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MUDr.Řehák :  Je dobrý  to  řeš i tM i l í  sběra te l é  ab í ček 
MUDr. Vratislav Řehák má pěknou do oranžova laděnou 
ordinaci, kde léčí problémy zažívacího traktu a jiné in-
terní potíže. A v této ordinaci se už pár let specializují 
také na pacienty s problémem závislosti a na to nava-
zující choroby. 

● S čím k vám přicházejí závislí lidé nejčastější?
Diagnóza číslo jedna je jednoznačně hepatitida typu C. Jde 
totiž o chorobu, která má tendenci přecházet do chroni-
city, takže ten, kdo se jednou infikuje, dříve nebo později 
potřebuje nějaký zásah, léčbu nebo tak.

● Je to nemoc léčitelná?
Dneska určitě. V posledních třech, pěti letech se hepatitida 
typu C stala, alespoň ve skupině mladých lidí, kteří tuhle 
nemoc získali v souvislosti s užíváním drog téměř plně lé-
čitelným onemocněním. Když budu mluvit konkrétně za 
skupinu našich pacientů - to je víc než 150 uživatelů drog, 
tak kolem 90 % z nich se tu léčilo úspěšně.

● Co ta léčba obnáší?
Léčba obnáší u většiny pacientů téměř roční (48 týdnů) 
pravidelné podávání interferonu, ten se jednou týdně dává 
injekčně pod kůži, a další tablety se berou dvakrát denně.

● Když beru drogy a zjistím, že mám céčko – má cenu se 
jít léčit? Nebo musím napřed přestat brát?
To není podmínkou. Cílem léčby hepatitidy typu C je 
zbavit nakaženého člověka té infekce a teoreticky nás 
nic jiného nemusí zajímat, pakliže jsme schopni toho-
to cíle dosáhnout. Ale v dosažení tohoto cíle nám může 
bránit špatná spolupráce pacienta. Pokud je někdo 
aktivně na ilegálních drogách, tak spolupráce s ním je 
obvykle velmi špatná… Čili když zjistím, že pacient není 
schopen ani přijít včas na první, druhou, třetí kontro-
lu, tak je celkem logicky předpokládám, že asi nebude 
schopen zvládnout třeba poměrně velké množství od-
běrů krve nebo případné komplikace léčby. Tudíž tam 
musíme být opatrní a většinou čekáme. Dáme mu sa-
mozřejmě možnost ty věci zlepšit, společně se snažíme 

Toto oslovení jsem vybral záměrně, sic nepředpoklá-
dám, že byste ještě dnes sbírali tyto časopisy. Mnozí 
snad už ani nepamatují, jaký to byl jednu dobu velmi 
populární časopis. V té době byla populární také malá 
plastová „céčka“.  Byl to hit číslo jedna, mezi mladými 
i starými.  Sběratelů bylo dosti, skoro každý je měl. 

Dnes je to velmi podobné. Hlavně mezi toxikomany. 
Spousta z nich (tedy z vás) propadla iluzi: „Už mám 
„Céčko“, tak se chránit nepotřebuju.“ Omyl. Neuvě-
domují si totiž, že „céček“ je několik, mohou navzá-
jem mutovat a tím vytvářet „nové druhy“, které jsou 
obtížně léčitelné. V terénu se mi před lety jeden klient 
dokonce pochlubil, že nasbíral celé ábíčko. Měl tedy 
(minimálně) tři žloutenky A, B a C. Játra štěstím puka-
la. A on na to byl téměř pyšný. Nevím, kde je mu dnes 
konec, možná se z toho vylízal, možná jsou mu ztvrdlá 
játra náhrobním kamenem.

Takže, pamatujte: „I když už máte nějakou žloutenku 
či jinou infekční nemoc, vždy chraňte sebe i ostatní 

Nakazíte-li žloutenkou dva a více lidí, kteří budou mít v důsledku nemoci trvale poškozené zdraví, či na 
infekci zemřou, můžete „nafasovat až 12 let „natvrdo“.

před další nákazou.“ Nic vás to nestojí, jen zodpo-
vědné chování vůči sobě a tím pádem i vůči ostatním. 
Vlastní jehly včetně vody a rozdělávačky – tam všude 
se nemocem daří – by měly být naprostý standart, sex 
s kondomem také. Nehledě na to, že pokud se budete 
chovat nezodpovědně a někoho nakazíte, můžete si to 
i odsedět v base. Platí i u odhozených stříkaček, které 
mohou někoho poranit a nakazit.

Za úmyslné šíření nakažlivé choroby můžete jít do basy 
až na tři roky. Ne že byste to udělali zrovna naschvál, 
I když i o takových jsem slyšel, ale stačí, když víte, že 
takovou chorobou trpíte a chováte se nezodpovědně. 
Jde hlavně o tyto choroby: Žloutenky, Syfilis, Kapavka, 
HIV. Nově se k nám bohužel vrací další zákeřná choro-
ba: Tuberkulóza. 

Když trpíte nějakou takovou nemocí, musíte být podle 
zákona pod lékařským dohledem a pracovat na tom, 
jak se nemoci zbavit. Vřele vám to doporučuji.

- TRMX -

o nějakou stabilizaci (může u nás například nastoupit do 
substituční léčby suboxonem) a po nějaké době může-
me s léčbou začít. Je to jenom na tom člověku, jak moc 
chce spolupracovat a jak je to v tu chvíli pro něj důležitá 
věc. Hepatitida typu C je sice smrtelná choroba, pokud 
se neléčí, ale většinou nezahubí člověka za rok za dva. 
Takže někdy je výhodnější dát tomu čas a začít až jsme 
si jistější. Ono je totiž horší začít a léčbu nedokončit. 
Může tak dojít ke vzniku rezistentnějších (odolnějších) 
variant nemoci. Takže nedokončení léčby znamená ne-
jen to, že se člověk nevyléčí, ale velmi často se nemoc 
ještě zhorší a později by se léčila daleko hůř. 

● Zmínil jsi nějaké komplikace, které může léčba mít. 
Můžeš o nich něco říct konkrétněji?
Komplikace jsou jednak krátkodobé na začátku, jde 
o vedlejší nežádoucí účinky léků. Připomínají chřipku 

– jsou to bolesti svalů, kloubů, velká únava, teploty, 
schvácenost. Je to sice nepříjemné, ale není to až tak 
nebezpečné. Během léčby mohou ale vzniknout  zánět-
livé stavy v organismu, ve štítné žláze i jiných orgánech, 
může dojít k výrazné chudokrevnosti, ke zhoršení krev-
ního obrazu. Člověk se pak může cítit opravdu hodně 
unavený, někdy není schopen fyzické aktivity, nemůže 
chodit do práce. Někdy je ten stav tak závažný, že se 
musí snižovat dávky léků či léčba na čas přerušit. Kdyby 
léčený nedocházel na pravidelné kontroly a jeho stav 
se průběžně nehlídal, bylo by to pro něj velmi rizikové. 
Může někde omdlít, poranit se, může to mít velmi ne-
gativní důsledky. A významnou skupinou negativních 
vedlejších účinků léků jsou účinky na psychiku. U lidí, 
kteří v minulosti trpěli depresí, se mohou deprese vrátit, 
může dojít i k sebevražednému jednání.
● Je možné pacienta kvůli těmto vedlejším účinkům ně-



Virová hepatitida C

Jednej včas 
              - zvyš své šance!
Úspěšnost léčby uživatelů drog, kteří 

spolupracují a dodržují léčebný režim, 

je srovnatelná s ostatní populací. 

Vede k zabránění šíření onemocnění. 

