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Když volá srdce
hlas 1 : „Haló? Prosim vás, vy pracujete

Hlas 2 : „Teď úplně

Hlas 2 : „Ano, můžu vám nějak pomoct?“
Hlas 1 : „Víte, já hledám E**u S**vou.

Hlas 1 : „No jakože, když

s lidma, co berou drogy?“

Redakce:

Ona od nás odešla, a my nevíme, co s ní je.
Já jsem sestra. Ona bere drogy, tak se chci
zeptat, jestli jí třeba neznáte.“

Aleš Herzog (ALA), Aleš Termer (TRMX),
Martin Strnad (MASTR), Hana Laurentová (Hana),
Eva Přečková (KRCK), Radek Jurnikl (Zadek),
Nikol Spůrová, Olga Hanková, Klára Domská,
Kateřina Černohorská
… a tým Terénních programů SANANIM

Hlas 1 : „To je škoda. Víte, my, teda já, vlastně táta na tom není moc dobře. Je po úrazu
a je to zlý. Chtěl by jí vidět. Neví, co bude.

Kontakt na redakci:
dekontaminace@sananim.cz

Hlas 2 : „To je mi moc líto.“
Hlas 1 : „Ona už bere dlouho a tak jsme s ní
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Poděkování patří všem, kteří se na přípravě
tohoto čísla Dekontaminace podíleli.
Podpořeno Radou vlády pro koordinaci
protidrogové politiky a Magistrátem
hl. města Prahy.
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Hlas 2 : „To vám nemůžu říct, protože naše
klienty neznáme jménem.“

zažili spoustu starostí a asi milion průšvihů
všeho druhu. Hrozně jsme se hádali, ona
brala doma věci, který pak měnila za drogy.
Naši jí vyhodili, vyměnili zámky. Tehdy se jí
vlastně zřekli. Neviděli jsme jí několik let.
Myslíme na ní, ale nic o ní nevíme. Vy byste
nevěděl, jak jí najít?“

Hlas 2 : „Bohužel. Jen pokud bychom

potkali klientku, která by nám vyprávěla
takový příběh, mohli bychom jí říct, aby se
vám ozvala. Nicméně nikdo nemůže zaručit,
že ji potkáme, a že se k ní tahle informace
dostane.“

Hlas 1 : „To je fakt škoda. Ale víte, když tak
nad tím přemýšlím, mohl byste to říct i těm
vašim ostatním klientům?“

nerozumím?“

uslyšíte, že je někdo
takhle od rodiny pryč,
a oni ho třeba léta neviděli, aby se ozval. To,
že ho třeba kdysi vyhodili, ještě nemusí stoprocentně znamenat, že už ho nechtěj vidět
vůbec. Mně by možná teď stačilo vědět, že
je naživu, ať je na tom jak chce.“

ANKETA
Kdy jsi naposled viděl někoho z rodiny,
a co jste si řekli?

Hlas 2 : „To vám slíbit nemohu. Rozhodně

Pítr

Martin

Naposledy jsem rodiče viděl před dvaadvaceti nebo třiadvaceti lety. Jestli něco řikali, nevim. Já prásknul dveřma.

Včera s tátou. Bavili jsme se o máminým zdraví.
Je nemocná a trápí jí, co dělám.

Hlas 1 : „Přesně tak.“

Bořek

Saša

Dneska s rodičema. Jsme v pravidelném kontaktu. Nejsou
nadšení z toho, co dělám, ale respektují moje rozhodnutí.

Máma vůbec neví, co dělám, že beru, nebo tak. Pět let
jsem jí neviděl, takhle mě vidět nemůže.

Markus

Zdenda

Naposledy jsem viděl mámu těsně před tím, než umřela.
Jsou to dva roky. Teď už nikoho nemám.

Naposledy jsem viděl dědu před rokem v komunitě
na rodičáku. Už umřel. Teď jsem zase na ulici.

Chozé

Miky

Včera jsem se viděl se ségrou. Říkala, abych se oholil,
protože vypadám jako debil.

Ráno jsem se viděl s mámou. Řikala něco o pracáku.
Asi abych se tam přihlásil nebo co.

je však pravda, že když se spolu ti lidé nespojí, tak si nikdy nemůžou být jistí, že je ta
druhá strana opravdu nemá ráda, a nechce
je už nikdy vidět.“

Tak takhle to doslova asi úplně nebylo.
Ale podobných telefonátů už jsme
ve svých kancelářích přijali nespočet.
Někdy je až zarážející, jak hluboko braní
drog zasahuje nejen lidi, kteří berou
drogy, ale taky jejich rodiny a blízké.
Možná si myslíte, že je to jedno, ať si
každý žije jak chce. Jenomže, co když se
někdy v budoucnu rozhodnete s drogami
přestat? Nebude lepší, když se pak budete
moct někam vrátit? Mít někoho, kdo vás
má rád? Rodinná pouta by se měla při
přetrhání zase navázat. Nechť je vám tato
Dekontaminace průvodcem, povzbuzením
i inspirací.
– TRMX

Ondřej
Rodiče? Ať jdou do piče!

v terénu posbíral TRMX
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Muj táta bere…
Narodil jsem se v 90. letech. Asi jako každé
dítě si pamatuji stavění hradů na pískovištích,
válení sudů z kopců, bobování, pouštění draků,
vycházky a výlety. Krásné pozorování hvězd
po večeři před spaním, venku na zápraží naší
chaty v Krkonoších. Pamatuji si, jak mi rodiče
po tom, co jsem usnul, šli večer trhat pestrý
mix ovoce. Také si pamatuji, že jsem se vzbudil
a z okna jsem začal volat na nějakou paní
a prosil jsem ji o rohlíky. Viděl jsem, že jich má
plnou tašku (smích). Prostě rodiče mi chtěli
udělat překvápko. Nechali mě usnout a já se
probudil o něco dříve, než se vrátili, a měl jsem
hlad. To mi zůstalo do dnešních 21 let.Večer a v
noci prostě hodně jím. Také jsme chodili často
do restaurace u Švejka kousek od Kulaťáku
v Dejvicích. Dával jsem si 8 knedlíků a maso
mi vždy nosil táta na svym talíři, protože jsem
to s ním už neunesl.Byly to těžké talíře a byly
mi prostě asi tak 3 roky. Až časem jsem zjistil,
že když se ptali policisté hospodského, řekl jim,
že jsem míval jen samotné knedlíky bez masa.
A to vše pak padlo u soudu. Co vše se u soudu
použilo proti naší rodině, nechápu dodnes a je
mi to moc líto. Měl jsem domluvenou školku
kousek od našeho bydliště, měl jsem nejlepší
kamarádku, se kterou jsem si dal první pusu.
Rodiče se o mě starali, jak nejlépe dovedli.
No, o vše mě soudy přestěhováním připravily.
Určitě nebylo vše ideální, ale kdo má děti,
určitě ví, že to ani nejde.
Narodil jsem se narkomanům a podle statistik
jsem neměl vůbec žádnou šanci na to žít
normální život. Ale co je normální, vyrůstat
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bez mámy a táty? Nemyslím si. Radši bych
zůstal s nimi, ale to malý, myslím, že tou dobou
5letý prcek jako já nijak ovlivnit nemohl. Taky
na celé té situaci se soudy, tomu se směji
dodnes, bylo opravdu vtipné, že když se mě
ptali policisté na drogy atp., já vůbec nic
nevěděl. Až pak jim došlo, že to oni byli ti,
kdo mně vzali dětské iluze. Od táty jsem totiž
věděl jen to, že ty kytičky na parapetu jsou
prostě jen kytičky, nikoliv konopí, a že berou
drogy, jsem taky nevěděl. Od mala mě učili,
že mám k přírodě být ohleduplný, netrhat
větve ze stromů a tak. To, až když se začali řešit
soudy, mi všechno ohledně drog řekli policisté.
To nejde, aby malého kluka vychovávali dva
narkomani. Babička z tátovy strany měla
zdravotní potíže a nemohla se mě ujmout.
Zbylo tedy na rodičích z matčiny strany, aby se
o mě postarali, když byly soudy. Tak jsem byl
po pár týdnech z dětského domova umístěn
k nim. Možná to ale bylo po měsících? Teď
si již nevzpomenu a už tehdá jsem si vlastně
nebyl jistý. Byly mi asi 4 roky, co si ze 4 let
pamatujete vy? (smích)

BATOLE
Je to těžký vyrůstat bez rodičů, smět se najíst
nejpozději v 19:00, muset mít tajnou skrýš
na sladkosti, které mi domu pašovali rodiče,
a nesmyslně být nucený sedět nad knížkama,
doteď to nenávidím. Rád si čtu, rád se učím,
ale ne když to dostanu povelem. Přiznávám se,
mám problém s autoritama. Možná to je kvůli
tomu, že mi odepřeli dětství s rodičema, ale
kdo ví, jaké by to bylo, kdybych vyrůstal s nimi.

