekčního náčiní, distribuce informací o věcech spojených s užíváním drog, základní 
zdravotní ošetření, případně hygienický a potravinový servis.



PRAHA
TP Sananim
Po – Pá 14:00 – 19:00 Centrum
Tel.: 603 209 948
Út a Pá 17:00 – 19:00 Praha 13
Tel.: 774 002 235
street@sananim.cz

No Biohazard
Po, St, Čt, So, Ne 16:00 – 19:00
Praha 1, 2, 3, 5, 7, 8 ; Tel.: 605 883 994
nobiohazard@progressive-os.cz

Streetwork Drop-in
Po – Pá 12:00 – 18:00 Centrum, Praha 5
Út, Čt 22:00 – 1:00 Hlavní nádraží
So, Ne 14:00 – 16:00 Centrum
Tel.: 736 403 834
street@dropin.cz

TP Eset – Help
Po – Pá 13:00 – 18:00 Praha 4
Tel.: 721 240 191 teren.drogy@esethelp.cz

Brno
TP Podané ruce, Brno
Po – So 14:00 – 22:00 Brno Tel.: 776 377 734
street@podaneruce.cz

mladá boleslav
CTP Semiramis
Út – Pá 12:00 – 16:00
Út Lysá nad Labem, Sadská, Milovice
Tel.: 724 087 925
Mladá Boleslav Tel.: 728 245 196
St Mělník Tel.: 724 087 925
Čt Poděbrady, Městec Králové Tel.: 724 087 925
Pá Čelákovice, Brandýs nad Labem
Tel.728 245 196
streetwork@os-semiramis.cz

Hradec Králové
TP Laxus Hradec Králové
Po – Pá 14:00 – 19:00 Hradec Králové
Tel.: 776 626 309
Po – Pá 9:00 – 21:00 Královéhradecké regiony
Tel.: 777 626 309, teren.hradec@laxus.cz

Pardubice
TP Laxus Pardubice
Po, St, Pá 14:00 – 18:00 
Pardubice, Tel.: 774 626 302
Po – Pá 9:00 – 21:00 
Pardubické regiony, 
Tel.: 774 626 301
teren.pardubice@laxus.cz

Olomouc
TP Podané ruce, Olomouc
Po – Čt 17:00 – 23:00, Pá – So 21:00 – 24:00
Olomouc, Tel.: 776 778 132, Tel.: 777 919 267
Út - Pá 17:00 - 23:00
Šternberk a Litovel, Tel.: 776 778 263
Noční výměna přes okno Walhally
Út – Ne 24:00 – 03:00
street.ol@podaneruce.cz

České Budějovice
Jihočeský streetwork 
České Budějovice: Pondělí - Pátek 10:00 - 19:00 
Týn nad Vltavou: Středa 15:00-17:00
Tel: 723 527 512, 
(775 627 512 - pro ostatní města) 
street@os-prevent.cz

místo pro Váš kontakt:

terenní programy
Zajištění výměny injekčního materiálu, zdravotnický materiál,  základní ošetření, poradenství, 

krizová inter vence, sociální práce. Informace o léčbách a bezpečném užívání drog.