Vyšší účinnost má včasná léčba 
v mladém věku. vv mlm adém věku. 

Chtěj a vydrž. 
           Přizpůsob se.
Výsledek léčby je nejvíce závislý na do-
držování léčebného schématu. Špatná 
motivace k léčbě a její nedodržování je 
nejčastější faktor spojený se selháním 
léčby, invaliditou a předčasnou smrtí. 
Sám poznej důležitost léčby. Musíš chtít 
a vytrvat - Tvůj život je v Tvých rukou!

Nepodceňuj rizika.
Chronická virová hepatitida C je závaž-
né onemocnění jater, které vyvolává 
i mnoho mimojaterních projevů one-
mocnění. I přes většinou dlouhodobý 
bezpříznakový průběh, jsou následné 
stavy zánětu jater často spojeny s ja-
terní cirhózou, selháním jaterních 
funkcí a rakovinou jater.

Virová hepatitida C zkracuje:
• průměrnou délku života
• průměrnou zdravou délku života
•  průměrnou zdravou sociální délku 

života (přináší obavy, stigma 
i strach z prozrazení)

www.virova-hepatitida.cz

Máš šanci, 
ale musíš 

chtít!

vážné
zdravotní riziko
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MUDr.Řehák: Kolem 90% pacientů se u nás vyléčí

jak medikovat?
Určitě, komplikace se snažíme lé-

čit, pokud jsou na to léky, tak je 
předepisujeme. Kvůli tomu je 
třeba, aby léčený průběžně 
docházel na kontroly, na pra-
videlné odběry (až 14x bě-
hem léčby) a díky tomu sle-
dování jsme schopni řadu 
problémů vidět dříve než 
se klinicky rozvinou. Právě 
pro to ty odběry a ta péče. 
A na deprese předepisuje-
me antidepresiva. 

● Je možné, že někdo léč-
bu projde bez negativních 
účinků? 
Ano, tak pětina lidí řekne, 

že to prošli celkem v po-
hodě, byli třeba jen mírně 

unavenější. Pak bych řekl, 
že dalších 60 % je sice nějak 

limitováno (omezeno), není 
jim úplně dobře, ale jsou po ce-
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lou dobu léčby schopni normálně fungovat, např. chodit do 
práce. Ne, že by to pro ně nebylo náročné  – ta léčba pros-
tě je pro organismus zátěží, ale nejsou limitování výrazně. 
Zbývající pětina pociťuje výraznější nežádoucí účinky, např. 
musí být v pracovní neschopnosti. Ty úplně kritické účinky 
jsou relativně vzácné, tam jde o jednotlivce. 

● Slovo často spojované s léčbou Céčka je biopsie. Co to 
je? A musí to absolvovat každý, kdo se léčí?
Biopsie je jednoduchý odběr velmi malé částečky jaterní 
tkáně, který se provádí speciální dlouhou jehlou, asi milime-
tr tlustou, která se vpíchne do oblasti jater. Z toho co v jehle 
uvízne vyšetřením posoudíme, v jakém stavu játra jsou, jak 
pokročilá ta nemoc je. Vzhledem k tomu, že to je nejpřes-
nější diagnostická metoda a že na základě tohoto vyšetření 
pojišťovna léčbu hradí, musí ji opravdu podstoupit všichni.

● Bolí to?
My to děláme v tzv. analgosedaci, lidé jsou před zákrokem 
zklidněni léky, které je relaxují, většina z nich si po zákroku 
ani nevybavuje průběh toho vyšetření. Není to žádné dra-
ma, šíří se kolem toho víc obav a fám, než je třeba. Trvá to 
několika desítek vteřin a je to snesitelné.

● Je součástí léčby dieta?
Nakažený člověk by se měl stravovat normálně zdravě, ostat-
ně jako zdravý člověk, měl by mít normální pestrou stravu 
s dostatkem ovoce a zeleniny. Na co je přísná dieta, to je al-
kohol. Ten způsobuje výraznou progresi tohoto onemocnění, 
takže ten, kdo by se normálně dočkal cirhózy za 30 let, tak 
pokud pije dočká se ji i třikrát rychleji. Viděl jsem takové třice-
tileté pacienty s těžkou cirhózou s játry na hranici funkčnosti. 
Alkohol je po té infekci nejhorší toxin (jed) pro játra. 

● A co drogy?
Co se týče drog, to záleží na tom, jaké drogy to jsou. Pokud 
se jedná o farmakologicky čistý opiát tak ta škodlivost vůči 

játrům je minimální, ale pokud jde o něco z ulice, je to rizi-
ko podstatně větší. 

● Hraje roli to, jak dlouho po nakažení se člověk za-
čne léčit?
Určitě. Především to hraje roli v pravděpodobnosti úplné-
ho vyléčení, tam je to přímá úměra, čím dříve, tím lépe…

● Kolik léčba pacienta stojí? A kolik zdravotní pojišťovnu?
Pokud pomineme poměrně zanedbatelné poplatky za ná-
vštěvu lékaře, pacient v souvislosti s léčbou žádné náklady 
nemá. Jinak se cena léčby pohybuje mezi 300 a 600 tisíci 
a plně ji hradí pojišťovna. Není to levná záležitost i pro to 
je důležité, aby do téhle léčby šli lidé u nichž je pravděpo-
dobnost, že ji dokončí.

● Můžou se ti, kteří jsou vyléčení znovu, opakovaně 
nakazit?
Ano, pozor, ti co se úspěšně vyléčili se mohou znovu úspěš-
ně nakazit.

● A na závěr: Je ještě něco, co by si chtěl čtenářům De-
kontaminaci vzkázat?
Každý, kdo se choval jakkoli rizikově, by se měl nechat 
testovat (třeba u nás) – to je první věc. No a v případě po-
zitivního výsledku léčbu hepatitidy zbytečně neodkládat, 
protože ona se samozřejmě časem zhoršuje a zmenšuje 
se pravděpodobnost vyléčení. Teď je celkem ideální situ-
ace – léčba je plně hrazená, je zatím dostupná pro každé-
ho, takže je dobrý čas to řešit. Zajít někam, třeba k nám, 
a tam si vyjasnit, jaké všechny problémy mám. Společně 
posoudíme, co je nejurgentnější a co počká, a začneme 
to řešit. U každého je to individuální, na to není jednotný 
mustr…
A určitě bych propagoval věci jako očkování, tedy před-
cházet tomu, čemu se předcházet dá. 

-BLKO-

● MUDr. Vratislav Řehák 
Ordinace Remedis - vnitřní lékařství, gastroentero-
logie, hematologie. Vladimírova 10, Praha 4, Nusle 
Objednání telefonicky 234 091 142 nebo osobně
● Spojení: 
tramvaj 18, autobus 193 – zastávka Nuselská radnice, 
tramvaje 11, 24 zastávka nám. Bratří Synků, metro 
C zastávka  Vyšehrad, nebo Pankrác    

MUDr.Řehák: Kolem 90% pacientů se u nás vyléčí
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HIV, syfilis, 
žloutenka C 
testování v K-centru 

SANANIM
Užívání drog s sebou přináší zdravotní 

rizika. Jedním z nich je možnost nakazit 
se HIV a syfilisem. 

Jseš injekční uživatel drog? Často střídáš 
sexuální partnery/partnerky? Používáš 

vždy čistý jehly a vlastní nádobí? Chráníš 
se při pohlavním styku? Chceš mít jistotu, 
že jsi se nenakazil? Nechceš ohrozit svého 

nového partnera/partnerku?