„Erika se předávkovala heroinem v autě! Vzadu
plakal desetiměsíční syn“ – „Sedmiletá holčička
svěřila řidiči autobusu, že nemůže probudit rodiče.
Policie je našla v domě předávkované“ – „Neznaly
příbor, spaly na zemi. Své rodiče týrané děti tři roky
sledovaly při braní drog“ – „Ve feťáckém doupěti v
Plzni našli strážníci batole“

Rodiče mě svým svobodným životem sice
připravili o normální dětství, ale celý život
jsem byl vychováván k tomu, že pokud si něco
obhájím, tak to mohu udělat. V dnešních
21 letech už téměř druhým rokem úspěšně
podnikám. Určitě mi tátova výchova a svým
způsobem volnomyšlenkářství a otevřený
pohled na svět dost pomohla, ač mě o tolik
připravila.

V poslední době jakoby se s podobnými novinovými titulky roztrhl
pytel. Případy užívání drog před dětmi, násilí a zanedbávání péče nebo
užívání v těhotenství se objevují na stránkách českých i zahraničních
médií s až děsivou pravidelností. Poměrně aktuální je téma v Austrálii.
Veřejnost na podzim pobouřil případ drogově závislého páru, který
poté, co mu již osm potomků stát odebral (důvodem byla nejen
závislost, ale také násilí v rodině), získal v rámci nové strategie
tamních ospodů do péče své deváté dítě.

Všem přeji v rodině jednotu a mějte se rádi,
ať se děje co se děje. Bez rodiny je to velice
těžké a je smutné, kolik lidí bere vše, co má,
za samozřejmost.

Od kritiků australského přístupu úřadů nejčastěji pochopitelně
zaznívají obavy, zda budou závislí rodiče schopni se o dítě starat,
vychovávat ho ve zdravém prostředí. Známá britská komentátorka
Miranda Devine ovšem přišla v této souvislosti s návrhem, aby
"podobně nezodpovědní", drogově závislí rodiče povinně podstoupili
sterilizaci. "Za sterilizaci bychom jim zaplatili. Zní to strašlivě, ale jsou
to děti, kterým je tu ubližováno," navrhla v televizní debatě Devine.
Možnost finančně odměněné, nicméně dobrovolné sterilizace
přitom není ničím novým. V USA a Británii nabízí narkomanům
finanční kompenzaci za užití antikoncepce s dlouhodobým či trvalým
účinkem již přes 20 let organizace Project Prevention. Odměna
se pohybuje kolem 300 dolarů, tedy asi 7500 korun. Za 21 let využilo
služeb programu přes 6000 žen a necelá tisícovka mužů. We Walesu
standardně nabízejí závislým ženám peněžní poukázky, pokud si
nechají zavést antikoncepční implantát s několikaletým účinkem.
Programy mají mnoho odpůrců, kteří v takovém postupu vidí zásah

– Sobotka Miroslav
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Z DOUPĚTE
do lidských práv. Obhájci argumentují úsporami nákladů na náročnou
léčbu dětských toxikomanů a zejména právem dítěte na zdravý život.
Objevují se také názory, že i pro samotnou matku může být „plození“
dalších a dalších potomků velmi stresující. Obavy, zda dítě přivede
do bezpečného prostředí, zda se bude schopna o ně postarat, často
jen prohlubují pocity zoufalství a bezmoci. „Nikdy bych ženě neřekla,
že nikdy nebude schopna vychovat dítě. Jenom jí říkám, že není
ten správný čas. Nejsme tu, abychom někoho soudili. Někteří lidé
prostě jen potřebují trochu popostrčit,“ hají programy kontrolované
reprodukce jedna ze zakladatelek.

Sterilizovat!

Když nepomáhá nic
Z jiného rodinného soudku je příběh čtyřicetiletého Holanďana, který
se rozhodl se svou závislostí na alkoholu skoncovat opravdu radikálně.
Ve Švýcarsku požádal o euthanazii. Otec dvou dětí se neúspěšně
pokoušel o léčbu celkem 21x, měl podporu rodiny i přátel, rodiče se
starali o jeho děti. Vždy se ale k pití vrátil. Komise po prozkoumání
jeho žádost o asistovanou smrt schválila. Muž zemřel obklopen
rodinou 14. července. Před smrtí vtipkoval a dal si pivo.
– Olga
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Gastro vyšetření, otázky a odpovědi
Drogy a trávící soustava
Odpovídá MUDr. Vratislav Řehák

Jaké obtíže mají typicky lidé, kteří intenzivně užívají
drogy, s trávící soustavou?
Důležitá je skutečně intenzita užívání, tedy počet a velikost dávek,
způsob aplikace a současně též doba, po kterou již užívání probíhá,
protože některé problémy se projeví až po delším čase užívání určité
drogy.
Podobně jako se liší účinek jednotlivých drog na centrální nervový
systém, tedy na naše vědomí, vnímání, paměť či chování, liší se
jednotlivé drogy i účinkem na zažívací systém.
Jedna ze skupin nejčastěji užívaných drog, tedy stimulancia (obvykle
pervitin) navozuje vyplavení noradrenalinu v těle, tedy celkově stav
připravenosti na stres (reakce na útok či útěk). Každý si snadno vybaví,
jak reaguje jeho zažívání v okamžiku úleku či ohrožení. Podobný
stav navozuje v zažívacím ústrojí pervitin. Podstatou je zejména
snížení prokrvení a tedy i snížení zásobování kyslíkem a živinami.
Bezprostředním efektem může být např. poškození sliznice žaludku
s doprovodnými tlakovými či křečovitými bolestmi v horní části
břicha nad pupkem, někdy až vznik žaludečních či dvanáctníkových
vředů. Poškození tlustého střeva se může projevit průjmovitou,
ale i zácpovitou stolicí, může dojít k neprůchodnosti střeva v důsledku
poruchy jeho prokrvení, v krajním případě až odumření části střeva,
což je život ohrožující stav.
Další skupinou drog s odlišným účinem na trávicí trakt jsou opiáty,
které typicky způsobují nevolnost a zvracení. U uživatelů s tolerancí
se jejich efekt projeví především ve zpomalení pohybů střev
způsobujícím úpornou zácpu a bolesti břicha.
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Způsobují drogy samy o sobě nějaké zdravotní problémy
v trávící soustavě?
Ano, způsobují. Porucha prokrvení dásní u uživatelů drog způsobuje
stav podobný parodontóze a v kombinaci s erozivním vlivem
zbytků chemických sloučenin vznikajících při výrobě pervitinu,
které poškozují (rozežírají) sklovinu, způsobuje stav nazývaný
metamfetaminová ústa. Spolu s tím stav zhoršuje i obvykle snížená
dentální hygiena.
Užívání pervitinu často vyvolává kyselý reflux – úporné „pálení žáhy“.
Vliv na žaludek a střeva je zmíněn výše.
Játra jsou dlouhodobě poškozována zejména toxickým vlivem příměsí
z vaření pervitinu – droga běžně mimo metamfetaminu obsahuje
chloroform, ether, kyselinu chlorovodíkovou, těžké kovy jako lithium
a podobně, často je i řezána dalšími léčivy a chemikáliemi.
V souvislosti s injekční aplikací drog dochází velmi často k přenosu
virových hepatitid (žloutenek), které mohou způsobit jaterní zánět,
cirhózu a v ní pak i rakovinu jater.
Toxickým vlivem bývá poškozena slinivka břišní, která velmi trpí
i nadměrným přísunem alkoholu.

Při užívání opioidů dochází ke zpomalení trávení.
Má to dopad na zdraví člověka?
Nepochybně ano, dochází ke zhoršenému vstřebávání živin, kdy
v kombinaci s obvykle nekvalitním stravováním dochází k výraznému
poklesu tělesné hmotnosti a celkové podvýživě. Takoví lidé jsou
náchylnější k běžných infekcím, celkově bývá postižena jejich imunita.

Co jsou žaludeční vředy, jak vznikají a jak se projevují?
Co dělat, pokud má někdo podezření, že má žaludeční
vředy?
Žaludeční či dvanáctníkové vředy jsou defekty ve sliznici zažívacího
traktu, které mohou být vyvolány přímým toxickým působením
užívaných substancí či mohou souviset s poruchou prokrvení
popsanou výše. Projeví se obvykle intenzivní bolesti v nadbřišku,
někdy i nevolností a zvracením, v krajním případě i krvácením.
Zde je vhodné vyhledat gastroenterologa, který obvykle s použitím
ohebného přístroje (gastroskopu) vyšetří postiženou oblast
a doporučí vhodnou léčbu.

Když se objevuje krev ve stolici, co to může znamenat?
Nejčastější příčinou jsou hemeroidy – jedná-li se o čerstvou červenou
krev. Typicky se zhoršují při zácpě po opiátech.
Jde–li o černou (natrávenou) krev ve stolici, je zdroj krvácení obvykle
v horní části zažívacího ústrojí, např. i z krvácejícího žaludečního
vředu.

Někteří lidé užívající drogy mluví o tom, že zvrací či
zvraceli krev. Co to může znamenat?
Při akutní nevolnosti se zvracením po opiátech může docházet
ke krvácení z podrážděné sliznice jícnu, žaludku či dvanáctníku,
může ale být vyzvracena krev např. z prasklého žaludečního vředu.
Velmi závažnou příčinou mohou být tzv. jícnové varixy popsané dále.