V K-centru SANANIM máš možnost 
nechat se otestovat anonymně a zdarma, 

kdykoliv mezi 13:00 a 18:30. Výsledky 
testŮ do 15 minut.

Najdeš nás v Osadní 2 (na rohu Osadní a Ja-
teční u Holešovické tržnice) na Praze 7.

Virus HIV se přenáší nechráněným po-
hlavním stykem, krví (injekčním užíváním 
drog - sdílením injekčních stříkaček, roz-

toku drogy a dalšího náčiní určeného 
k nitrožilní aplikaci), z infikované matky 
na dítě (v době těhotenství, při porodu 

nebo při kojení). Syfilis se nejčastěji pře-
náší nechráněným pohlavním stykem.

Žloutenka C – přehledová tabulka aneb co vás čeká až jí dostanete

Způsob nákazy
● opakovaným používáním a vzájemným 

půjčováním injekčních jehel. Byl popsán i přenos 
pomocí trubičky používané pro společné šňupání 
kokainu.

● je možné se nakazit kontaktem s nedostatečně 
sterilizovanými nástroji používanými při piercingu, 
tetování nebo akupunktuře.

● přenos pohlavním stykem je možný, avšak v praxi 
méně obvyklý. Ve spermatu, vaginální tekutině 
a slinách se vyskytuje jen velmi malé množství 
viru. Rizikové jsou techniky, při kterých dochází 
k poranění tkání a kontaktu s krví (například při 
análním sexu).

● Ve velmi malém počtu případů (zhruba 2 až 3 
procenta) může dojít k přenosu infekce z těhotné 
matky na dítě.

Možnosti léčby
● Cílem léčby 
je zbavit organismus přítomnosti viru. Standardně se 
užívá kombinace interferonu a ribavirinu. Oba léky 
mohou mít řadu nežádoucích účinků. Účinky léčby 
mohou doplňovat podpůrné rostlinné a vitaminové 
prostředky.

● Interferon 
Interferony jsou bílkoviny přirozeně produkované 
buňkami imunitního systému. Pomáhají tělu bránit 
se před „vetřelci“. Při podávání v dávkách mnohem 
vyšších, než v jakých je tvoří samotný organismus, 
dokáže interferon hubit viry a zastavit jejich množení. 

● Ribavirin 
Ribavirin působí proti některým DNA a RNA 
virům tím, že blokuje jejich množení v buňkách. 
Působí synergicky s interferonem. 
To znamená, že společně mají účinek, 
který nemá žádný z nich 
samostatně. 

- ala -

Příznaky
Obecné příznaky: 
● nepřirozeně žluté zbarvení kůže a očního bělma.
● dlouhotrvající svědění celého těla

Známky mírného poškození jaterních funkcí
● tmavá moč
● šedě, žlutě nebo nepřirozeně světle zbarvená 

stolice
● nevolnost, zvracení, nechutenství. 
● tlak v břiše
● únava, ztráta životní energie 

Známky těžkého poškození jaterních funkcí
● zvracení krve, příměs krve ve stolici nebo černě 

zbarvená stolice 
V případě omezení průtoku krve játry může dojít ke 
krvácení do zažívacího traktu. 

● zvětšení břicha 
Onemocnění jater může způsobit nahromadění 
volné tekutiny v dutině břišní. 

● poruchy spánku, změna psychiky, ztráta vědomí 
Patří mezi příznaky rozvinutého poškození jater 
a selhávání jejich funkcí. Ve Vašem těle se hromadí 
toxické látky a narušují fungování Vašeho mozku. 

● neobvyklé změny váhy 
Např. pokud jste shodili nebo přibrali za poslední 
dva měsíce více než 5 procent své váhy. 

Důsledky
● Zánět: 
Zánět jater může trvat od 2 do 12 týdnů. Imunitní 
systém se snaží proti virům bojovat. Velké množství 
virů je organismem zničeno, zbývající se však stále 
množí. Tímto nekonečným bojem u více než 85 
procent osob vzniká chronická infekce. Během ní 
nemusí nemocný pociťovat žádné příznaky. Zánět 
může pokračovat až několik desetiletí, aniž o tom 
postižený ví. 

● Fibroza:
Dlouhotrvající zánět a poškození jater zanechávají 
v jaterní tkáni nevratné změny. Snaha o jejich 
nápravu vede ke zmnožení vazivové tkáně. Ta 
nahrazuje původní funkční tkáň jater. Počet zdravých 
a fungujících jaterních buněk se rychle snižuje. 

● Cirhoza:
Při silné fibróze se na játrech tvoří uzlíky a jizvy, které 
úplně mění původní strukturu jater. Játra „tvrdnou“. 
Stoupá tlak v krevním řečišti. To vyvolá řadu 
komplikací (viz Známky těžkého poškození jaterních 
funkcí). 
V cirhózou změněných játrech může začít nádorové 
bujení a vzniknout rakovina. V nejtěžším případě 
čeká nemocného smrt
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Určitě to znáte. Dáte si je, jste zmaštění 
„na gumu“, motáte se, blábolíte a mumlá-
te, často usnete, a pak si nic nepamatujete. 
Super jízda !!!

Zde příběh z praxe. Jde o naší dlohodobou kli-
entku, která bere Subutex a k tomu ještě zobá 
klepky.

Ty jo, usnula jsem v tramvaji sjetá riváčema nebo 
diákama už ani nevim. Když mě benga s řidičem 
tramvaje vyndavali na konečný, vypadala jsem 
fakt hrozně. (I teď vypadá fakt hrozně – pozn.aut.) 
Nejen po těch klepkách, ale „kámoši“ se na mě po-
řádně vyřádili. Probrala jsem se ostříhaná, okra-
dená, a měla jsem rozřezaný šaty nožem, včetně 
podprsenky. Jenže vůbec netušim s kým jsem v tý 
tramvaji jela, nevim kdo by mi to  moh udělat. Pro-
stě kdokoli, tady z těch smažek... No, bodejť by si 

něco pamatovala, benzáky totiž vypínají paměť, 
sice dočasně, zato však zcela spolehlivě. U každé-
ho bez výjímky, je to jen otázka dávky.

S užíváním (zneužíváním) jmenovaných léků se 
denně setkáváme v praxi. Jen málokdo užívá 
čistě jen „klepky“. Trochu si to probereme, pro-
tože kombinace těchto léků s ostatními drogami 
může být (a také bývá) pěkně velký průšvih.

O co vlastně jde?
Tyto léky způsobují dost těžkou fyzickou závislost. 
Lidé, kteří užívají „jen“ pervitin a tlumí si těmito 
léky své nepříjemné psychické stavy či dojezdy, 
případně je používají jako prostředek na usnutí 
po perníkové jízdě, se vystavují riziku vzniku této 
závislosti. Pokud jde takový závislý na detox, ne-
stačí mu se tam jen týden vyspat a odpočinout si. 
Začnou se objevovat příznaky nebezpečnější než 
ty herákové: křeče, třes, úzkosti…

Takže na detoxu pak závislý stráví o týden dva 
delší dobu, protože se bude muset vyabstinovat 
hlavně z klepek.

Co když „klepete“ s opiáty?
Benzodiazepiny s ostatními tlumivými látkami pa-
tří k nejproblematičtějším a nejrizikovějším kombi-

nacím. „Opiátníci“ si často, když nemohou sehnat 
„svojí“ drogu, tedy heroin nebo Subutex, dávají 
klepky, aby srazili abstinenční příznaky. Nevě-
domky si tak vytvářejí závislost na další látce, nebo 
chcete li léku a to závislost mnohem nebezpečnější, 
než závislost na původní droze. (Někteří takovému 
stavu říkají úplně blbě křížová závislost nebo „kří-
žovka“; tenhle termín ale patří k toleranci na látky 
se stejným mechanismem účinku tedy, jsem závis-
lý na heroinu, tedy i Subutexu, morfiu, …) 

Jak tedy vypadá závislost na více látkách? 
Správně „polymorfní závislost“.
V kostce: Čím větší množství opiátů berete, tím 
více prášků – klepek potřebujete aby vám ne-
bylo špatně. Pak už nezbývá nic jiného než být 
neustále „sjetý“ buď klepkami či opiáty. Průšvih 
je, že kombinace opiátů a benzodiazepinů je ži-
votu nebezpečná. Platí to i pro celkem bezpečný 
buprenorfin (Subutex). „Přiklepávání“ se k opiá-
tům, může způsobit celkem snadno předávková-
ní a smrt v důsledku utlumení dýchání.

Funguje to stejně, jako kombinace klepek s alko-
holem či rozpouštědly (toluen, ředidla, lepidla) – 
smrt je na dosah.

Jaký je „klepkový“ absťák?
Jedním slovem „děsný“ a hlavně nebezpečný. 
Víceméně se objevují výrazné stavy, které mají 
původně tyto léky tlumit. (viz. rámeček) Bohužel 
absťáky po klepkách mohou končit smrtí. Což s 
výjimkou alkoholových absťáků, se moc často 
nestává, ani po vysazení opiátů. Absťák z klepek a 
alkoholu vás tedy může zabít. Po vysazení heroinu 
vám bude „jenom“ zle, smrt je velmi vzácná. 

Co se tedy děje?
Po vysazení benzodiazepinů se kromě třesu obje-
vují paniky, úzkosti, neklid, nespavost, zkratkovité 
jednání. To by snad šlo ještě přežít. Nejnebezpeč-
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Diazepam, Rivotril, Neurol – nejzneužíva-
nější psychofarmaka (anxiolytika, sedativa) 
mezi uživateli drog. Všechny jmenované léky 
jsou takzvané benzodiazepiny, které se po-
užívají na tlumení úzkostných stavů, proti 
panickému strachu či jako antiepileptikum – 
tedy proti křečím. 

Víte, že výraz „klepky“ pochází z dávných 
dob fetování? Jedná se o slovo, které ozna-
čuje typické příznaky po vysazení benzodia-
zepinů: třes a neklid – postižený se „klepe“.
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Nejdéle sloužící šéf celostátního policejního útvaru Jiří 
Komorous v lednu skončil ve funkci ředitele Národní 
protidrogové centrály. Prý se cítí unaven a ve své práci 
již nechce pokračovat. Po 17 letech odchází na vlastní 
žádost do civilu. 

Podle Komorouse uskutečnila protidrogová centrála 
za jeho vedení téměř 1400 operací, při nichž zadržela 
přes 2700 pachatelů. Určitě i některé z vás. 

Jiří Komorous hodlá založit detektivní agenturu se 
specifickou náplní činnosti. Agentura se bude zabývat 
publikační činností a má mít také svůj program s ná-
zvem Vypátrej a zachraň. „Bude se zaměřovat na děti 
a mladistvé, kteří mají problém s drogami,“ vysvětlil 
Komorous. 
 
Podnikatel, který spolu s Jiřím Komorousem agenturu 
připravuje, sdělil: „Půjde o komerční službu vyhledává-
ní dětí, které jsou závislé na drogách. Oslovovat ji mají 
rodiče, které s dětmi ztratili kontakt“.  Je tedy možné, 
že pokud jste o sobě nedali dlouho vědět svým 
rodičům, zaplatí si Jiřího Komorouse, 
aby vás vypátral. Ve funkci ho 
nahradí jeho dosavadní náměstek 
plukovník Mgr. Jakub Frydrych.                 

- ala -

nější jsou však epileptické záchvaty křečí a bezvě-
domí, které mohou končit smrtí. Nejde jen o mož-
nost úrazu, kdy s sebou postižený „švihne“ tam 
kde zrovna je, tedy na schodech, silnici, kolejích, 
koupelně…

Jsou to kontinuální (na sebe navazující) záchvaty 
křečí, kdy se postižený mezi nimi nestačí ani po-
řádně nadechnout. Křečuje a svíjí se tak dlouho, 
dokud se neudusí. Lepší umrznout.

Takže, co s tím?
Nejlepší je vůbec žádné „klepky“ nebrat. Pokud však trpíte obtížemi, 
které tyto léky mohou utlumit, raději navštivte lékaře, který vám je pře-
depíše, a hlavně je berte podle toho jaké vám určí dávky. Vyhnete se pak 
spoustě nepříjemností, které jsem vám výše popsal.

Další příběh který se stal před třemi lety koncem listopadu
Bylo to v čase kdy se celá drogová scéna přesunula na Hlavní nádraží v 
praze. Přišel k nám náš dlouholetý klient. Trochu jsme se divili, protože 
přišel o berlích. Samozřejmě to byla první věc která nás zajímala. Poslyšte 
tedy další „zklepaný“ příběh.

Nikdy už nevezmu klepky do huby!!! Byla jeho první věta. Nakonec z něj 
vypadlo, že je hospitalizován na Karlově náměstí, protože přišel o palec 
na jedné noze a o nárt i s prsty na noze druhé. Na Hlavák si chodí pro 
Subutexy, protože mu je v nemocnici nedávají. Ptali jsme se ho, jak k tomu 
přišel. Byly v tom klepky, jmenovitě diáky. Dal si jich několik a potácel se 

na Hlaváku v metru přímo u kolejí, kde ho zachytil projíždějící vlak, 
který ho odhodil do kolejiště. na druhou kolej však zrovna přijel 

vlak v opačném směru. Ke klientově smůle to byly ty koleje, 
kde měl zrovna nohy. Měl však velké štěstí, že přišel jen o ty 
nohy. Na Hlavním nádraží jsou koleje v obou směrech hned 
vedle sebe. Stát se to o stanici dál, asi by měl smůlu a zůstal by 

pod tím vlakem, který ho strhnul. Není tam totiž jiné místo kam 
by mohl dopadnout…

Nutno dodat, že tento klient, berle neberle, nohy nenohy, bere co je, tedy i 
klepky, dodnes. O nohy se pořádně nestará, a patrně se mu budou postu-
pem času zkracovat, a zkracovat…                                                             -TRMX-

Abst́ák z klepek vás může zabít

10 1110 11

NPDC zadržela v roce 2007 13,5 Kg Heroinu
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Kdo  sb írá  céčka? A co na obranu před žloutenkami?Kdo sb írá  céčka? A co na obranu před žloutenkami?
vatelé opiátů a toxíci z Ústeckého kraje. Častěji měli pozitivní test také 

ti, kteří uváděli, že v jejich okolí je hodně nakažených. A loni byla 
publikována studie Centra adiktologie University Karlovy mezi 

59 ruskojazyčnými injekčními uživateli drog v Praze a ti měli 
pozitivní test na Céčko v 83 % (to je víc než 8 lidí z deseti). 

Takže pokud to chcete chytit pravděpodobněji než nor-
mální smrtelník (ano, jde o nemoc, na kterou se umírá), 

už víte jak na to. Užívejte drogy injekčně, lépe častěji 
nebo aspoň dva roky, v prostředí, kde je hodně naka-
žených, sdílejte jehly (ideálně se staršími a s cizinci), 

nechte se zavřít (lepší je nejen do vazby) a tam dál berte 
drogy jehlou nebo se tam aspoň nechte tetovat. A to by 

bylo, abyste si tuhle fajnovou nemoc nepořídili. teď vážně: 
Jestli se vám naskytne příležitost, zajděte si na test! Ať víte, 

jestli právě vy nejste ten třetí. 