Co jsou jícnové varixy, čím jsou způsobeny a jak se
projevují?
Jde o projev závažného postižení jater, obvykle v důsledku
dlouhotrvající virové hepatitidy nebo alkoholového poškození.
Obvykle je přítomna cirhóza jaterní – uzlová přestavba jater,
při které dochází mimo jiné k omezení průtoku krve játry, kdy krev
„obtéká“ játra patologicky rozšířenými cévami mimo jiné i přes jícen.
V pokročilém stádiu může dojít k prasknutí těchto cévních spojek
v jícnu a tedy k těžkému, život ohrožujícímu krvácení.

Jaké jsou dopady hepatitidy C na trávící soustavu?
Hepatitida C poškozuje při delším trvání zejména játra, která jsou
hlavním orgánem zodpovědným za přeměnu živin vstřebaných
zažívacím ústrojím. Pokud dochází k jejich selhání, je ovlivněno celé
zažívání, dochází k celkovým poruchám výživy, poruchám imunity,
srážlivosti krve a dalším. Při pokročilém jaterním selhání zůstává
jedinou léčebnou metodou transplantace jater.

Při cirhóze jater se občas objevuje nafouklé břicho. Čím
je to způsobeno a jak se to projevuje?
Pokud by se jednalo skutečně o nafouklé břicho, může se jednat
o poruchu průchodnosti střev či patologicky zvýšenou střevní
plynatost, např. při cirhóze jaterní. Často však nejde o nafouknutí,
ale o hromadění tekutiny v dutině břišní, což bývá projevem velmi
pokročilého jaterního postižení, jaterního selhání.
– Ala
Zdravotnické zařízení REMEDIS nabízí kompletní diagnostiku
a léčbu chorob zažívacího ústrojí.
Pro klienty, kteří užívali či užívají drogy, zajišťuje diagnostiku
a léčbu virových hepatitid (žloutenek), HIV a dalších
přenosných onemocnění. Na kontrolní či vstupní odběry
lze přijít kdykoliv v pracovní dny bez objednání během celého
dne. Je vhodné nechat se vyšetřit minimálně 1x ročně.
K vyšetření není třeba žádných dokladů,
postačí znát osobní údaje.

REMEDIS
Vladimírova 10, 140 00 Praha 4 - Nusle
Tel: 226 216 200
E-mail: ordinace@remedis.cz
www.remedis.cz
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Když žena čeká dítě

mohlo by to být i nebezpečné. Abstinenční syndrom
v těhotenství může plod ohrozit, až tak, že by mohlo dojít
k potratu. Abstinovat v závěru by naopak mohlo vyvolat
předčasný porod. Tedy je nejbezpečnější snižovat v době 3.
až 6. měsíce těhotenství. Vždy je dobré to předem probrat
s odborníkem.
– Nikol

Stejně jako u ženy, i chlapa může zpráva o těhotenství partnerky pěkně
zaskočit. Zvlášť pokud je nečekaná a neplánovaná. Problému s tím muž
nemá méně, jenom se tak úplně netýkají samotného, biologického průběhu
těhotenství.
Říká se, že muži prožívají těhotenství své družky stejně, ne-li víc: „Co dělat?
Je to vůbec moje? Bude si mne ještě všímat, když bude mít dítě?“ Všechny
tyhle otázky jsou v určité chvíli v mysli každého chlapa, ale brzy se rozplynou
v návalu reálných problémů s čekáním dítěte. I když to tak nevypadá, i muž
hraje v těhotenství důležitou roli. A to nejenom tím, že poslouží k početí.

Přestat brát drogy v době, kdy zjistíte, že jste těhotná, by bylo
samozřejmě úplně nejlepší. Pokud však berete dlouhodobě,

Na co myslet v těhotenství:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Zvládne to sama? – Rozhodně ne, buďte jí nablízku. I když nemůžete pomoct dobrou radou, tak aspoň tím, že budete

Zvládnete to sama? Nebojte se říct si o pomoc – mluvte o tom s teréňáky nebo ve vašem káčku.
Výživa a tekutiny – miminko potřebuje ke zdravému vývoji dostatek živin a vaše zdraví.
Neodkládejte návštěvu gynekologa – on jediný může zkontrolovat správný vývoj plodu.
Myslete na bezpečný sex a hygienu – v těhotenství je mnohem vyšší riziko přenosu infekcí.
Je dobré zkontrolovat váš zdravotní stav – především infekční onemocnění.
Důležitý je i pravidelný spánek a odpočinek – dítě vnímá každý váš pohyb.
Zkuste nezvyšovat dávky.
Neexperimentujte s množstvím a novými drogami.
Jestliže berete injekčně – dbejte na zásady správné a bezpečné injekční aplikace.
Chcete-li snižovat dávky – poraďte se s odborníky (teréňáci a káčkaři vám rádi poskytnou správné kontakty).
Dejte do pořádku doklady (občanský průkaz a kartičku pojištěnce).
Zaregistrujte se na úřadu práce.
Bydlení, které aktuálně máte, pravděpodobně nebude úplně vhodné.
Popřemýšlejte o finančním plánu – z čeho zajistíte výbavu pro dítě apod.

A co sex těsně před porodem?

Ano, pokud se na to cítíte. Myslete však na pohodlí ženy vzhledem
k velkému bříšku a volte polohu, ideálně zezadu či žena nahoře.

u ní. Emocionální podpora ženy „v tom“ je často nejjednodušší věc (ale zároveň i velmi důležitá), kterou můžete udělat.

• Myslete i za ni. – V hektickém životě na drogách se často člověk zapomene. Platí to i o těhotných. Je třeba fajn ženě
připomínat, aby dodržovala pitný režim, jedla alespoň nějaké vitamíny. Taky se může stát, že zapomene na nějakou
prohlídku, konzultaci a tak podobně. Veďte si deníček společně, ve dvou je menší riziko, že se na to zapomene.

• Nesdílejte si nádobíčko – I když jste partneři a víte o sobě první, poslední, nechejte dítě, jako jedinou věc, kterou máte
společně. Mějte svoje vlastní jehly, vody, filtry a tak vůbec. Také používejte při sexu kondom, sice nehrozí další otěhotnění,
ale je to spíš z hygienických důvodů. Když se partnerka rozhodne, že bude snižovat dávky drog, nebuďte hned nasraný.
Myslí i na dítě, kterému to (jak se píše vedle) v určitých fázích neuškodí.

– Zadek
Ale hlavně! Buďte s ní a snažte se ji podporovat a pomáhat jí. Chlap v těhotenství se hlavně stará o partnerku .
Může to být těžké, ale žena je v tomto období náchylná na stres, který může ovlivňovat průběh těhotenství. Nebuďte egoista,

buďte těhoista.

Zůstane děloha po porodu
„vytahaná“?

Když muž čeká dítě

Těhotenství jistě každou ženu asi zaskočí, obzvlášť pokud užívá
drogy. Jste těhotná? Nevíte, jak se rozhodnout, co je správné
a máte strach, co bude dál? Čeká vás rozhodnutí, zda si miminko
nechat či ne. Rozhodnout se budete muset hlavně vy sama.
Je dobré to probrat s někým, komu věříte a je vám s ním dobře.
Chcete-li miminko donosit a porodit v co nejlepším stavu,
přemýšlejte o tom, že už jste dva a budete společně sdílet vše
přes drogy, jídlo, dokonce i nálady…

Ne, děloha prodělala v těhotenství změny. Mnohonásobně se zvětšila a prokrvila.
Opačné změny prodělává v šestinedělí. Z váhy 1000 g po porodu váží koncem šestinedělí
přibližně jako před otěhotněním, asi 70 g.

Jak poznám, kdy jí praskla voda a kdy
se jenom počůrala?

Plodová voda vždy teče trvale, nejedná se tedy o jednorázový výtok.

Můžeme mít sex v těhotenství?

Ano, můžete. Nebojte se, že budete dítěti šťouchat do hlavičky, to malý je jinde,
než kam se dostane partner.

Může kojit i muž?
8

Ne, nemůže. Jsou známy případy, kdy muž měl takzvanou „laktaci“…

Může dítě během těhotenství
vypadnout?

Nemůže, tomu zabraňuje děložní čípek. Ten taky odděluje místo, kde je partner nejraději, od toho,
kde se vyvíjí dítě.
9

Od porodu do kolébky
?

Porod je pro ženu často velkým strašákem. Bude to bolet Budu mít dost sil
Zvládnu to Nezklamu partnera A co teprve v případě, že beru drogy
Přijdou na to v porodnici Jak to mám utajit A mám to tajit
Jak se na to připravit A co ta sociálka Vezmou mi dítě

?

?

?

?

?

?

?

?

?

A JE TO! PO PORODU

?

cEKÁM NA POROD

JE TO TU! POROD

Kdy co nejrychleji vyhledat gynekologii?

Co se děje na porodním sále?