Uvádí se, že v normální populaci má hepatitidu typu C mezi 0,2 
a 2 % lidí, tj. maximálně dva lidé ze sta. V populaci uživatelů drog 
je situace podstatně horší, v evropských zemích ji má skoro 
70 % těch, co drogy berou injekčně. U nás dělalo Národ-
ní monitorovací středisko pro drogy a drogovou závislost 
spolu s 12 káčky o Céčku velkou studii, která ukázala že 
čeští injekční uživatelé mají pozitivní test v téměř 35 %. 
Jsme na tom tedy lépe než většina evropských zemí, ale 
stejně to znamená, že více než každý třetí český injekční 
toxík je nakažený. Zmíněná studie ukázala, že podstatnou 
roli v nakažení se Céčkem hraje to jak dlouho injekční uží-
vání trvá a jak je časté – logicky čím déle a častěji tím větší 
pravděpodobnost nákazy. Větší riziko nákazy také přináší 
sdílení jehel (to přiznalo 77 lidí ze sta!) a pobyt ve vězení. O něco 
hůř jsou na tom podle studie muži (než ženy), starší (než mladí), uži-

na po týdnu a po třech týdnech – pak je ale ještě třeba přidat 
čtvrtou dávku po roce. Vakcínu vám píchnou buď v ordinaci 

praktického lékaře, nebo v očkovacích centrech krajských 
a okresních hygienických stanic. Konkrétní místo vám určitě 

rádi doporučí ve vašem káčku. Tam je mimochodem 
vůbec dobré se na žloutenky přeptat. Do některých 

káček totiž docházejí zaměstnanci hygieny, dělají 
testy na žloutenky a s očkováním by si  jistě také 
poradili a někde se jednou za čas objeví i očkování 
zadarmo.                                                                    - blko -

CO CHRÁNÍ PŘED NÁKAZOU 
ŽLOUTENKAMI

● mytí rukou před jídlem, po použití WC a před 
aplikací drog (hlavně A, E)

● vlastní zubní kartáček (A, B, C, E)
● konzumace nezávadných (a vlastních) 

potravin a vody (A, E)
● chráněný pohlavní a anální styk – kondom 

(A, B, C, D, E)
● dodržování zásad bezpečného injekčního 

užívání: vlastní sterilní jehla, desinfikace 
místa vpichu před aplikací, vlastní čisté 
ostatní nádobíčko – lžíce, škrtidlo, voda, 
kyselina (A, B, C, D, E) očkování (A, B, D)

Kromě dodržování základních zásad, uvedených dole v rámečku, 
je možné se proti dvěma typům žloutenky (A a B) také nechat 
očkovat. Díky očkování si vaše tělo vytvoří vlastní protilátky, které 
vás před áčkem a béčkem dlouhodobě ochrání. Kombinovaná 
vakcína – proti oběma typům najednou – stojí kolem 
1500,- Kč (samostatně zaplatíte za áčko kolem 1100,- 
a za béčko asi 900,- Kč). Není to, pravda, zadarmo – 
ale jde o velmi rozumnou investici, která se vyplatí. 
Očkování probíhá ve třech dávkách, po měsíci 
a pak po půl roce, výjimečně lze intervaly zkrátit 
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červená  část sloupce (negativní) označuje ty dotazované, kteří měli negativní 
výsledek testu, tedy Céčko nemají, žlutá část sloupce označuje naopak ty s pozi-
tivním výsledkem testu, ty co Céčko mají.
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Anketa „Co víš o žloutence C? Anketa „Co víš o žloutence C? 

Karel, 28 let: „Vím to, že ji mám, tedy 
spíš měl jsem. Léčil jsem se u Řeháka, měl 
jsem slabší průběh, a už mám léčbu úspěšně 
za sebou. Když jsem přemýšlel, jak jsem ji 
dostal, tak jediný, co mě napadá, je, že jsem 
jednou někomu dával trochu už z rozdělaného 
matroše – přestříkl jsem mu do jeho stříkačky, 
ve které už bylo trochu jeho krve. To je asi 
jediná varianta.“

Marek, 17 let: „Co to je? Nějakej novej 
speed? :-)“

-ala-

Jana, 30 let: „Beru 10 let, a céčko ani nic 
jiného nemám, dávám si bacha, starám se, 
nejsem jako ti tady (ukazuje všude kolem sebe 
do vestibulu před stanicí Metra Muzeum).“

Michal, 23 let: „Mám, neřeším. Spíš je paradoxní, 
jak jsem ji dostal. Bylo to na detoxu v jedný menší 
léčebně. Kámoš, co tam byl, něco sehnal a tak jsme 
si spolu dali, já to od něho chytnul a pak jsme spolu 
vypadli. Když jsme spolu dojeli do Prahy, tak mně 
podělal o prachy a věci, takže mi jako památka na 
něj zbylo jenom to céčko.“

Při prvních příznacích infekčního onemoc-
nění je vždy nutné vyhledat co nejrychleji 
veterinárního lékaře, který psa odborně 
vyšetří a zahájí odpovídající léčbu. Infekč-
ní onemocnění ohrožuje nejen zdraví a ži-
vot postiženého psa, ale i ostatní psy, se 
kterými přijde do kontaktu! 

Nesnažte se léčit psa sami a nikdy mu ne-
dávejte léky určené lidem, pokud vám to 
veterinář nenařídí. Můžete tak svému psí-
mu příteli neúmyslně přitížit!

-HANA-

Co může chytit pes?
I když se může zdát, že psi mají pevné zdra-
ví a z nemocí se dokáží vyléčit svépomocí, 
existuje mnoho nebezpečných chorob, při 
nichž pes potřebuje odbornou péči. Tou je 
nejčastěji myšleno OČKOVÁNÍ  - chrání psa 
proti nakažení infekčními nemocemi, které 
patří mezi ty nejvážnější a nezřídka končí 
smrtí.  Původci infekčních nemocí jsou živé 
mikroorganizmy schopné pronikat do orga-
nismu zvířat, vyvolat onemocnění a dále se 
přenášet na zdravé jedince.Těchto onemoc-
nění je celá řada, zde jsou nejčastější z nich:

Adenovirus
Virové onemocnění, které napadá jaterní 
buňky a cévní výstelku, také se mu říká in-
fekční hepatitis. 

Mezi jeho příznaky patří vysoká horečka, 
žízeň, zánět čenichu a dutiny ústní, bolesti-
vost či zvýšená citlivost v oblasti břicha, po-
škození jater, ztráta chuti k příjmu potravy, 
krvácení a skleslost.

Psinka
Vysoce nakažlivé onemocnění, často smr-
telné, způsobované virem, který napadá 

dýchací, trávící a nervovou soustavu psů. 
Postihuje zejména štěňata, ale onemocnět 
mohou také starší zvířata.

Tento virus se obvykle šíří vzduchem, takže 
jedinou účinnou možností obrany před tou-
to nemocí je očkování. Příznaky jsou kašel, 
kýchání, výtok z nosu a očí, horečka, skles-
lost, zvracení, průjem, ztráta chuti k jídlu 
a záchvaty.

Parvoviróza
Taktéž vysoce nakažlivé onemocnění, které 
velmi často končí úhynem. Ohroženou sku-
pinou jsou opět štěňata. Nejčastějším zdro-
jem viru je kontaminovaný trus, kterým se 
nakazí jeden pes od druhého. Pasivně se 
může přenášet také kontaminovanou srstí, 
tlapkami, infikovanými předměty. Přízna-
ky: silný průjem, horečka, zvracení, ztráta 
chuti k jídlu a dehydratace.

Koronaviróza
Onemocnění trávicí soustavy, které je nej-
častější příčinou virového průjmu. Posti-
huje psy každého stáří. Příznaky jsou 
průjmy, zvracení, silná žízeň, ne-
chutenství a celková sešlost.

psí životpsí život

Petra, 23 let: „Vím o tom všechno, léčila jsem 
se. Ještě jsem neměla tu zkrácenou léčbu, co je 
teď, ale celoroční. Byla jsem z toho interferonu 
hrozně unavená, podrážděná, všichni mě 
hrozně srali. Ale překlepala jsem to, a už mám 
testy v pořádku!“

Kamil, 42 let: „Ani mi nemluv, teď umřel 
kámoš. Sral na všechno, chlastal, fetoval, 
měl hrozný bércáky. Játra měl hodně špatný, 
dlouho chronický céčko, z toho cirhózu, a ten 
jeho organismus to zkrátka nevydržel.“

Ptali jsme se vás, našich klientů na ulici, tedy v Praze na Hlaváku a na Muzeu, co víte o žloutence. A tady jsou Vaše odpovědi:
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B iomaso č i l i  vřed  Bércový 
Co nedělat
Nemůžu nezačít historkou o stříhání zčer-
nalého „biomasa“. Při výměně jsem na bytě 
viděla holku, která si z něčeho, co kdysi za-
čalo zřejmě jako bércový vřed a intenzivní 
péčí se proměnilo v nekrotizující (odumíra-
jící) nohu, odstříhávala onu černotu nůžka-
ma. Nabídla jsem aspoň desinfekci a dosta-
lo se mi odpovědi: „Fpoho, nepotřebuju, já 
ty nůžky předtim opálila“. Tak takhle radši 
nepostupujte. 
Další klienti si vzájemně doporučují vymej-
vat to vyvařenou vodou z heřmánku, nebo 
to koupat v horké vaně obohacené náloží 
jakýkoli desinfekce. Občas se takhle třeba 
někomu vřed vysuší, ale jen takovej, kterej 
není velkej a navíc to většinou není natrvalo 
– předčasné vysušení totiž zabrání zdárné-
mu zahojení. 
Vy, co už jste měli záněty žil, trombózy 
apod. jste, co se týče bércáků, v nevýhodě. 
Snadněji se vám vřed udělá a bude se hůř 
hojit, jeho vznik i léčba totiž závisí na stavu 
žilního systému (koukni na rámeček). A ten 
nemívají uživatelé drog zrovna „fpoho“, 
a tak je pro většinu uživatelů bércák nezho-
jitelný. 

A co dělat?
Léčení bércáků je dvojí zevní a vnitřní. Zven-
ku jde použít fyziologický roztok jako obklad, 
pak borovou, kafrovou nebo borargentovou 
mast, na okolí rány se používá zinková pasta. 
Záleží na tom, jak vám vnitřek neboli spodi-
na bércovýho vředu mokvá a jestli se na něm 
vytváří povlaky, jak je vřed hluboký, co vám 
z něj teče apod. Měl by to prostě vidět dok-
tor a poradit, co v které fázi léčby použít. Je 
třeba šetřit s mastí, ale nešetřit s obvazem, 
protože pokud obvazem prosákne a zaschne, 
při převazu si strhnete vznikající kožní buňky. 
Důležité je taky odstraňování odumřelé tkáně 
a čištění rány. Vřed je potřeba hodně a často 
omývat. Existuje mýtus, že voda vředu škodí, 
ale opak je pravdou, často si vřed sprchujte 
a zbavujte ho tak všech zbytků masti, všech 
povlaků a toho, co z něj teče. Na léčbu vnitřní 
jsou třeba tzv. venofarmaka – tedy léky, které 
celkově podporují dobrou činnost žilního sys-
tému jako např. Glyvenol, Danium, Detralex, 
Anavenol, Venerulon. Dobré hojení podpo-
ruje dostatečný příjem vitamínů a některých 
minerálů (selen, magnézium, kalcium, zinek). 
A žilnímu systému můžete pomoci i konzu-
mací pohanky či extraktu z vinné révy.

A doporučený postup podle 
Prof. MUDr. Aleny Pospíšilové, CSc. 

● 1. Vřed osprchujeme vlažnou vodou shora 
dolů.

● 2. Okolí vředu osušíme měkkým ruční-
kem.

● 3. Na vřed se přiloží gáza smočená v ob-
kladovém roztoku (např. fyziologický 
roztok) a nechá se působit asi 20 minut.

● 4. Okolí rány se ošetří zinkovou pastou 
nebo zinkovým olejem, aby kůže v okolí 
byla chráněna před nežádoucím účin-
kem toho, co vytéká z rány a mastí, kte-
ré se na spodinu vředu aplikují.

● 5. Ošetří se vřed – mast se nanese přímo 
na ránu nebo se vřed překryje nejdříve 
jednovrstevnou gázou, na kterou se 
nanese mast určená k jeho ošetření.

● 6. Přiloží se několik na sobě položených 
gázových čtverců a vše se převáže hyd-
rofilním obinadlem.

● 7. A je třeba zdůraznit, že léčba bér-
cových vředů musí být komplexního 
charakteru a ideálním stavem je kromě 
zhojení vředu i odstranění jeho příčin. 

-alice-, -blko-

Bércový vřed je ošklivě vypadající 
chronická (dlouhodobá až trvalá) 
otevřená rána na noze, nejčastěji 
na kotníku. Maso v červenofia-
lovočerné ráně mokvá, odumírá 
a ztrácí se. 

Takhle to začíná: Noha začíná oté-
kat v oblasti kotníku, začíná se mě-
nit barva, objevují se tmavší fleky 
a kůže se v šupinkách odlupuje. Pak 
už stačí pouze drobné poranění, 
noha se nehojí kvůli poškození zá-
sobování krví, zranění se zvětšuje, 
rozšiřuje…

Bércový vřed je nejčastěji způso-
ben žilní nedostatečností – tak by 
to nazval lékař. Zjednodušeně to 
znamená, že žilní systém nefun-
guje tak jak má a nezvládá pumpo-
vat krev z nohou zpátky směrem 
k srdci. Ta se hromadí dole a dolní 
končetiny jsou špatně vyživovány, 
pak stačí malé poranění, ze které-
ho se vřed vyvine. Kvůli zmíněné 
špatné výživě se dlouho a těžko 
léčí, v odborné péči a při lepším 
životním stylu (než je ten váš) to 
trvá nejméně šest týdnů. Normál-
ně bércové vředy hrozí lidem nad 
70 let, kteří mají křečové žíly, jiné 
cevní onemocnění nebo cukrovku. 
Uživatele drog to postihuje o dost 
dříve kvůli injekčním braním zde-
vastovanému žilnímu systému 
často doplněném celkově chabým 
zdravotním stavem a laxním pří-
stup k  léčbě. 

Co s  bércákem?