Kdykoliv se objeví výrazná bolest hlavy, otoky dolních končetin, bolesti
břicha, výtok, odtok plodové vody, krvácení, poruchy vědomí, křečové
stavy, stahy dělohy a další náhlé výrazné potíže. Nemáte-li svého
gynekologa, ve většině nemocnicích fungují nepřetržité gynekologické
ambulance, kde vás při potížích vyšetří a poskytnou pomoc – i bez
dokladů a kartičky pojišťovny.

Na porodním sále, ani v období po porodu, pravděpodobně
personálu vaše závislost neunikne. V případě, že jste nenavštěvovala
těhotenskou poradnu, nemáte těhotenskou průkazku, máte stopy
po injekčním užívání nebo přijdete pouze s „kabelkou“, se užívání drog
dost dobře utajit nedá. Mít strach z porodu bývá běžné a zná to každá
nastávající maminka. Nesnažte se pomocí jakékoliv drogy zmírnit
svůj strach z porodu, ovlivnit vnímání bolesti nebo uspíšit porod
jako takový. Nechte na lékaři, aby vám pomohl vhodně zvolenou
medikací, která bude bezpečná pro vás i vaše dítě. Pokud přijedete
rodit pod vlivem drog, lékař vám nebude moci podat další léky. Bude
se bát jejich možného vzájemného působení na vás i na dítě. Lékaři
na porodním sále je vhodné říct pravdivě, co a v jakých dávkách
berete, případně, kdy naposledy jste si dala. Bude to důležité i pro
lékaře, který po porodu ošetřuje novorozence.

Jak zařídit porodnici?
Chcete-li rodit v konkrétní nemocnici, je nutné se tam zaregistrovat,
a to nejpozději ve 14. týdnu těhotenství. Každá porodnice má trochu
jiná pravidla, informace získáte u svého gynekologa, nebo přímo
v nemocnici. Pokud nebudete registrovaná a dostavíte se do porodnice
s kontrakcemi, vyšetří vás a poskytnou vám péči, kterou aktuálně
potřebujete. Stejné je to i v případě, kdy začnete náhle rodit. Zavoláte
si záchrannou službu a ta vás odveze do nejbližší porodnice, která má
volná lůžka.
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Pokud jste v těhotenství neabstinovala, může mít vaše dítě abstinenční
syndrom. Ten se může u miminka objevit během pár hodin až dnů
po porodu. Existují postupy, jak abstinenční potíže zmírnit a miminko
nakonec návyku zbavit úplně.
Chcete-li pečovat o dítě, je důležité postarat se i sama o sebe. Existuje
několik možností. Možné je nastoupit celkem brzy po porodu na detox
a následně na ambulantní či stacionární léčbu, případně odjet i s miminkem
do komunity pro matky s dětmi.
Existuje i varianta, že miminko dostane do péče někdo jiný (vaši blízcí,
rodina, pěstoun), a vy budete mít čas svou závislost řešit. Možnosti léčby je
určitě lepší probrat ještě v průběhu těhotenství a mít plán předem hotový.
Varianta, že vaše závislost přeci jen personálu v porodnici unikne a vy
dostanete dítě po porodu do své péče, se může stát. Při nižších dávkách
drog je to možné, nicméně nepříliš časté. To, že vaše dítě je nervózní
a plačtivé se může nějakou dobu přisuzovat např. silné závislosti
na nikotinu. Je to však situace, kterou si přejete? Myslíte si, že je reálné
dál brát a pečovat 24 hodin denně o miminko? Je to skutečně to, co pro
své dítě chcete?
– Nikol

INFORMACE A PRAKTICKÉ RADY
PRO RODIČE - UŽIVATELE DROG
Centrum komplexní péče o dítě a rodinu
Tel.: 702 036 237
(možnost anonymního telefonického poradenství)
Web: mamaadrogy.cz
E-mail: pece.dite@sananim.cz
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Partner

má céčko

Virová hepatitida typu C, neboli nám známá žloutenka céčko, je mezi klienty
rozšířená nemoc. Pokud ji máte, nebo jste už prošli léčbou, neznamená to, že
se nemůžete nakazit znova. A to i od partnera.
Céčko je krví přenosná nemoc, jejímž původcem je RNA virus (Flaviviridae), který napadá játra. Tenhle drobeček
se mezi nakaženými vyskytuje v minimálně šesti různých typech a velice dobře mutuje, takže se člověk může nakazit
znova a znova, nebo i vícekrát najednou. Šíří se krví. Když tedy půjčíte použitou stříkačku své drahé polovičce,
velmi snadno jí krom vaší oblíbené nitrožilní pochoutky podarujete i svým typem tohoto virového mazlíka. Proto
nesdílejte své jehly s nikým, ani s partnerem/partnerkou. Chráníte tím sebe, ale i druhého. Nemusíte mít oba
stejné zájmy ani stejné viry.
Přenos je možný i sexuálním stykem, a to hlavně když jedete, jak se říká, „až do krve“ (máte nějaké škrábnutí
na genitáliích), případně análním sexem. Pokud jste nakaženi céčkem, používejte kondom. Zabráníte tím nejen
přenosu, ale i neplánovanému těhotenství. Co se žloutenky a těhotenství týče, tak je reálný i přenos z matky
na dítě, a to hlavně při porodu, kde krve a dalších tělních
tekutin není zrovna málo (zvlášť, pokud je porod dlouhý).
Zároveň, pokud víte, že máte žloutenku, a svoje „nástroje“
darujete miláčkovi a tím jej nakazíte („když už spolu
máte být v dobrém i zlém“), porušujete nejen zákon, ale i
vzájemnou důvěru.
Proto choďte do káčka a tam vyhoďte to, čím do sebe píchnete.
Anebo k teréňákům, my to zlikvidujeme a dáme vám čisté a ostré
stříkačky. A rádi také poradíme.
Dont share, care.
(Nesdílejte, pečujte)
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– Zadek
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Otevřená rána vznikající nejčastěji okolo
kotníků způsobená nedostatečným prokrvením
Celý název léku je Vendal …
Návyková …
Při sdílení jehel a nádobíčka se můžete v ČR nejčastěji 		
nakazit …
Při braní stimulantů (pervitin aj.) je třeba pít a ...
Nejsilnější opiát vůbec je …
Nejvíc ředěná opiátová droga v ČR je …
Houby obsahující psylocibin se nazývají
Návyková látka, která se dýchá a ničí mozkové a další 		
buňky, se nazývá
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10.		 Extázi se slengově říká …
11. Při injekční aplikaci je důležité mít čistou a ostrou …
12.		 Při sexu je doporučováno použít kondom a lubrikační …
13.		 Rostlina, která se nejčastěji kouří, v ČR je nelegální
			 a způsobuje omamné účinky
14.		 Nevyléčitelná nemoc, která se dá přenést sexem bez 		
			 kondomu, krví nebo mateřském mlékem, se v posledním 		
			 stádiu nazývá …
15. Pohlavní nemoc, která se projevuje bílo-žlutým až
		
zeleno-žlutým výtokem a pálením při močení?
16.		 Pro injekční aplikaci je důležité použít při zaškrcení ruky …
17. Před nástupem do léčby v terapeutické komunitě je v ČR 		
			 nutné nastoupit a ukončit …
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Z malého množství krve ukrytého v zákoutích stříkačky se nákaza přenese:
do vody k rozdělávání – ohrožen je tak každý, kdo z té vody natáhne
do rozdělávačky a filtru – ohrožen je každý, kdo používá takzvaný výplach a půjčenou rozdělávačku
do dalších stříkaček při „rozstřiku“ dávky ostatním – ohrožen je každý, kdo si nechá takto přidělit svou porci
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Mohl ses takto nakazit?
Voda z kontaminované stříkačky
přenese nákazu do rozdělávačky,
a část jí zůstane ve filtru.
Výplach „na krizi“ od kamaráda
tak může obsahovat nechtěnou infekci.

Zbytek nástřelu s kontaminovanou krví
zůstane v jehle a v tomhle „zobáčku“,
který jehlu drží. Nepomůže ani výměna
jehly za čistou. Čistá jehla se „nakazí“
od stříkačky.

Tohle je stříkačka, do které
se při nástřelu natáhla krev,
která může být nakažená.
My jsme „nákazu“ pro názornost
obarvili červeným barvivem.
Ve skutečnosti infekce vidět není!

Jak se přenáší infekce krví

Při nabírání vody použitou
jehlou či stříkačkou se do
ampule vždy dostane malé
množství krve. Pouhým okem
nemusí být krev vidět. Riziková
je také třeba společná voda ve skleničce,
která je k dispozici všem.

Nech se raději otestovat! Zeptej se svého
teréňáka či káčkaře na možnosti testování.
Proberte spolu možné rizikové situace.
Příště se jich vyvaruj!
Jedna stříkačka s nákazou může
kontaminovat infekcí úplně všechno,
co při své cestě
do žíly potká.