(dodá Aleš) (dodá Aleš) (dodá Aleš) 
Ed dionumsan ex exer sim ver iniat, 
commy niscin estrud digna conum 
volore enim nisci tem ecte dolum at 
dolenit veriusto od te dolor sim qui-
psum autat. Ed dionumsan ex exer 
sim ver iniat, commy niscin estrud 
digna conum volore enim nisci tem 
ecte dolum at dolenit veriusto od te 
dolor sim quipsum autat. Ed dionum-
san ex exer sim ver iniat tem ecte 
dolum at dolenit veriusto od te dolor 
sim quipsum autat. Ed dionumsan 
ex exer sim ver iniatud digna conum 
digna conum volore enim nisci tem 
(dodá Aleš) (dodá Aleš) (dodá Aleš)
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že k nám klienti nechodí jen kvůli cigáru. Samozřejmě 
jsme si vědomi, že ztratit pohodu s cigárem je nepří-
jemný, a proto bych chtěl klientům poděkovat, že ne-
kouření v KC respektují.

Jaké další změny proběhly nebo se chystají a proč?
Ve středu budeme pravidelně nabízet ženám malé uži-
tečné dárečky jako osobní hygienu atd. a možnost po-
povídání si o ženských problémech. No, dámy nemáte 
to lehký na ulici, co to přijít probrat?

Novinkou jsou také pracovní čtvrtky aneb bez práce ne-
jsou koláče (chceme nabízet pomoc při shánění brigády, 
sepsání životopisu atd.). Hodně našich klientů nemá čis-
tý rejstřík trestů, a proto mají ztíženou situaci při sháně-
ní práce. Oba dva dny je možné dorazit bez objednání. 

Nově máme také testy s rychlým vyhodnocením na 
HIV a syfilis - výsledky jsou do 15ti minut (v minulos-
ti bylo třeba na výsledky čekat až měsíc). V dohledné 
době doplníme nabídku o testování na žloutenku typu 
B a C. Aktuálně je mezi našimi klienty syfilis na vzestu-
pu a dá se již mluvit o epidemii, proto doporučuji k nám 
dorazit na test. 

O víkendech, kdy k nám chodí méně klientů, uvažuje-
me o promítání filmů – co takhle vyrazit si do kina? Kdy 
jsi naposledy zašel na film?
V pondělí je nadále možné dorazit s právními problémy 
(spolupracujeme s právní poradnou a probační a medi-

Znáte ho z holešovického Káčka, kam si chodíte vymě-
nit. Tomáš Vejrych je tam dlouholetým pracovníkem 
a nyní i novým šéfem. Požádali jsme jej o rozhovor. 

Ahoj Tomáši, gratulujeme k tomu, že jsi se stal šéfem 
Káčka. Co to pro Tebe znamená a jak dlouho vlastně 
pracuješ s lidmi co berou drogy?
Po 5ti letech jsem potřeboval nějakou změnu. Chtěl 
jsem ale pokračovat v Káčku, tak to pro mě byl logic-
ký krok. Jsem rád, že to vyšlo a můžu dělat dál, co mě 
baví.

Kontaktní centrum Sananim (Káčko v Holešovicích) 
je asi nejvytíženějším zařízením svého druhu v re-
publice. Jak to bylo v loňském roce - kolik k Vám při-
šlo lidí, kolik jste vyměnili stříkaček?
Káčko navštívilo v roce 2008 kolem 2 900 klientů. Za 
minulý rok u nás zazvonil zvonek celkem 27 349krát 
a vyměnili jsme celkem 894 674 stříkaček. Jak dlouhý 
had by z tolika stříkaček asi byl? :-) Vidím, že klienti 
chodí stříkačky měnit a z toho mám radost, protože se 
snaží chovat při braní odpovědně a nesdílet stříkačky. 
114ti klientům jsme pomohli zařídit léčbu. 

Od začátku roku platí v Káčku zákaz kouření. Proč 
jste jej zavedli a jaké jsou ohlasy?
K nekouření jsme sáhli, protože v Káčku bylo nedý-
chatelno a byly chvíle, kdy by se do toho mlžného daly 
zapíchnout vidle. Zkrátka zaměstnanci mají také své 
potřeby, přeci jen tráví v práci denně 8 hodin. Věřím, 

ační službou, můžeš si oddělat hodiny), jen sebrat od-
vahu a přijít. 

Chodí k Vám spousta lidí, což občas znamená i kon-
flikty s nimi, udělování plotů, přivolávání ochranky. 
Proč jsou nejčastěji konflikty? Co bys řekl v tomto 
ohledu lidem užívajícím Vaše služby?
Konflikt je nepříjemná součást naší práce, která nás 
samozřejmě netěší. Chápu, že k nám klienti občas 
dorazí naštvaní. Přeci jen život na ulici není procház-
ka růžovým sadem. Konflikty nejčastěji vznikají, když 
od klientů chceme, aby dodržovali pravidla, které 
v Káčku máme. Klientům bych rád předal zprávu, že 
jim naše služby nabízíme rádi. Pokud však nedodržují 
základní slušnost, nedostanou v Káčku pro ten den nic 
než sbohem. Můžou přijít druhý den znovu a snad se 
nějak dohodneme. Káčkaři mají omezené množství sil 
a potřebují na svoji těžkou práci odpovídající prostředí. 
V případě že někdo dělá v Káčku bordel, může počítat 
s tím, že tam dveře bude mít na delší čas zavřený. 

Ještě něco nového?
Delší dobu již nabízíme kapsle jako alternativu k injekč-
nímu braní drog. Chceme se s klienty více bavit o tom, 
jak berou, jak si rozdělávají, co k čemu používají atd. 
Může se tak předejít nejednomu zdravotnímu průšvi-
hu. Přemýšlím, proč je v Čechách, tak rozšířený braní 
jehlou. V zahraničí je stříkačka braná jako konečná. Co 
pro tebe?                                                                                        -ala-

900 tisíc stříkaček a 114 lidí v léčbě900 tisíc stříkaček a 114 lidí v léčběVymyslete pls i ňákej hedlajn



Mácha, Josef Mánes, Franz Schubert, Heinrich Heine 
a mnoho dalších. Syfilis byl dříve zjemněle nazýván 
„divadelní nemoc“, neboť právě v tomto prostředí se 
v minulosti často vyskytoval. 

Léčba a včasné rozpoznání nemoci. 
Syfilis se dá léčit antibiotiky. Má to ale háček. Je tře-
ba léčbu podstoupit v prvních dvou stádiích nemoci. 
V prvním stádiu se na místě průniku infekce objeví 
nebolestivý vřed, který sám vymizí. Nemoc pokračuje 
druhým stadiem, kdy se nemoc šíří mízní cestou do 
celého organismu, což se projeví zvětšením uzlin (krk, 
podpaždí, třísla), vyrážkou (často nevýraznou) a bílými 
ploškami v ústech (syfilitická angína). Neléčená nemoc 
postupuje během 5ti až 20ti let do třetího stádia, kdy se 
stává neléčitelnou. Napadá centrální nervovou sousta-
vu, srdce, kosti a klouby a končí smrtí. Úspěšnost léčby 
souvisí s včasným rozpoznáním nemoci. Je tedy dobrý 

čas na otázku JAK JSI NA TOM PRÁVĚ TY? V Káčku 
SANANIM se můžeš nechat zdarma otestovat denně 
od 12té do 18té hodiny.                                                   - ala -

Syfilis byl v dřívějších dobách jednou z nejrozšířeněj-
ších a nejnebezpečnějších chorob. V nedávné minu-
losti se ji podařilo na celém světě podstatně potlačit, 
poslední dobou ale její výskyt roste a to i v rozvinutých 
zemích. Aktuálně je 20% otestovaných klientů v Káč-
ku SANANIMu pozitivních!!