Přestříkávání – rozdělování
již rozdělaného nástřelu
jiným uživatelům do jejich
vlastních stříkaček je z hlediska
přenosu vlastně stejné, jako kdybyste
všichni použili stejnou stříkačku.
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Musí odejít klienti z léčby,
protože si našli v léčbě partnera?
terapeutická komunita magdaléna
U klientů v léčbě upřednostňujeme „zdrženlivost od vztahů“, protože
být v léčbě zamilován často odvádí od pozornosti na sebe, která je
v komunitě sakra důležitá. Když k nějakému tomu vztahu dojde
(což je lidské a rozumíme tomu) a klienti o něm včas mluví a snaží
se jím nezatěžovat komunitu (neseparovat se, nevytvářet mocenské
koalice), snažíme se s tím pracovat. Když se vztah provalí po pár
týdnech či měsících a celá skupina je utajovaným vztahem „rozesraná“
(tajemství, lži, podvody, vyhrožování apod.), tak se s klienty rozloučíme
a přimluvíme se za ně v jiné komunitě, aby si léčbu „sami na sebe“
zkusili znovu. Za lásku rozhodně nikdy nevyhazujeme!
Mgr. František Jirový, terapeut

Terapeutická komunita Sejřek
V Sejřku láska není proti pravidlům komunity. Ačkoli je celé téma dost
komplikované a stále v procesu, základní pravidla zakazují látky, různé
formy násilí, sexuální kontakt a projevy rasismu. Pobyt je ukončován
pro zásadní nespolupráci, což platí i pro partnerské vztahy. Tedy
zamilovat se je vnímáno jako přirozené a lidé o tom na skupině mluví
stejně jako o jiných prožitcích svého života. Obvyklé ale je, že partneři
toto skupinové sdílení vnímají jako velký nárok a tlak skupiny a někdy
odcházejí sami. Vždycky ale mají na výběr, kam z komunity půjdou
(jiná komunita, doléčovák atd.) a dostanou čas (pár dnů až týdnů,
podle situace) si přesun připravit, vyjednat. Vyloženě „vyloučení pro
vztah“ se u nás neděje.
Bc. Jan Sobotka, vedoucí
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Terapeutická komunita White Light I
V naší terapeutické komunitě WHITE LIGHT I v Mukařově skutečnost,
že dva klienti spolu navážou partnerský či milenecký vztah, nemusí
být důvodem k vyloučení jednoho z nich. Terapeutický tým se snaží
vzniklý vztah využít ve prospěch jak dvou zamilovaných klientů, tak
i ostatních členů skupiny – ve smyslu učení se budování zdravého
partnerského vztahu nepoznamenaného užíváním návykových
látek. Nicméně aby se vzniklý vztah dvou klientů nestal překážkou
v léčbě členů komunity a mohl být terapeuticky využit, platí pro
klienty v partnerském vztahu individuálně stanovená pravidla
s cílem, aby nebyli neustále spolu sami a nevyhýbali se ostatním
členům skupiny. V případě, že i přes tato omezení působí vztah
jednomu z páru takové problémy, že ho „brzdí“ v léčbě, může dojít
k odchodu jednoho z páru. V takovém případě nevyhodíme klienta
„na hodinu“ na ulici, ale snažíme se mu pomoci přestoupit do jiné
komunity či léčebny nebo do doléčovacího programu a dostane na
to zhruba týden.
Pravidlo „Zdržení se navazování partnerských a/nebo sexuálních
vztahů“ v komunitě platí, ale není tzv. kardinálním. Má za cíl
předcházet možným případům sexuálního zneužívání klientů
a současně je učit ovládat naučené kompulzivní chování. Blízké
vztahy – ve smyslu partnerských či sexuálních, navíc představují
překážku při skupinové práci s klienty. Zamilovaní klienti mohou
ve skupině některé skutečnosti zamlčovat, jiní klienti na ně mohou
žárlit apod.
PhDr. Josef Radimecký, Ph.D., MSc., vedoucí

Psychiatrická léčebna Červený Dvůr
Terapeutická komunita ADVaITa
V naší komunitě platí 5 klíčových pravidel, při jejichž porušování
mohou být klienti vyzváni k odchodu. Navazováním vztahů mezi
členy komunity se zabývají dvě z nich: pravidlo neuzavírání se
do koalic a pravidlo tělesné zdrženlivosti ve vztazích mezi členy
komunity.
Důvodem pro výzvu k odchodu není prostý fakt, že si dva členové
komunity padnou do oka tak, že se chtějí stát partnery. S tím
v komunitě pracujeme.
Problém nastává v okamžiku, když spolu v komunitě začnou sexuálně
žít. Jeden z klientů pak zpravidla musí odejít. Nevyhazujeme ale
na hodinu. Klienti dostanou čas na vyřízení jiné služby, hledání
ubytování, zaměstnání apod. Vždy záleží na konkrétní situaci, např.
v jaké fázi léčby se klienti nacházejí.
Další problém nastává při vytváření koalic, které různým způsobem
ohrožují léčebné prostředí terapeutické komunity. Při posuzování
vycházíme z několika základních kritérií, z nichž vybíráme např.:
uzavírání se před skupinou, prohlašování vzájemného vztahu
za soukromou záležitost, zájem pouze jeden o druhého, projevy
žárlení nebo trávení volného času jen v koalici, na úkor ostatních.
Z uvedeného seznamu lze odhadnout, že posuzování není snadné.
Proto se takovými vztahy v komunitě zabýváme delší dobu, klienti
dostávají návrhy ke změnám chování, jejichž využití pak společně
v komunitě vyhodnocujeme. Krajním řešením pak je opět to, že
jednoho z klientů vyzveme k odchodu.
Bc. Pavlína Iblová, vedoucí

Klienti v Červeném Dvoře odejít kvůli vztahu nemusí. Jsem dokonce
přesvědčený, že paušální zákaz či omezení vztahu svéprávných dospělých
lidí je hrubě nemorální. To naši roli posouvá někam, kde být nemá.
My vztahy nemáme co povolovat či nepovolovat. Vytvářet vztahy, mít
někoho rád, dokonce i zakoušet s někým intimní podobu vztahu je plně
věcí každého člověka. Je to jeho samozřejmým právem. A terapeut,
který bez rozmyslu skočí k tomu, že vztahy bude paušálně povolovat či
nepovolovat, je v mých očích trochu nemrava. Jasně, že některé vztahy
v léčbě působí komplikace, ale potom se pojďme bavit o těchto
konkrétních lidech, o tomto konkrétním vztahu, o těchto konkrétních
komplikacích, a nikoli o paušálním pravidlu. Je plno vztahů, které
v léčbě komplikace nemají. Zákaz vztahů v léčbě navíc vede k vytváření
pokrytecké atmosféry. Lidi nám o vztahu raději neřeknou. A o čem se
pak chcete v terapii bavit, když o tom důležitém, o vztazích, mluvit
nemůžete? Tím pádem pak odcházejí z léčebného programu lidi, kteří
potřebují čas, aby si své vztahy a postoje k nim ujasnili.
MUDr. Jiří Dvořáček, primář a ředitel

Když se tak rozhlédnu po adiktologickém světě, troufám si tvrdit,
že pravidlo zákazu vztahů vzniklo bez přemýšlení. Jako terapeuti
vyprávíme o nevýhodách vztahů opět bez přemýšlení. Vyprávíme
o nevhodných podskupinách, ale jiné podskupiny nám nevadí.
Mimochodem tvrdím, že lidské skupiny jsou na vztahové podskupiny
svých členů evolučně zvyklé. Vyprávíme o zamilovaných, kteří
nemyslí na terapii, ale bláznivě zamilovaní do člověka „z venku“
nám nevadí. Vyprávíme o špatné prognóze, jako kdybychom měli
k dispozici nějaká konkrétní čísla, která nemáme. A jako kdybychom
reálné vztahy v životě vybírali podle perspektivy, a jako kdyby
terapeut uměl tuhle perspektivnost rozpoznat.
Jiří Dvořáček
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psí život

Víte, že nejstarší nález společně pohřbeného člověka a psa se datuje
do doby před 14 až 15 tisíci lety? Na rozdíl od násilně domestikované
ovce či slepice, pes se stal lidským společníkem v podstatě dobrovolně
v průběhu neolitické revoluce. Proč právě pes?

Pes jako partner
Pes je nejlepší přítel člověka. A je jasné, že si tuto prioritu
nevysloužil jen proto, že je roztomilý a na přivítanou vrtí ocasem.
Pes je zvíře společenské, které s námi komunikuje, ačkoliv pro
komunikaci nepoužívá slova. Velmi dobře nám rozumí, našim
náladám i pocitům. Často umí odhadnout naše chování. Je to také
velmi loajální tvor. Sice se mezi psy najdou jedinci, kteří za mlsku
udělají cokoli, nicméně každý pes je věrný svému pánu, pokud se
k němu dobře chová. Člověk na psovi ocení zejména to, že nevyčítá.
I když ho občas nespravedlivě potrestáte nebo ho zapomenete
nakrmit či vyvenčit, pes vám to vždycky rychle odpustí. Přivítá
vás radostně a za pohlazení se na vás bude smát i s prázdným
žaludkem…
Někteří lidé v tuto chvíli začnou oponovat, že pes je zvíře a tak
se v žádném případě nesměje. Každý pejskař ale ví, že to je čirý
nesmysl. Pes má emoce a projevuje je podobně jako člověk. Umí
se urazit, umí být žárlivý, naštvaný, veselý, smutný, ale hlavně umí
tak krásně a upřímně dávat najevo svou lásku k vám.
Nejspíše to je ten hlavní důvod, proč si někteří lidé udělají ze psa
partnera. To znamená, že ho vnímají jako rovnocennou bytost,
v podstatě člověka. Dosadí psa do sociální role. Spí s ním v posteli,
povídají si s ním, dávají mu to nejlepší jídlo, všude ho berou
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s sebou, někteří ho dokonce oblékají do oblečků, aby co nejvíce
připomínal člověka. Může pes skutečně nahradit dítě nebo
manžela? Kde je hranice, kdy toto polidšťování škodí? Ať už psovi
nebo člověku. To jsou filozofické otázky a jednoznačná odpověď na
ně neexistuje. Je ovšem zřejmé, že ať chceme sebevíc, pes je stále
zvíře. Má své instinkty, pudy, které jsou součástí jeho přirozenosti,
a tyto jeho instinkty by měly být lidmi respektovány. Pes, kterému
jeho pán brání chovat se tak, jak je pro něj přirozené, určitě
není spokojený a jeho nespokojenost se může negativně projevit
v jeho chování. Pes také musí chápat, že vy jste jeho PÁN, že ho
řídíte a směrujete. Nemůžete nechávat rozhodnutí na psovi. Jinak
se z roztomilého Ridge backa* může velmi rychle stát lítá saň,
agresivní a nepředvídatelná, které se nakonec k vaší velké lítosti
budete muset NĚJAK zbavit (ideálně tak, že si ho vezme nějaký
zkušený chovatel).
Pokud ovšem ve vztahu k psovi nepřekročíte určité meze, je to
báječná zkušenost, mít za parťáka právě psa – a zde mi jistě každý
šťastný majitel psa dá za pravdu. Pes vás nikdy nezklame tolik, jak
vás mohou zklamat lidé. Je to zkrátka věrný přítel, který vás má
rád za všech okolností!
– Hanka

- Hana -
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Ahoj Dekontaminace,
ve stádiu velké intoxikace jsem podepsal na ulici, že přestupuju k jiné zdravotní pojišťovně. Teď jsem ale zjistil, že ta nová pojišťovna
nemá smlouvu s lékařem, u kterého jsem v substituci. A o účast v substituční léčbě rozhodně nechci přijít. Co mám dělat?
Jirka

Ahoj Jirko,
to ses dostal do ošemetné situace.
Pojišťovny okamžik požádání o změnu berou jako závazné rozhodnutí. Pokud ještě neproběhla přeregistrace a máš ještě nějaký čas
(pár týdnů do změny), můžeš poslat pojišťovně dopis, kde požádáš o stornování své žádosti. Důležité je dobře žádost zdůvodnit, např.
tím, do jak komplikované situace by ses dostal vzhledem k tomu, že bys přišel o svého stávajícího lékaře. Nebo že jsi byl při pouliční
náborové akci uveden v omyl. Nová pojišťovna Ti může a nemusí vyjít vstříc. Je to na nich, v případě, že budeš argumentovat, že přijdeš
o zdravotní péči, budou se dívat, zda ji v daném regionu ji mají nasmlouvanou. Ale pozor! I kdyby Ti chtěli vyhovět, musí se nejdřív
otázat Tvojí stávající pojišťovny, zda ta si Tě chce ponechat. Můžeš se tedy dostat do paradoxní situace, kdy stávající pojišťovna o Tebe
stát nebude a tak budeš pojištěncem nové pojišťovny, i kdyby Ti chtěli vyjít vstříc.
Pokud nová pojišťovna žádosti o stornování změny nevyhoví, nezbývá Ti, než 1 kalendářní rok u nové pojišťovny vydržet
(a v jeho průběhu nezapomenout zažádat o změnu). Závěrem: ZMĚNU POJIŠŤOVNY VŽDY PEČLIVĚ ZVAŽTE!

– Ala

Zdravotní pojišťovnu můžete změnit pouze 1 x za rok (12 měsíců). Podle termínu,
kdy o změnu požádáte, se stanete klientem nové pojišťovny buď k 1. červenci
(pokud o přeregistrac i požádáte mezi 1. lednem až 31. březnem), nebo k 1. lednu
(pokud o přeregistrac i požádáte mezi 1. červencem až 30. zářím).
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nasazovačky: co, kam, kdy, jak?

Modrá, Černá
Kdy? Když žíly přestanou dávat úplně a není jiná možnost.

Omnifix 5ml

bezzbytková

Chirana 1ml

Omnifix 3ml

Pamatujte, že nájezd při aplikaci do svalu nebude nic moc.
Než se nástřel vstřebá, chvíli to trvá.

Jak? Kolmo k místu aplikace. Je potřeba se skoro

Žlutá
Co?

Nasazovačka se stejnými rozměry jako jehla na
inzulínkách BBraun 12 x 0,33 mm

Kam? Běžné povrchové žíly
Kdy? Když je dávka větší než 1 ml (např. opium,

metadon). Tuto jehlu lze nasadit na všechny objemy
používaných stříkaček 1 – 20 ml

Jak? Jak jste zvyklí s inzulínkou.

Nepoužívá se při aplikaci do hlubších žil či svalu.
Hrozí zlomení jehly, která pak zůstane v místě
aplikace. Odstraňuje se chirurgicky.
Stříkačka : Omnifix 5 ml
Jehla : Sterican žlutá 12 x 0,33 mm - BBraun

Šedá, hnědá, oranžová
Co? Takzvané tříselnice, tyto jehly mají délku 25 mm, ale liší se tloušťkou.
Nejtenčí je šedá (bílá) s průměrem - 0,40 mm, a je průměrem nejblíže
klasické inzulínce, střední hnědá - 0,45 mm, nejtlustší oranžová - 0,50 mm.
Doporučujeme nejtenčí z nich. Zanechává nejmenší díru. Lze nasadit na
všechny objemy nasazovacích stříkaček.

Poznámka : Některé firmy vyrábějí oranžové jehly též v délce 16 mm,
proto dejte při výměně pozor, abyste dostali jehly, které potřebujete.

Kdy? Když povrchové žíly nedávají.

Co?

Takzvané svalovky. Patří k nejdelším jehlám užívaných
k aplikaci drog. Obě mají délku 30 mm. Liší se tloušťkou (průměrem).
Modrá má průměr 0,60 mm, černá 0,70 mm.
Doporučujeme spíše modrou. Zanechává menší díru.
Jde nasadit na všechny nasazovací stříkačky.

Kam?

Do svalu (ramena, hýždě, boky, stehna). Jehla má již
dostatečnou délku, aby pronikla přes kůži i tukovou vrstvu do svalu.
Je třeba se vyhnout místům s tenkou vrstvou svalu – hrozí napíchnutí
kosti. To je bolestivé.

rozmáchnout, aby došlo k rychlému propíchnutí tkáně.
Zároveň je potřeba dobře vybrat místo. Mapu míst
k aplikaci do svalu jsme přinesli v Dekontaminaci „Bez léčby“.
Nástřel by měl být dokonale přefiltrovaný a místo vpichu
před aplikací ošetřeno desinfekcí. Hrozí zavlečení infekcí,
napíchnutí tepny či nervu (život ohrožující a bolestivé).

Poznámka : Modrá ani černá jehla se nehodí k propichování

uší! K propichování uší se hodí nejlépe jehla růžová s
průměrem 1,2 mm. Ta není obvyklým sortimentem v nabídce
výměnných programů.
Stříkačka : Omnifix 3 ml
Jeha : Sterican modrá 0,60 x 30 mm - BBraun
– TRMX

Kam? Obvykle se s nimi aplikuje do třísel, případně jiných míst s hlubšími

žílami.

Jak? Velmi opatrně s důrazem na vyšší čistotu. Aplikace do hlubších

žil může být provázena řadou nezdařených aplikací takzvaně vedle. Hrozí
zavlečení infekcí, napíchnutí tepny či nervu (život ohrožující a bolestivé).
Abscesy hluboko v tkáni často přecházejí do flegmóny (život ohrožující).
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Stříkačka : bezzbytková 1 ml - Chirana
Jehla : Sterican šedá 25 x 0,40 mm - Bbraun

– TRMX
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Katka – rozhovor

Bránit potřebné je pro mě prestiž

Kateřina Baňacká nyní pracuje v organizaci In Iustitia, která se zabývá pomocí obětem nasilí z
nenávisti. Já jsem ji poznal před lety, na školení pořádaném SANANIMem. Katka pochází z Mostu,
který má na svém území jednu z nejznámějších českých sociálně vyloučených lokalit, čtvrť Chánov.
Zajímalo mě, jak se člověk z regionu proslulého spíše předsudky a negativním postojem k sociálně
vyloučeným lidem dostane k pomáhající profesi. Jak se stane, že má k těmto lidem jiný vztah, a co
pro ně nyní dělá.
Teď pomáháš lidem, na kterých je pácháno násilí z nenávisti.
K tomu se dostaneme později. Já tě poznal před lety, když jsi
pracovala v mosteckém káčku a na doléčováku organizace Most
k naději. Tam odtud tě budou jistě znát i někteří naši čtenáři.
Můžeš nám říci, jak ses do toho káčka vlastně dostala?
Co bylo tím impulsem?
Vyrostla jsem v Mostě. To je vlastě jedno veliké sídliště a v okolí
továrny. Víš, jak to tam vypadá, není tam moc práce, lidi jsou spíš
chudší, je tam velká romská komunita. Postoj místní většinové
společnosti vůči minoritám, bezdomovcům nebo toxikomanům
je ostře xenofobní, rasitický nebo jinak nenávistný. Mě to vždycky
hrozně štvalo. Nechápala jsem to. Jasně, všichni máme nějaký chyby,
nějak vybočujeme, nebo se zkrátka chováme nestandardně. To ale
přeci neznamená, že všechny, co jsou nějak jiný, naházíme do jednoho
pytle, vykašlem‘ se na ně, a dál budeme jen nadávat. Chtěla jsem
to změnit. Začít něco budovat. Něco pozitivního.
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Vybavíš si z těch začátků něco silného, co tě opravdu hodně
zasáhlo? Člověk si přeci jen postoje a názory vytváří během
dětství, dospívání, v rodině, škole, nebo v partě venku. Jak se
v takovém poměrně nepřátelském prostředí probudí touha po
změně?
No já věděla, že to mám jinak než lidi kolem mě. Nějaké věci mi
v hlavě utkvěly. Já třeba neměla vůbec oporu v rodině. Mí rodiče jsou
vůči minoritám nesnášenliví. Nemohli unést, že pracuju v káčku. A já
je nikdy nebyla schopná přesvědčit o tom, že to není nic špatnýho.
Dokonce se k tomu váže jeden opravdu nepříjemnej zážitek. Jednou
doma naši nadávali rasisticky takovým způsobem, že se mi dělalo
zle, styděla jsem se za to, že jsem jejich dcera. Chvíli jsem dokonce
uvažovala, že je normálně udám na policii. Neudělala jsem to. O to
více jsem pak chtěla pomáhat právě těm, kteří to nejvíce potřebují,
kteří nemají většinou vůbec žádné zastání.

To je, řečeno lidově, docela drsný. Dá se říct, že je to tedy jeden z důvodů
tvého příchodu do Prahy? Děláš v organizaci In Iustitia, která poskytuje
pomoc lidem, kteří jsou oběťmi násilí či šikany…
Je to tak, v Iustitii můžu dělat přesně tohle. Je až neuvěřitelné, co se těm
lidem děje a jak se k nim většinová společnost staví zády. Mají pocit, že nikdo
není na jejich straně. Ti lidé často vůbec netuší, že nějaké pomoc existuje.
Jsou traumatizovaní, nešťastní a rezignovaní. O pomoc se bojí říct z různých
důvodů, například se bojí odmítnutí. Většinou také nemají finanční prostředky
k tomu, aby si najali právní služby. Bránit tyhle lidi je pro mě prestiž.

Kdo jsou vůbec ti lidé, kdo jsou tvoji klienti?
Obecně jsou mými klienty oběti násilí z nenávisti, případně zvlášť
zranitelné osoby. Násilí nemusí být jen fyzické. Mohou to být různé
formy šikany. Častí jsou nenávistní sousedé, kteří nechávají na dveřích
či schránkách výhružky odstraněním nebo likvidací lidem, kteří jsou cizinci
či příslušníci různých menšin. Bavíme se samozřejmě o Romech, lidech
s jinou sexuální orientací, přistěhovalcích, ale taky o ženách pracujících
v sexbyznyse, bezdomovkyních, na kterých je pácháno násilí, i obětech fenoménu
posledních let – kyberšikany.

Říkala si, že se tito lidé bojí říci si o pomoc. Jak se k nim dostaneš?
Jak se o nich dozvíš?
Bojí se. Jsou kolikrát svým nepřátelským okolím tak vystrašení, že se stydí za
to, co nebo kdo jsou. Proto je potřeba chodit za nimi a pomoc jim aktivně
nabízet. Zmírňovat jejich obavy, posilovat jejich odvahu a odhodlání se bránit,
a upevňovat svou pozici ve společnosti. Proto chodíme přímo k nim domů
nebo na místa, kde se vyskytují. Důvěra se buduje jen obtížně. Ale kontaktovat
klienty se dá různě. Spolupracujeme s několika nemocnicemi. Ty mají ve svých
ambulancích dopis od nás pro lidi, kteří by mohli být oběťmi násilí z nenávisti.
V tom dopisu jim řekneme, kdo jsme a co děláme. Ten dopis, který čtou, dostali
od lékařského personálu, který si myslí, že by mohli být oběťmi. Je to docela
bezpečná cesta ke kontaktu, ani nemocnice s tím nemají problém.
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Vaše organizace sídlí v Praze. Nicméně i podle toho, co říkáš,
je tahle problematika poměrně rozsáhlá, a oběti musí být přeci
skryté po celé republice. Jde to vůbec řešit, stíháte to?
Přestože sídlíme v Praze, máme celorepublikovou působnost co se
týče obětí z nenávisti – nejčastěji projevy rasismu, xenofobie. Máme
program i pro lidi zvlášť zranitelné – hlavně pro ženy ohrožené
násilím. Je fakt, že bychom potřebovali ještě další lidi do terénu,
aby nám to šlo lépe. Nemůžeme být všude, dokumentovat, co se kde
stalo, a zároveň připravovat v tom místě nějakou intervenci. Proto
sledujeme média, společenské dění, a pokud na něco narazíme,
snažíme se aktivně dopátrat, jestli je to případ pro nás.

Co od tebe mohou klienti očekávat?
Přijetí, pochopení, pomoc. Mně je známo, že jsou v těžké situaci.
Důležité je pro mě těm lidem předat poselství, že tu pro ně vždycky
někdo bude, vždycky se dá něco udělat, vždycky jde obtížná situace
nějak řešit. Může se stát, že se třeba něčí případ dostane neřízeně
do médií. Pro ty lidi to je pak všechno ještě těžší. Ostatní je poznávají
na ulici, chodí jim ošklivé esemsky, emaily. Proto je lepší, než někde
něco vypustí do médií, s námi sestavit mediální plán, jak a jestli
vůbec v médiích o svém případu referovat.

Stává se, že třeba taky někoho odmítneš?
Spíš mají někdy klienti představu, že dokážeme pomoc s něčím,
s čím pomoc nemůžeme, nebo neumíme. Typickým příkladem je
například již platné rozhodnutí soudu, ať už jde o cokoli. To zrušit
neumíme. Snažíme se však spoluprací s advokáty viníky násilí dostat
před soud. Samozřejmě ne vždy to jde hladce. Naděje je tam však
vždycky.
Moc děkuju, že sis našla čas pro čtenáře Dekontaminace.
Hodně úspěchů v tvojí práci.
– TRMX
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Ti lidé čast o vůb ec netu ší,
že něja ké pom oc exis tuje .
rezi gnov aní.
Jso u trau mat izov aní, nešť astn í a
ítnu tí.
O pom oc se bojí říct , bojí se odm
třed ky
Vět šino u také nem ají fina nčn í pros
by.
k tom u, aby si naja li práv ní služ
Brá nit tyhl e lidi je pro mě pres tiž.

•
•
•
•
•
•
•

Je na vás někdo hrubý?
Jste aktuálně ohrožená násilím?
Nadává vám někdo?
Zastrašuje, pronásleduje nebo vydírá vás někdo?
Okradl vás někdo nebo vám někdo zadržuje doklady?
Zničil vám někdo vaše věci?
Zbil vás někdo?

Potřebujete se někomu svěřit nebo se poradit?
Obraťte se na Terénní program Justýna,
nebo zdarma zavolejte 800 922 922

Služby poskytujeme anonymně a zdarma!

Pomáháme ženám,
které se setkaly s násilím
1. sociální poradenství
•
•
•

jak zvládnout obtížnou situaci po napadení
pomůžeme s přípravou dokumentů (stížností, žádostí)
pomůžeme vám vytvořit bezpečnostní plán

•
•
•

o trestním řízení a vašich právech
jak žádat o náhradu škody či peněžitou pomoc
pomůžeme napsat trestní oznámení, doprovodíme vás k výslechu

•
•

zprostředkujeme psychologickou pomoc
poskytneme podporu v krizi – osobně i po telefonu

2. právní informace

3. psychologická pomoc
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drogový bulvár

Možnost výměny i poradenství u terénních pracovníků
či v kontaktním 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 nebo na
www.drogy.net/databaze-kontaktu

Zjevně pod vlivem
Poslanci počátkem prosince schválili tzv. protikuřácký zákon
- oficiálně Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky
návykových látek. Pokud ho posvětí Senát a prezident (který se
již nechal slyšet, že jej podepíše), měl by platit od června 2017.
Kromě absolutního zákazu kouření v restauracích, o němž už vědí
asi všichni, se norma zabývá také drogami.
Minimálně nedotažená jsou některá ustanovení regulující
aktivity prodejců alkoholu. Nikdo by například neměl prodat
alkohol osobě, u níž „lze důvodně předpokládat, že alkoholický
nápoj vzápětí požije a následně bude vykonávat činnost, při níž
by vzhledem k předchozímu požití alkoholického nápoje mohla
ohrozit zdraví lidí nebo poškodit majetek“ (což může být řízení
auta, ale také třeba návštěva fotbalového utkání). Pod pokutou
10 tisíc korun má být rovněž zakázáno prodat alkoholický
nápoj „osobě alkoholem nebo jinou návykovou látkou zjevně
ovlivněné“. Slovíčko „zjevně“ zde ale zákon nijak víc nespecifikuje,
a hranice opilosti/zfetovanosti je tak dost nejasná. Hostinský má
mít dokonce povinnost takového hosta ze svého podniku vykázat.
§ 18 zákona pak stanoví, kam se drogou ovlivněné osobě zakazuje
vstupovat. Zde již zákonodárci definici rozšířili na „osobu, která je
ve stavu, v němž ohrožuje sebe nebo jinou osobu, majetek nebo
veřejný pořádek.“ Zákaz vstup má platit pro prostředky MHD,
nádraží, zastávky, čekárny. Ale také školy, školky, dětská hřiště
a sportoviště. Pod vlivem byste se neměli zdržovat např. asi ani
v obchodech („veřejnosti volně přístupném vnitřním prostoru“)
nebo na úřadech (pokud vás tam nepřivede místní pracovník nebo
třeba policista). Za porušení zákazu má hrozit pokuta až 20 tisíc
korun.
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Kontaktní centra v krajských městech.

O děti a drogy jde po rozvodu amerických hvězd Angeliny Jolie (41) a Brada
Pitta (52). Slavná hollywoodská herečka v rámci tahanic o děti donutila svého
expartnera, aby souhlasil s tím, že se v budoucnu nechá namátkově testovat na
alkohol a drogy. Již se prý stalo, že se Pitt v přítomnosti potomků opil a následně
je verbálně i fyzicky napadl. Šest dětí, které společně pár vychovával (3 děti mají
vlastní, 3 adoptované), smí otec nyní pouze navštěvovat, a to jen v doprovodu
dětského psychologa.

46 900
Po 12 letech poprvé klesl v ČR počet uživatelů nelegálních drog. Uvádí to výroční
zpráva za rok 2015, kterou na podzim vydalo Národní monitorovací středisko
pro drogy a závislosti. Problémových uživatelů ubylo o necelou tisícovku
– odhadovaný počet se snížil ze 47 700 na 46 900. Zhruba o dvě tisícovky
ubylo uživatelů pervitinu, více lidí ale bere opiáty. Největší meziroční nárůst
zaznamenal Moravskoslezský kraj. Asi 640 tisíc lidí v Česku pije rizikově alkohol.
V souvislosti s nelegálními drogami eviduje v roce 2015 registr mortality 57
případů smrtelných předávkování. Nově byly diagnostikovány 3 případy HIV,
kdy došlo k přenosu infekce velmi pravděpodobně prostřednictvím injekčního
užívání. Služby uživatelům drog poskytovalo 57 káček a 47 terénních programů,
které celkem vydaly 6,4 milionu injekčních stříkaček. Odhaleno bylo 263 varen
a zajištěno 107 kg pervitinu, výroba stále častěji míří do zahraničí.
K rodinnému tématu tohoto čísla nabízí zpráva hned několik statistik z nového
Národního registru léčby uživatelů drog (kde jsou nicméně evidováni především
klienti v ambulantní léčbě a data jsou neúplná). Dle údajů z registru je 89 %
uživatelů pervitinu a 78 % uživatelů opioidů svobodných (pro srovnání asi třetina
problémových konzumentů legálních sedativ už je rozvedená). Vlastní děti má
asi 40 % uživatelů, zhruba 70 % z nich pak s nějakými dětmi žije v domácnosti.

K–CENTRUM SANANIM
Na Skalce 15, Praha 5
tel.: 283 872 186
So–Po 13–20
Út–Pá 9–20
K–CENTRUM DROP IN
Karolíny Světlé 18,
Praha 1
tel.: 222 221 431
Po–Čt 9–17.30, Pá 9–16
K–CENTRUM STAGE 5
Mahenova 4, Praha 5
tel.: 257 217 871,
605 319 926
Po, St – Pá 10 – 18
Út 13 – 18
K–CENTRUM BRNO
Vídeňská 3
tel.: 543 249 343
Po–Pá 10–16, první
středy v měsíci zavřeno

K–CENTRUM

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

HRADEC KRÁLOVÉ
Říční 1252/3A
tel.: 495 513 977
Po–Pá 9–18
K–CENTRUM JIHLAVA
U Větrníku 862/17
tel.: 567 310 987,
736 523 675,
Po–Pá 9–17
K–CENTRUM

KARLOVY VARY
Sportovní 32,
Drahovice
tel.: 353 222 742,
604 420 646
Po – Pá 7.30 – 12.00
a 13 – 16

K–CENTRUM LIBEREC
Rumunská 5/A
tel.: 482 713 002,
775 624 246
Po–Pá 8–12,
12.30–16.30
K–CENTRUM OLOMOUC
Sokolská 48
tel.: 774 991 625,
585 220 034
Po, Út, Čt 9–17,
St 9–18, Pá 9–12
K–CENTRUM OSTRAVA
Halasova 16/661,
Vítkovice
tel.: 595 627 005,
602 670 789
Po–Pá 9–16
K–CENTRUM

PARDUBICE
Češkova 2701
tel.: 466 265 207
Po–Pá 9–18

K-centra
ve Středních
Čechách

K–CENTRUM

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

CPPT PLZEŇ
Havířská 11
tel.: 377 421 374,
731 522 288
Po, St, Pá 9.30 – 18.00,
Út 10.00 – 18.00

K – CENTRUM POINT14
PLZEŇ
Husova 14
TEL.: 377 235 526
Po – Pá 8.00 – 16.00
K–CENTRUM

MLADÁ BOLESLAV
Ptácká 162
tel.: 326 303 468
Po, St, Čt, Pá 10–17
Út 12–17
K–CENTRUM KOLÍN
Kutnohorská 17
tel.: 321 715 004,
777 847 071,
Po, St, Pá 9 - 18
K–CENTRUM BENEŠOV
Nová Pražská 399
tel.: 317 728 880
Po–Pá 8–17
K–CENTRUM PŘÍBRAM
Žežická 193
tel.: 318 622 010
Po–Pá 9–17

TP SANANIM
Út, St, Pá 14–19
centrum Prahy
Po, Čt 14–18 Sanitka,
Vrchlického sady
tel.: 603 209 948
Út, Pá 14–19 P2 a P13
tel.: 774 002 235
TP NO BIOHAZARD
PROGRESSIVE
Po 9.30 - 14
Út 11 – 15
St, So, Ne 15 – 19.30
Čt 16 – 20.30
Praha 1, 2, 5, 7, 8
tel.: 605 883 994
Praha 4, 11,14
tel.: 732 898 829
STREETWORK DROP IN
tel.: 731 315 214
Po - Pá 12 - 17
centrum, Praha 3, 6,
8, 9, 10, 12, Libuš
Po, St, Čt 21 - 23
So, Ne 14 - 16 centrum
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eDekontaminace.cz

Pomoc a informace na internetu:
weby provozované SANANIM, z. ú.

Publikované i nepublikované texty z papírových časopisů, kompletní elektronický
archiv Dekontaminace, plakáty, letáky, informace, ostatní elektronické tiskoviny pro
uživatele drog, sociální i adiktologické pracovníky, vše volně k přečtení i ke stažení.
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koncimshulenim.cz
Online terapie pro uživatele marihuany. Udělejte si minitestík, jestli to s tou trávou nepřeháníte. Na základě výsledku testu dostane každý doporučení, co dál.
Jestli hulení omezit, upravit, nebo s tím raději úplně seknout. V případě zařazení
do terapie uživatel plní různé úkoly a každý týden půl hodiny chatuje s terapeutem.

mamaadrogy.cz
Užitečné informace a rady pro rodiče – uživatele drog, adiktologické odborníky
i pracovníky OSPOD. Jak se zachovat, co udělat, co nedělat, jak se připravit
na porod, kam se obrátit o pomoc i jak pomoci rodičům - uživatelům.

drogovaporadna.cz
Vše o drogách. Základní informace o návykových látkách, internetové poradenství.
Pracovníci SANANIMu odpovídají na všechny zvědavé otázky související s užíváním
drog. Poradí, vysvětlí, a nebo doporučí. Skvělá je animace Co dělají drogy v mozku,
nebo flashová hra s mouchou, které aplikujete různé drogy a pokoušíte se proletět
chodbou plnou překážek.