Měl Lenin syfla?
Nejste v tom sami! Nejedna významná osobnost lid-
ských dějin trpěla touto chorobou na jejíž následky ze-
mřela. Mezi nejznámější patří Winston Churchill nebo 
český vojevůdce Albrecht z Valdštejna (před smrtí ne-
byl již schopen samostatného pohybu, přenášeli ho 
i s postelí – i takto může dopadnout vojevůdce). Tvrdí 
se, že V. I. Lenin i Klement Gottwald zemřeli na mrtvici 
způsobenou předčasným zkornatěním cév daným syfi-
liticku infekcí. Podezření na syfilitickou infekci je také 
u mnoha umělců, např. Jaroslav Vrchlický, Karel Hynek 

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 zdra-

votnického materiálu
● první pomoc a minimální zdravotní ošetření
● poradenské služby a krizovou intervenci
● informační materiály včetně časopisu Dekon-

taminace
● 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 – 20:00, 
Pá  13:00 – 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 bezpeč-

ném sexu
● předléčebné poradenství
● zprostředkování všech typů ambulantní 

i rezidenční léčby (včetně detoxifikace)
● základní zdravotní ošetření
● testy na infekční nemoci

Denní stacionář Sananim

Janovského 26, Praha 7, 605212175, 220803130

Motivační skupina

Přemýšlíš, jak dál naložit sám se sebou? Uvažu-
ješ o léčbě? O detoxu či substituci? Potřebuješ 
pomoc při kontaktech s úřady nebo splácení dlu-
hů? Nebo jen neví jak dál a hledáš nějakou novou  
možnost jak zkusit něco změnit? 
Kažé úterý a čtvrtek od 10.30 do 12.00  v Denním 
stacionáři Sananim. 

Program  pro těhotné ženy a matky s dětmi

Jsi těhotná nebo máš dítě? Chceš vědět, ja mů-
žeš svému dítěti i sobě pomoci? Hrozí ti problé-
my s úřady? Bojíš se, že o dítě přijdeš? Nevíš si 
rady? Uvažuješ o změně nebo léčbě? 
Zavolej nebo rovnou přijď vždy v úterý od 9 do 16 h.

Občanské sdružení SANANIM, vydávající časopis Dekontaminace, je jed-
nou z největších nestátních organizací v České republice, poskytující služ-
by v oblasti péče a léčby závislostí na nealkoholových drogách. 

Pro aktivní uživatele drog  a lidi přemýšlející o léčbě jsou určeny tyto služby: 

BEWARE - Syfil is is coming!BEWARE - Syfil is is coming!
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vředy syfilisu v obličeji syfilis v konečném stádiubakterie syfilisu Syfilitické změně na lebce

tvrdý vřed syfilisu



K- CENTRUM SANANIM 
Osadní 2, Praha 7, tel. 283 872 186 
Pá, So, Ne, Po 13-20, Út - Čt 9-20
Po-Čt 13-18 Kontaktní místnost

DROP IN 
Karolíny Světlé 18, Praha 1, 
Tel.: 222 221 431
Po – Čt 9 – 17:30, pá 9 – 16 

STAGE 5 
Mahenova 4, Praha 5 
St – Ne 13 – 18 
(kontaktní i výměnná místnost) 
Tel.: 257 217 871, 605 319 926 

K- CENTRUM BRNO 
Vídeňská 3, Tel.: 543 246 524
Po–Čt 9–18, Pá 9 – 15

K- CENTRUM HRADEC KRÁLOVÉ 
Pospíšilova 698, Tel. 495 513 977
Po-Pá 9-18 (kontaktní místnost 13-18 hod.)

K-CENTRUM PARDUBICE
Češkova 2701, Tel.: 466 265 207
Po-Pá 9-18 (kontaktní místnost 13-18 hod.)

K- CENTRUM CPPT PLZEŇ
Havířská 11, tel. 377 421 374,
731 522 288
Po - Pá 10 - 18 (kontaktní místnost 
Po,St,Pá 12-15 hod

Terenní programy

K- CENTRUM KOLÍN 
Kutnohorská 17, 
tel.: 321 71 50 04, mobil: 777 847 071 
Po - Pá 10 - 18

K- CENTRUM ÚSTÍ NAD LABEM 
Velká Hradební 47/13, 
Tel.: 475 211 483, 475 210 626, 
Po – Ne: 14 – 18 

K- CENTRUM Olomouc
Sokolská 48, 
Tel.: 774 991 625, 585 220 034 

K- CENTRUM NYMBURK 
Velké Valy 995, 
Tel.: 325 514 424 
Po – Čt 10 – 17, Pá 10– 16 

K- CENTRUM MLADÁ BOLESLAV 
Ptácká 162, tel.: 326 303 468,
Po,St,Čt, Pá.:10 – 17, Út 12– 17

K- CENTRUM MLADÁ BOLESLAV 
Ptácká 162, Tel.: 326 303 467 
Po - Pá 10 – 17

K– CENTRUM HÁJEČEK České 
Budějovice
F.A. Gerstnera 2, 
Tel.: 386 350 169 
Po-Pá 10-18, 
 Ne 15 – 17 (pouze výměna)

Praha -  TP Sananim
Po – Pá 14 – 19 Centrum, tel. 603 209 948
Út, Pá 14 – 19 Praha 13, tel. 774 002 235 

Praha - No Biohazard, tel. 605 883 994
Po, St, Čt, So, Ne 16 – 19
Praha 1, 2, 3, 5, 7, 8

Praha - Streetwork Drop-in, 
tel.: 736 403 834
Po – Pá 12 – 18 Centrum, Praha 5
Po, Čt 22 – 24 Hlavní nádraží
So, Ne 14 – 16 Centrum

Praha - TP Eset – Help,  tel.: 721 240 191
Po – Pá 13:00 – 18:00 Praha 4

Brno - TP Podané ruce, tel. 776 377 734
Po – Út 13:00 – 19:00, Pá – So 13:00 – 22:00

Čáslav, Český Brod, Kolín, Kutná Hora,  
Pečky, Zruč nad Sázavou - os. Prostor
tel. 777 65 00 30 

Bakov nad Jizerou, Mladá Boleslav, 
Mnichovo Hradiště, Čelákovice, Bran-
dýs nad Labem, Be¬nátky nad Jizerou
CTP Semiramis tel.: 728 245 196, 

Bělá pod Bezdězem, Lysá nd Labem, 
Sadská, Milovice, Mělník, Poděbrady, 
Městec Králové - CTP Semiramis
tel. 724 087 925, 

Hradec Králové a okolí - TP Laxus
tel.: 776 626 309

Pardubice, Chrudim, Prachovice, Sku-
teč, Hlinsko, Přelouč, Chvaletice, Proseč
TP Laxus o.s.. 
tel. 774 626 302

Ústí nad Orlicí, Česká Třebová, Lan-
škroun, Letohrad, Králíky, Žamberk, 
Vysoké Mýto, Litomyšl, Svitavy, Polič-
ka, Moravská Třebová - TP Laxus
tel. 774 626 301

Olomouc, Šternberk, Litovel
TP Podané ruce
Olomouc,  tel. 776 778 132
Šternberk, Litovel, tel. 776 778 263

České Budějovice, Týn nad Vltavou
Jihočeský streetwork
tel: 723 527 512

Kontak tn í  cen traKontak tn í  cen traTerenní programy
Kontaktní a poradenská práce, výměna sterilního injekčního 
náčiní, distribuce informací o věcech spojených s užíváním 
drog, základní zdravotní ošetření, případně hygienický a po-

travinový servis.

Zajištění výměny injekčního materiálu, zdravotnický materál, 
základní ošteření, poradenství, krizová intervence, sociální 
práce, první pomoc. Informace o léčbách, bezpečném užívání 

drog, bezpečném sexu.

místo pro Váš kontakt:


