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„Víno jest poezií v láhvi.“ Dobrá, připusťme, že 
ladně tvarovaná lahev opatřená krásnou vinětou může 
obsahovat víno navozující dojem lyrického zážitku. Ale 
probůh, jaká poezie se asi tak může skrývat v  kusu 
kartonu potaženého plastem a  potištěného otřesnou 
grafikou?

„Sklenka vína mysli přidá.“ Tohle přísloví počítá 
s konzumací vína ze sklenky a pracuje tedy s konzu-
mací menšího a jasně změřitelného množství. Alkohol 
může v mozku roztáhnout cévy a tím zvýšit jeho pro-
krvení. Blahodárné okysličení pak ve výsledku zbyst-
ří mysl. Nicméně při pouličním stylu pití z krabice se 
konzumace adekvátního množství hlídá jen obtížně. 
Často se tedy stane, že konzument prospěšné množ-
ství vína několikanásobně překročí. Efekt na intelekt je 
následně opačný. Piják zacouvá o několik vývojových 
stupínků níže.

„Dobré víno dělá dobrou krev, dobrá krev 
dělá dobrou náladu, dobrá nálada přiná-
ší dobré myšlenky, dobré myšlenky dáva-
jí velikost dobrým skutkům a dobré skut-
ky dělají člověka člověkem.“ Jednotlivé  části 
tohoto pořekadla nemusí mít z  podstaty takovou 
 návaznost a takový vývoj, jak je uvedeno a lze je ana-
lyzovat i  po menších celcích. Nejprve se podíváme, 

jak je to s  dobrými myšlenkami, skutky a  člověčen-
stvím. Tak například alternativně a protestně laděné-
ho konzumenta vína může rozverné opilství přivést 
k  demonstraci politických postojů a odporu vůči kon-
zumní společnosti. V  rámci přímé akce se pokusí 
 domnělého nepřítele stáhnout o  nenáviděný kapitál, 
který je možné na volném trhu proměnit v další krabi-
ci vína. A když nedá, tak mu poblije špičky luxusních 
bot, nebo ho  aspoň pošle do prdele. Původní myšlenka 
vyjádření protestu byla jistě dobrá, ale větší množství 
špatného vína neučinilo formu zrovna šťastnou. Skoro 
až člověka nedůstojnou.
Pořekadlo v  sobě ovšem ukrývá nejen společen-
ský a  filosofický rozměr, ale také rozměr zdravotní. 
Podnapilý člověk má často tendence chovat se rizi-
kově a  tak se může přihodit, že původně dobrá krev 
se znečistí nějakou tou infekční chorobou. A to nebývá 
zárukou dobré nálady.

„S vínem v břiše se snadno uzavírají ob-
chody.“ To je ovšem jen část pravdy týkající se vlivu 
vína na obchodní vztahy. Autor zamlčuje fakt, že ony 
snadno uzavřené obchody nemusí být vždy výhodné. 
Minimálně ne oboustranně výhodné. Dost často to ne-
jsou ani obchody uzavřené za plného vědomí všech 
zúčastněných. Vzpomeňte si, kolikrát na vás po vypití 
několika těch litříků vína sedla únava, a po probuzení 

jste zjistili, že s vámi během osvěžujícího spánku na 
lavičce někdo uzavřel transakci, na které jste výraz-
ně prodělali.

„Víno obveseluje lidské srdce.“ Zde nás 
 pořekadlo přímo vybízí, abychom ho analyzovali z me-
dicínského pohledu. Tak tedy: Srdce je možná veselé, 
ale játra a ostatní pajšl dost často spíš pláčou a někdy 
i vydatně krvácí.

Jak vidno, ne všechno je tak, jak by se mohlo na první 
pohled zdát. Ve víně možná ta pravda občas je, ale je 
neúplná a zkreslená. Nemůžu se zbavit pocitu, že buď 
dříve bylo víno jiné a lepší, nebo ho pili jiní a lepší lidé. 
Nebo možná jen v menším množství.

-mastr-
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Zajímavou složkou kulturního dědictví jsou lidová moudra a citáty varující před zhoubou 
alkoholu a ještě častěji opěvující jeho krásy a blahodárné účinky. V nich často,  téměř 
jako ztělesnění dobra, figuruje víno. Pravděpodobně nejoblíbenější a nejopěvovanější 
alkoholický nápoj. Pojďme se mrknout na několik citátů a mudrosloví o víně a zhodnotit 
jejich obsah a pravdivost, a to především v kontextu prostředí konzumentů jeho laciné 
hranaté odrůdy.



Často ten, kdo pije, uvádí, že mu to pomáhá např. 
na depresi, na úzkosti. Jak se na to díváte jako 
lékař?

Registruji toto často u  svých pacientů jako fakt. 
Úzkosti, strachy, pokleslá nálada, deprese, obsese… 
a na to navazující alkohol je kombinace, která pro mne 
v ambulanci není vůbec vzácná, spíše naopak. Alkohol 
je jako anxiolytikum (rozpouštějící strachy a úzkosti) 
a antidepresivum používán celkem běžně, a zpočátku 
často bez toho, že by si dotyčný uvědomoval, jaké po-
tíže s alkoholem (podobné je to se sebemedikací ben-
zodiazepinovými léky) může následně mít.
Proto si myslím, že správné zhodnocení stavu a včas-
ná psychoterapie a  medikace (zvlášť, nebo dohro-
mady) mohou být dobrou cestou, jak z těchto úzkostí 
a depresí ven. Není náhodou, že řada mých ambulant-
ních a  abstinujících pacientů antidepresivní medika-
ci potřebuje a má ji nasazenu. Za dobrou a správnou 
medikaci depresivních stavů nepovažuji dlouhodobé 
užívání benzodiazepinů, léků, které nejsou k dlouho-
dobému užívání a léčbě deprese vůbec vhodné.

Lze říci, že nějaké množství alkoholu je extrémně 
nebezpečné? Příklad: Extrémní uživatel alkoho-
lu, který pije pravidelně 8 a více krabic vína nebo  
2 litry tvrdého alkoholu denně?

Vzhledem k tomu, že není stanovena hranice extrém-
ní nebezpečnosti, potom mohu zkonstatovat pouze ten 
známý fakt, že jako bezpečná hranice konzumace al-
koholu je vnímáno asi 20 g 100% lihu (16 g u ženy 
a 24 g u muže), což odpovídá přibližně půl litru 12° 
piva 200 ml vína nebo 50 ml destilátu. V případě žen 
vlastně není žádná dávka alkoholu bezpečná, protože 
například jakákoliv spotřeba alkoholu u žen zvyšuje ri-
ziko rozvoje nádorového bujení v prsu.
Klient, který pije tak, jak je uvedeno v otázce, tuto bez-
pečnou hranici prolamuje násobně. Intoxikace nad 4 
promile alkoholu mohou znamenat hluboké bezvě-
domí s  rizikem zástavy dechového centra v  mozku 
a  zadušením, zvláště pokud je užití alkoholu spojeno 
s užitím nějaké další tlumivé látky, jakými jsou opiáty 
či benzodiazepiny.

Kombinace alkoholu 
a opiátů  
je smrtelně nebezpečná
Zeptali jsme se MUDr. Dušana Randáka 
z pražského Apolináře na alkohol a léčbu závislosti na něm.



Jak probíhá střednědobá léčba závislosti na alko-
holu?

Toto záleží na jednotlivých zařízeních, odděleních, 
 léčebnách. V případě našeho mužského oddělení po-
užívám informace, které jsou k  dispozici na našich 
stránkách www.abstinence.cz a  týkají se mužského 
oddělení. „Tříměsíční léčba zahrnuje psychoterapii, 
pracovní terapii, sport, relaxační techniky, přednášky 
a studium odborné literatury.“

Jak probíhá detoxifikace u někoho, kdo má poly-
morfní závislost, např. alkohol a opiáty.

V praxi je to tak, že pokud je třeba substituovaný paci-
ent na metadonu nebo na buprenorfinu a má v substi-
tuci pokračovat, potom je tato substituční medikace 

ponechávána dál a alkohol je vysazen a nahrazen spe-
cifickou medikací (někteří možná znají Heminevrin), 
která se postupně, nikoliv rychle a prudce, vysazuje.
V  případě, že je cílem souběžné vysazení alkoholu 
i opiátů, tak je to podobné jako v předchozím případě. 
Je nasazen buprenorfin v odpovídající dávce, která se 
postupně snižuje a souběžně se snižuje ta látka, kte-
rá byla nasazena na potlačení odvykacích příznaků po 
vysazení alkoholu (Heminevrin či Diazepam). V někte-
rých situacích je lepší detoxifikace Diazepamem, pro-
tože není vzácností užívaná trojkombinace opiát, alko-
hol, benzodiazepin. Vysazování nemůže být z principu 
prudké a velmi rychlé.

Jaká rizika hrozí pacientům metadonového pro-
gramu, kteří k užívání metadonu popíjejí ještě al-
kohol?

Jako riziko vidím to, že alkohol, stejně jako metadon, 
působí tlumivě na naši centrální nervovou soustavu. 
Pokud to mohu zjednodušit, tak alkohol a metadon se 
ve svých tlumivých účincích na mozek potencují, ze-
silují svůj tlumivý účinek, proto hrozí samozřejmě rizi-
ko ztráty vědomí spojené třeba s útlumem dechové-
ho centra. Kombinaci opiátů s alkoholem považuji 
za velmi rizikovou. Ostatně někteří klienti metadono-
vých programů si sami zjistili na vlastní kůži, že pokud 
se rozpili, tak museli navštívit Detox, nebo by jim hro-
zilo, že jim metadon nebude moci být na jejich alkoho-
lové intoxikace podáván.

Co to je Antabus a jak probíhá podávání Antabusu? 
Pro koho je vhodný?

Antabus je medikament, který pomáhá v udržení abs-
tinence od alkoholu. Zasahuje přímo do odbourává-
ní alkoholu v  těle tak, že toto odbourávání alkoholu 
zastaví na určité úrovni (acetaldehyd), která je tělu 

velice nepříjemná a projevuje se například nevolnos-
tí či  srdečními potížemi. Je vhodný pro každého, kdo 
opravdu chce abstinovat a nechce si s abstinencí jen 
pohrávat. Určitě je třeba mít v  pořádku jaterní tes-
ty, vhodné je EKG vyšetření a nesmí se dávat napří-
klad  lidem po mrtvici, ale jeho omezení jsou celkem 
malá. Ideální podávání je dvakrát v  týdnu pod kont-
rolou, klidně u  lékaře. Dovedu si představit podávání 
i v metadonovém programu, nebo třeba i v kontaktním 
centru. Doporučení medikace by měl udělat vždycky 
 lékař a nemusí to být psychiatr, ale klidně praktický 
lékař, což málokdo ví.

Co byste doporučil člověku, který chce se svou zá-
vislostí na alkoholu začít něco dělat?

Hlavní je ono rozhodnutí! Po něm by mělo následovat 
vyhledání pomoci a  poskytnutí pravdivých informací 
o spotřebě a průběhu užívání tomu, u koho pomoc vy-
hledávám. Může to být jak psychiatr, tak praktický lé-
kař, může to být pracovník „káčka“, adiktolog. Ti by 
měli umět zhodnotit míru a  způsob užívání alkoholu 
(a nezapomenout při tom na benzodiazepiny) a pora-
dí, jaký postup je v tuto chvíli nejlepší a nejvhodnější. 
Jiná obecnější a přitom realizovatelná rada neexistuje.
Dám příklad, pokud někdo pije denně, vypije za den 
půl litru tvrdého a  24 hodin bez alkoholu nebyl tře-
ba poslední rok, nebo dva či déle a je si vědom toho, 
že ráno na nastartování potřebuje alespoň několik hltů 
alkoholu, potom bych mu rozhodně doporučoval, aby 
vyhledal detoxifikační oddělení. Domluví se na přijetí 
a do té doby bude udržovat spotřebu alkoholu na nut-
ném denním minimu, ale sám nebude vysazovat.

-ala-

Informace o Apolináři – Oddělení pro léčbu závis-
lostí Všeobecné fakultní nemocnice v Praze najde-
te na webu www.abstinence.cz.
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Petr: „Chlastat. Nevim proč, ale zdá se mi to horší.“

CO JE HORŠÍ, 
CHLASTAT 

NEBO 
FETOVAT?

Lukáš: „Chlastat. Alkohol je totiž všude. Nejenom 

v hospodách a krámech, ale vidíš ho i v televizi, je 

prostě opravdu všude. A to je blbý, když pít nechceš, 

ale dostaneš chuť. Skočíš na roh do krámu a koupíš 

si flašku a jedeš v tom zas.“

Martin: „Chlast. Absťák po chlastu je mnohem horší než na subáčích.“

Soňa: „Taky jsem chlastala a byla to ostuda. 

Když jsem byla na detoxu, tak alkoholičky 

vypadaly vždycky hůř. Takže chlast je horší.“

Míša: „Chlast je horší. Člověka víc zničí po fyzický 

i psychický stránce. Taky absťáky jsou horší.“

Alim: „Když je to moc, tak je chlast horší, protože se na něm nemůžeš tolik kontrolo-vat. V Rusku sedí 30 % chlapů kvůli chlas-tu. Je tam běžný, že se otec se synem opije, pobijou se a nic si nepamatujou.“

Michala: „Chlastat je horší, to mi věř-

te. Mám zkušenost s mojí mámou.“

Zdeněk: „Fetovat. Je to totiž taková pomalá smrt. Pomaličku totiž odcházejí části těla. Každopádně chlastat je taky na h… Nejlepší je asi hulit, pěkně na trávě, pohoda, to se mi líbí. Ale na to já nejsem…“

Dalibor: „Hele, určitě to chlastání. Já jsem měl období, kdy jsem chlastal, ale to už je za mnou. Když jsem pil, bolely mě játra a ledviny, taky mi bylo furt špatně a musel jsem pít furt. Absťáky na heráku jdou vydržet, na chlastu to nešlo vydržet. Taky jsem měl často v moči krev. Chlast je fakt mnohem horší.“

Lukáš: „Je horší chlast, protože je legální. Je 

to ale na člověku, kolik toho snese. Podle mě 

je nebezpečnější alkohol.“

Pavel: „Určitě chlastat. Lidi na chlastu jsou hnusný, smrděj a nevědí, co dělají. Pochčijou se, poserou, a to je fakt hnusný.“

Denisa: „Obojí tak nastejno. I když si mys-

lim, že pití je sociálně přijatelnější. Kdo 

bere drogy, tady nemá šanci.“

Patrik: „Fetovat je lepší. Po chlastu bejvaj 

lidi hodně agresivní.“

Roman: „Já si myslim, že je závislost jako závislost.“

Jakub: „Chlast. Vim to, protože jsem 

byl v léčebně, a co dělali alkoholici, 

to fakt není možný.“

ANKETA

ANKETA

-krck-



Chceš něco? Máš něco? Máš FUNKY? Tato slova zní 
stále častěji centrem Prahy. FUNKY, MAGICO jsou lát-
ky, které se před časem začali objevovat v tzv. head-
shopech a smartshopech. Nedávno jsme udělali anke-
tu, kde jsme se zeptali v centru Prahy, zda jste FUNKY 
vyzkoušeli. V průměru 52 % uvedlo, že nikdy nemě-
lo tu čest, 21 % si dalo jednou, 16 % několikrát, 5 % 
opakovaně a 6 % pravidelně. Čísla by mohla být vyš-
ší, ale zdá se, že se za užívání FUNKY řada z vás stydí 
a tak je nepřizná. Někteří ani nemusí vědět, že je měli, 
protože jim je někdo prodal jako pervitin.
Slovem PSYCHONAUT bývá označován někdo, kdo 
zkouší na vlastní mysli účinky neznámých drog. 
A  toto slovo zdá se vystihuje také ty, kteří funky be-
rou. Injekčně užíváte látky, jejichž dopady na lidský 
 organismus jsou neznámé. Drogy jsou vyrobeny v la-
boratoři za účelem stimulačního efektu, takzvaně „de-
signovány“. Složení je měněno tak rychle, jak stačí le-
gislativa reagovat na jejich restrikci. Některé z  nich 
mohou obsahovat látky ze skupiny kathinonů, které 
mají stimulační a euforické účinky.

Nechali jsme v  toxikologickém centru 1. Lékařské 
fakulty University Karlovy analyzovat vzorek  látky 
označované jako MAGICO. Výsledkem je, že vzorek 
 obsahoval pouze látku MαPPP (4'-methyl-α-pyrro-
lidinopropiophenone). Jde o  syntetický stimulant 

s účinkem podobným amfetaminu. Kromě ČR se tato 
látka objevila také jinde v Evropě. 
Další analýzou dvou vzorků moči uživatele drogy ozna-
čované jako FUNKY bylo zjištěno, že obsahuje látku 
MDPBP (3', 4'-methylenedioxy-α-pyrrolidinobu-
tyrophenone). Jde o kathinon blízký látkám MDPPP 
a MDPV, se stimulačním účinkem. Podobné látky byly 
v ČR a jinde v Evropě zachyceny pod názvy jako Coco 
Jumbo, ELECTRA, YLOVEPARADE. Nicméně není zaru-
čeno, že v další várce, kterou si koupíte, bude znovu 
MDPBP. Může tam být něco zcela jiného. Obě látky za-
tím nejsou v ČR na seznamu zakázaných látek.

Naše zdravotnictví není připraveno na předávková-
ní či jiné zdravotní komplikace v souvislosti s těmi-
to látkami. Pokud vás přivezou v kritickém stavu do 
nemocnice, lékaři nebudou moci zjistit, čím jste si ten 
stav způsobili. Nejsou známy interakce s  jinými léky, 
čili lékaři budou velmi limitováni v  tom, jak vám po-
moci. Látky mohou být neurotoxické, rakovinotvorné 
a mít jiné závažné účinky postihující mozek a orgány.

-ala-

aneb Droga pro 

pokusné králíky

Již více než rok sledujeme  
postupný nárůst užívání  
syntetických drog v centru  
Prahy. Látky označované 
jako FUNKY a MAGICO  
si lidé aplikují injekčně. 

Zeptali jsme se vás, 
co říkáte na FUNKY?

JIRKA: „Ze začátku je nájezd slabší, postup-
ně se účinek zvyšuje. Je třeba bejt nachystanej, 
najedenej, připravenej. Proti pervitinu má krat-
ší  účinek, asi tak 5–6 hodin. Vyvolává to křeče 
a zmatení v hlavě.“

HANA: „Cena je 300 Kč za pytlík, z toho si dám až 
čtyřikrát, ale rychle po sobě. Za večer je to ve mně.“

MICHAL: „Menší sebekontrola, více psyche-
delické (tripové účinky), mozek mele páté přes 
deváté. Je to o rychlosti, ale agresivněji, extáze 
s troškou heráku. Rychlejší vyčerpání.“

JINDRA: „Je na tom fyzická závislost podobná 
jako u  opiátů. Dojezd je velmi nepříjemný, bolí 
hlava, na zvracení, horečka.“

PETR: „Člověk ztrácí sebekontrolu a  kontakt 
s  potřebami. Chodil jsem tak dlouho po centru 
bez rukavic, až jsem měl omrzliny.“

PAVEL: „Po dvou dnech na funky jsem vyčerpa-
nej jako po pěti dnech na perníku.“

MÍRA: „Lidi mají černé fleky na rukou, připomí-
ná to hmyz pod kůží, podkožní klíšťata, jako kdy-
si, když se zneužívaly některé léky a lidé se pak 
řezali. Svědí to, škrábe.“

PETRA: „Několik lidí skončilo v nemocnici na jed-
notce intenzivní péče díky úplnému vyčerpání.“

Stejně jako nemáš skákat do neznámé vody, ne-
riskuj neznámé drogy! Levně si kupuješ něco ne-
bezpečného, s rychleji se rozvíjející závislostí!



Alkohol v žíle
Jako desinfekce působí isopropylalkohol na bakterie 
na povrchu kůže, které zabíjí. Alkohol je díky schop-
nosti vázat vodu vlastně vysuší. Podobně se chová 
napíchnutý koncentrovaný alkohol v žíle, kde poško-
zuje buňky – dlaždice, kterými je vydlážděna vnitřní 
strana žíly. Tyhle dlaždičky umožňují krvi hladce klou-
zat žilami. Když se poškodí alkoholem, mohou se na 
nich tvořit malé strupy – tromby. Ty se pak odtrháva-
jí a  mohou v důležitých orgánech způsobit smrtelnou 
embolii – ucpání žil.
Embolii mohou způsobit i drobky z  nedostatečně 
roz puštěných benzodiazepinových tablet (Rivotril, 
Diazepam). Je to tím, že alkohol v koncentraci 60 či 
70 % nedokáže dokonale benzodiazepiny rozpustit. To 
znamená, že i  v  běžně přefiltrovaném nášlehu stále 
budou očima nepostřehnutelné kousky krystalků, kte-
ré mohou žíly ucpat. Tyto drobečky žílu v  místě po-
škození alkoholem ještě více rozdráždí, a nášleh bude 
pěkně pálit. Žíly se také po takovém „krmení“ vevnitř 
zjizví, časem uzavřou a přestanou „dávat“.

„Apač“ je něco jiného než tablety
Někteří klienti argumentují tím, že Apaurin (diazepam) 
je injekční forma „benzáků“ a je v něm obsažen alko-
hol a proto se isopropylalkohol na takovou věc hodí.
K  tomu bychom rádi řekli, že těch látek je v  ampu-
lích Apaurinu více: benzylalkohol, propylenglykol, bez-
vodý etanol, kyselina benzoová, benzoan sodný a voda 
do injekcí. Tyto látky jsou namíchány v pečlivě změře-
ném poměru. Tento koktejl dokáže diazepam naředit 

Alkohol přímo do žíly? Ano, tedy vlastně NE! Ovšem 
někteří uživatelé drog používají alkohol vyždímaný 
z desinfekčních čtverců k  rozpouštění benzodiazepi-
nových tablet. Náplní těchto čtverců, známých také 
jako „konzelíny“ nebo „liháče“, je páchnoucí alkohol 
– isopropylalkohol. Tento mix tablet s  alkoholem se 
pak  píchne do žíly. O tom, že jde o velmi nebezpečnou 
věc, nebudeme spekulovat. Podívejme se tedy alko-
holu, a zejména isopropylalkoholu, trochu na zoubek.

Isopropylalkohol (2-propa-
nol) je čirá výrazně zapáchající tekutina, která se 
používá pro své vynikající rozpouštěcí schopnos-
ti k odmašťování ploch, nástrojů a strojů. Přidává 
se do různých čistících směsí. Když se čistý is-
opropylalkohol vypije, je smrtelná dávka zhru-
ba 200 g. U mediálně známého metanolu je to 
přibližně 20 g a u konzumního etanolu asi 400 
g. Jakékoliv podání alkoholu nitrožilně ohrožuje 
„příjemce“ na životě! Alkohol popálí žílu zevnitř 
a vzniklé sraženiny a zbytky tkáně mohou ucpat 
životně důležité cévy.

Pro své „zabijácké“ vlastnosti se izopropylalkohol 
v nižší koncentraci (60–70 %) používá v lékařství jako 
desinfekční prostředek, který je někdy doplněn o látky 
s antivirotickými účinky. Jeho běžné využití je v zása-
dě stejné, jak ho také používá celá řada uživatelů drog, 
tedy k čištění všeho možného. Od motorů až po opti-
ku CD přehrávačů.

a  stabilizovat tak, že je injikovatelný. Navíc by měl 
být bezpečně aplikován relativně pomalu – 5 mg za 
minutu. Rozpouštění „diáků“ v  isopropylalkoholu je 
tedy poněkud zbytečné a  nebezpečné. Rivotril (klo-
nazepam) je na tom ještě hůř. V  alkoholu či vodě je 
 prakticky nerozpustný. Tohle na lžíci uklohnit nepůjde. 
K pořádné extrakci a přípravě benzodiazepinového ná-
šlehu z  tablet je zkrátka zapotřebí sofistikovanějších 
 laboratorních metod.

Lze tedy konstatovat, že alkohol v žíle nemá co dě-
lat. A tablety také ne. Pokud už „musíte“, je lepší 
tabletky sníst, než si hrát na chemika. Účinek sně-
dené tablety rozhodně nastane dříve, než se poda-
ří vyrobit bezpečný preparát k nitrožilní aplikaci.

-TRMX-

Benzodiazepiny („benzáky“) 
jsou skupinou látek s  tlumivými, hypnotickými 
a  protikřečovými účinky. Mezi uživateli drog se 
používají k tlumení opiátových „absťáků“ a „per-
níkáři“ je používají po „jízdě“ na zklidnění a spa-
ní. Někteří uživatelé zkouší tyto látky obsažené 
v  tabletách k ústnímu podání drtit a  rozpouštět 
ve vodě či alkoholu. Tímto způsobem však vyro-
bí pouze velmi nebezpečný „sajrajt“, který může 
zabít. Bezpečně extrahovat účinnou látku z tablet 
tímto způsobem nelze.



Jaké dopady 
má užívání drog 
v těhotenství na dítě?

Užívání drog, stejně jako alkoholu, je rizikovým fakto-
rem pro vývoj plodu. Je to něco, co může dítě po naro-
zení negativně ovlivnit a může to souviset s řadou po-
tíží, které v životě bude mít. Rizikové je hlavně to, co 
souvisí nepřímo s braním – intravenózní aplikace, ne-
dostatečná prenatální péče, rizikové chování při shá-
nění drog atd. Stejně tak je ale důležité, v jakém pro-
středí bude vyrůstat a jaké bude mít rodiče.
Je třeba rozlišit přímý vliv drogy na vývoj plodu a to, 
že většina žen, které berou drogy, těhotenství neplá-
nuje, případně nechce a celá situace je hodně zasko-
čí. Mají problémy samy se sebou, neví, co bude, jak 
to zvládnou, jestli si dítě vůbec nechat, jestli zvládnou 
přestat, jestli na to budou samy apod. A taková nejis-
tota a stres může mít na psychiku matky i dítěte vliv.

Může zanechat užívání drog 
v těhotenství na dítěti nějaké psychické 

následky? Pokud ano, tak jaké?

Děti uživatelů drog bývají v  dětství hyperaktivní, ne-
soustředěné, neklidné, mívají drobné poruchy chová-
ní, některé později mluví. A  právě tyto děti potřebují 
klidné a stabilní rodinné prostředí a vyrovnané rodiče.

Může se dítě od matky nakazit během 
těhotenství nějakou infekční chorobou?

Zásadní závažné infekce, které jsou časté u  drogo-
vě závislých matek a mohou přecházet na dítě, jsou 
Syfilis a Hepatitida C.
Běžné gynekologické infekce, často v  souvislosti se 
špatnou nebo nedostatečnou hygienou, mohou být 
příčinou předčasného porodu. V  případě infikování 
plodových obalů a plodové vody se dítě často rodí se 
závažnou vrozenou infekcí. Řešením je přiměřená hy-
giena a včasná léčba gynekologických zánětů.

Drogy, 
těhotenství 
a výchova 

dětí
SYFILIS (lues) bez léčby může být u dítě-
te příčinou závažné vrozené formy onemocnění.  
Dobrá péče v  těhotenství postižení plodu zabrá-
ní. U každé rodičky se odebírá pupečníková krev 
a  odesílá se na vyšetření. V  případě pozitivity  
kontaktuje lékař Národní referenční laboratoř pro 
lues, která doplní další testy a určí, zda se má dítě 
přeléčit (nejčastěji penicilinem).

HEPATITIDA C se u  novorozence 
bez prostředně po porodu neprojevuje, dítě musí 
být následně sledováno v hepatologické poradně, 
aby se diagnóza potvrdila nebo vyvrátila.

HIV pozitivní maminky mají v průběhu těhoten-
ství upravenou léčbu tak, aby virová nálož v  krvi 
matky byla co nejnižší. Dítě se potom rodí plánova-
ně císařským řezem na Infekční klinice na Bulovce. 
Při dodržení tohoto postupu je riziko infikování no-
vorozence minimální.

KAPAVKA může být u novorozence příči-
nou závažného zánětu spojivek.

PhDr. Ilona Preslová vede Denní stacionář 
SANANIM a věnuje se těhotným a matkám, které 
berou. Zeptali jsme se na to, jak to je s dopady  
užívání drog na děti. Celý rozhovor najdete na  
serveru www.edekontaminace.cz 



Mají uživatelky opiátů nějaké problémy  
s anestezií?

Zvýšená tolerance rodičky k opiátům může komplikovat  
jejich užití v  anestezii. Běžné dávky nemusí půso-
bit a potom je třeba vyšších dávek či jiného způsobu  
anestezie.

Rodí se děti drogově závislých matek dříve? 
Jsou na tom tyto děti zdravotně hůře, než 
děti matek, které neberou?

U drogově závislé ženy je obecně zvýšené riziko před-
časného porodu nebo porodu hypotrofického dítěte 
(příliš malého vzhledem k délce těhotenství). Výše rizi-
ka je však individuální.
Je prokázáno, že výskyt vrozených anomálií je zvýšen 
u alkoholiček. 

PO PORODU

Může mít dítě po porodu abstinenční 
syndrom? Mohlo by na něj umřít?

Děti narozené drogově závislým matkám mohou mít 
po porodu tzv. novorozenecký abstinenční syndrom 
(NAS). Vyskytuje se přibližně u 2/3 žen užívajících opi-
áty, objevuje se zpravidla během prvních 24–48 hodin,  
u  substitučních látek později. Trvá většinou několik 
týdnů, do úplného vymizení příznaků může přetrvá-
vat až měsíce. Začátek a síla příznaků závisí na druhu  
drogy, dávce a době uplynulé od posledního užití. Mezi 
typické příznaky patří třes, dráždivost, poruchy spán-
ku, pocení, potíže s přijímáním stravy, průjem a řada 
dalších potíží. Léčba závisí na typu užívané drogy 
a vedle léků potřebují tyto děti zvýšenou tišící péči. Při 

včasném zjištění a dobré péči příznaky postupně ode-
zní. Děti uživatelek drog, ale i alkoholu, patří do skupi-
ny dětí se zvýšeným rizikem syndromu náhlého úmrtí 
plodu. Riziko komplikací u narozených dětí bývá čas-
tější u uživatelek více látek, než u jedné drogy.

VÝCHOVA

Jaké jsou psychické dopady na dítě, pokud 
rodiče berou drogy a například se hádají, 
nebo s ním nejsou, protože řeší jiné věci?

Děti jsou hodně citlivé na prostředí, ve kterém vyrůs-
tají. Vnímají, jestli je tam pohoda a klid, anebo hádky 

NOVOROZENECKÝ  
ABSTINENČNÍ SYN-
DROM (NAS). Děti narozené dro-
gově závislým matkám mohou mít po 
porodu tzv. novorozenecký abstinenční 
syndrom. Objevuje se zpravidla během 
prvních 24–48 hodin, u  substitučních 
látek později. Trvá většinou několik týd-
nů, do úplného vymizení příznaků může 
přetrvávat až měsíce. Začátek a  síla 
příznaků závisí na druhu drogy, dávce 
a době uplynulé od posledního užití.



a dusno. I malá miminka, i když tomu nerozumí, vní-
mají atmosféru doma. Na nepohodu mohou reagovat 
různě – častějším pláčem, neklidem, horším spán-
kem, odmítáním jídla apod.

Stává se, že drogově závislí 
zanedbávají své děti?

Rodiče, kteří berou drogy, jednoduše ne-
mají tolik času ani energie se dítěti vě-

novat, vnímat ho, sledovat ho. Do 
 určité míry ho musejí zanedbávat, 
i když ho mají hodně rádi, protože 
část dne věnují všemu, co s bra-
ním souvisí.

ZÁVĚREM

Co může udělat žena, 
která bere drogy, ve 
prospěch svého dítěte?

Pokud žena bere drogy, je nej-
lepší vůbec neotěhotnět, protože 

to není období, kdy člověk může 
plně pečovat o  sebe a  připravovat 

se a těšit se na dítě. Ženy, které be-
rou, by si neměly myslet, že otěhotnět 

nemohou. Je to velký omyl. Pokud se tak 
stane, měly by co nejdřív začít docházet do 

těhotenské poradny (ke gynekologovi). Dělají 
to nejen kvůli dítěti, ale i kvůli sobě a tomu, jak je 

bude vnímat personál v porodnici. Dále by měly pro-
brat situaci s někým z pomáhajících služeb a vyjas-
nit si, jestli se cítí na to, si dítě nechat a zásadně změ-
nit kvůli němu svůj život. Pokud na to nemají, pak by 

si měly zjistit, jaké jsou možnosti řešení (adopce, 
pěstounská péče, anonymní porody atd.). Přiznat si, 
že nejsem momentálně na dítě dost silná, je stejně 
poctivé a zodpovědné, jako se o dítě dobře starat. 
Těhotné ženy by měly o sebe pečovat, snažit se pra-
videlně jíst, odpočívat, udržovat základní hygienu. 
Je samozřejmě lepší drogy nebrat a nepít  alkohol, 
ale pokud už berou, měly by se snažit o bezpečné 
braní. Pokusy o vysazování drogy a abstinování by 
měly vždy konzultovat s odborníkem.

Co může udělat muž, který bere drogy, ve 
prospěch svého dítěte?

Muž, který bere drogy, může pro své dítě udělat to, 
že se pokusí být matce dítěte oporou. Bude jí po-
máhat, třeba doprovázet k  lékařům a do poradny, 
pokusí se vyřešit její sociální situaci a hlavně ji bude 
podporovat v léčbě. Pokud chce fungovat jako otec 
dítěte a vychovávat ho, bude muset vyřešit i on své 
braní. Měl by napomáhat tomu, aby žena mohla být 
dobrou mámou. A dobrá máma je v životě VÝHRA!

PhDr. Ilona Preslová (s pomocí MUDr. Martina Čihaře)

DENNÍ STACIONÁŘ 
SANANIM www.sananim.cz
tel.: 220 803 130, 605 212 175
Janovského 26, Praha 7 (nedaleko 
Strossmayerova nám., tramvajová zastávka 
Veletržní nebo metro „C“ Vltavská)
Těhotné ženy a matky s dětmi mohou přijít 
každé úterý od 9 do 15 hodin bez objednání.



Z hlediska duše…
Intenzivní braní drog je postupná sebevražda, proka-
zuje se. Drogy uvádí duši do zmatku a nabízejí rych-
lá a  falešná řešení, zkrátka prohlubují klam. Důvody 
k  braní má každý různé, dá se jich vyjmenovat ti-
síc. Podle mojí zkušenosti je ale jeden velmi výrazný, 
a sice strach ze života. Strach z projevení sebe sama, 
z plného využití našich možností, strach z toho, posta-
vit se na vlastní nohy, převzít za sebe odpovědnost atd.
Podle teorie reinkarnace budeme muset hódně moc 
odpracovat (a  poznat), abychom zažili nirvanu – vy-
svobození, osvícení, nejvyšší stav vědomí, a už se více 
nerodili v tomto fyzickém světě. A co neodpracujeme 
v  tomto životě, přesouvá se nám do života příštího. 
Pokušení, jemuž jsme teď neodolali, pokusí se o nás 
i příště. A je na nás během každého žití se vysvobo-
zovat, abychom v tom dalším byli vědomější a kráče-
li úspěšně dál k cíli.

Z lidové slovesnosti rapu…
„Nakonec narazíš na tu starou pravdu fousatou, že 
nemá cenu účastnit se, když se neucházíš o zlatou,“ 
shrnuje Kato z  Prago Union svojí bohatou drogovou 

kariéru. Hodně toxíků při-
tom má ze smrti strach. 
Takže oč se vlastně oni 
uchází? Třeba jim bude 
stačit stříbrná… (ta po-
sílá do sraček, „zlatá“ do 
hrobu – pozn. aut.)

A co ti básníci?
Tomáš byl básník a filosof. Poznal jsem ho jako člově-
ka s nesmělým, ale kulišáckým úsměvem. Jeho smy-
sl pro (černý) humor jsem měl rád. Se zájmem jsem se 
s ním bavil o jeho tvorbě, o Nietzschem i o životě vůbec.
Zahynul před nedávnem za nevyjasněných okolností, 
jeho smrt vyšetřuje kriminálka. Naše tragikomedie po-
kračuje, Tomáš nám tu bude chybět.
– Pavel, (ex)terén

Tomáše si pamatuji jako sympaťáka, se kterým byla 
v  terénu sranda. Když nespěchal, tak jsme si o  lec-
čems popovídali. Během braní se snažil pracovat, po-
máhat doma, tvořit…
– Ála, terén Liberec (www.mostknadeji.cz)

Definitivní stav pokoje
Tomáš F.
Báseň pochází z jeho sbírky Narkopoezie

Kéž to jen svědomí ryje!
Kéž to není embolie!
Prosím, Bože, ochraň nyní
tělo mé od sraženiny krevní.
Taky od abscesu.
Necítím ni drobek děsu.

Dáš-li, rád si s tímto světem
ještě pár chvil tykat budu.
Těšit se s každičkým květem.
Tvrdě kárat v člověku zrůdu.

Rád slýchávat cvrčků hrátky.
I slova hladící duši.
Vysnívat si své pohádky.
Smát se s těmi, kteří tuší.

Rád bych v přízni s tímto světem
radostně jím plachtil.
Ve vztahu k němu byl jsem hněten,
přítele v něm spatřil.

Však chcípnout zde a nyní
ve smíření jsem svolným.
Uznáš-li mé prohřešení
trestuhodně svévolným.

Chcípnu hrdě, neukecaně.
Smířen s tvou vůlí i se svou vinou.
Zdechnu sebevědomě a vyrovnaně.
Zři! Z očí se kajícné slzy neřinou.

Poníženě neklekám.
Pár minut uklidněně čekám.
Pak ve své noře pohnu zády.
Sláva ti, Bože! Chceš mě tady!

Jak (toxi)svět 
přichází o básníky

Co má začátek, má i konec, to platí i o životě.
A o konci života člověka je i tento text.



Módní trendy se rozhodly překonat další hra-
nici. Jistě souhlasíte, že před několika deseti-
letími se chodilo zbytečně po špičkách kolem 
gayů, lesbiček, těhotných, rastafariánů, seniorů 
atd., zatímco nyní se tyto menšiny mohou smě-
le deklarovat i v oblasti toho, co nosí na sobě. 
Přichází čas, abyste se i  vy, uživatelé drog, 
 přestali stydět za svou závislost a   naopak se 
rozhodli ji hrdě ukazovat světu. Nejste už opo-
vrhovanou menšinou. Už vás nemusí reprezen-
tovat anorektická kokainistka Kate Moss, odteď 
jste to vy sami, kdo může propagovat ono smě-
lé BERU, TEDY JSEM.

Letošní jarní kolekce řady Jůzrfešn, pochopi-
telně především ve velikostech XXS a menších, 
přináší převratné novinky přímo na tělo. Zaujaly 
nás zejména estetické doplňky z oblasti nitro-
žilní aplikace. Pozlacená plnicí pera ve tvaru 
„půlky braunky“ se budou skvěle vyjímat v kaž-
dé náprsní kapsičce – vždyť barvou letošního 
léta bude oranžová! Jen dávejte bacha, abys-
te si nestřelili inkoust… Do uší pak lze zavěsit 
krom konzervativně pojatých zmenšenin buch-
ny i  trendy náušnice připomínající konzelínu. 

Vaše hrdlo pak může ozdobit progresivně pojatý 
náhrdelník z vatových filtrů. Broží ve tvaru steri-
cupové pánvičky pak můžete vyjádřit svůj vztah 
k tomu, že vy vždy jen bezpečně!

Opiátový zákazník jistě ocení skvostný opasek 
se cvočky ve tvaru subutexové tablety, pro kon-
zervativního heroinistu je zde na trhu decentní 
náramek z řady „Dark side of the spoon“ s cin-
grlátky ve tvaru očouzených lžiček. Každá intra-
venózní uživatelka zřejmě ocení erotické pun-
čošky s dírami přesně v místech, kudy vede lýt-
ková žíla – aplikovat tak můžete i skvostně a lá-
kavě oděná. Decentnější dámy uživatelky pak 
mohou oslňovat společnost s dvojdílnou kabel-
kou ve tvaru pořádné megakubíkové stříkačky. 
Výrobce uvádí, že do její růžové části lze uklá-
dat v terénu obdržené čisté buchny, zatímco do 
krvavě karmínového oddílu patří jen ty použité!

Věříme, že nastávající léto přivítáte v  outfitu, 
který už nikoho nenechá na pochybách, kým 
vlastně jste. Věřte, že se za vámi budou otáčet 
nejen strážníci Městské policie!

-RH-

aneb 
NOS 
SVOU 
ZÁVISLOST

Jůzrfešn

!

Foto: Tomáš Vokatý



Zkoumala jste stav zubů u lidí, kteří berou 
pervitin. Jaké byly výsledky?

U většiny byl nadměrný výskyt zubního kazu. Asi po-
lovina vyšetřovaných měla v ústech kořeny zubů, 
jako následek rozpadu korunky zubním kazem. 
Průměrně měl každý uživatel 16 zubů ně-
jakým způsobem postižených. Někdo 
více, někdo méně. Nejčastěji 
to byl zubní kaz, pak 
výskyt zubního ko-
řene, méně čas-
to se vyskytova-
lo chybění zu bu 
nebo zubní výplň. 
Tento stav je ur-
čitě nepřiměřený, 
zvláš tě vzhledem 
k  relativně nízké-
mu věku vyšetřovaných. 
Optimální je výskyt maximálně tří takto postižených 
zubů. Bylo jen pár těch, kteří měli méně než 10 posti-
žených zubů. U těch se zase častěji vyskytoval zánět 
dásní nebo parodontitida (úbytek kosti vlivem zánětu 
v ústech). Obecně platí pravidlo, že ten, kdo netrpí na 
zubní kazy, mívá většinou parodontologické problémy. 
Neprokázalo se, že by pervitin měl nějaký vliv na dá-
seň nebo sliznice v dutině ústní. To, co dásním škodí, 
je spíše kouření.

Způsobuje pervitin (respektive chemické 
látky v něm obsažené) rozpad zubní sklo-
viny, jak někteří uživatelé drog tvrdí?

Určitě ne. Po požití pervitinu může dojít ke snížení pH 
v ústech, ale ne k tak velkému, aby to zapříčinilo vznik 

zubního kazu. Dočetla jsem se, že to způsobují jen pří-
měsi nekvalitně vyrobené drogy. Jestli je to pravda, 
to nevím. Na druhou stranu, kyselé prostředí v  ús-

tech při kombinaci se špatnou hygienou 
nebo konzumací sladkého, může 

způsobit veliké riziko vzniku zub-
ního kazu.

Řada uživatelů drog 
má poškozené zuby. 
Jaké jsou příčiny?

Příčinou je především špatná hy-
giena. 72 % uživatelů uvedlo, že si 

pravidelně nečistí zuby. Pokud si člo-
věk nečistí zuby, tak se mu zkazí, ať dro-

gy užívá nebo ne.
Ale abychom všechno nesváděli jen na hygie-

nu, pervitin vzniku zubního kazu velmi přispívá. Je 
to především tím, že způsobuje xerostomii (suchost 

v ústech). Slina zub chrání, omývá ho a působí pro-
ti bakteriím v ústech. Pokud slina chybí, je zde daleko 
větší riziko vzniku zubního kazu. Takzvaná „pervitino-
vá ústa“ se vyznačují hlavně výskytem zubních kazů 
na atypických místech (krčkové oblasti), což je dáno 
právě nedostatkem slin. Xerostomii může ještě umoc-
ňovat nedostatečný pitný režim.
Dalším faktorem, který napomáhá vzniku zubního 
kazu, je nadměrná konzumace sladkého. Zvýšená 
chuť na sladké může přijít tehdy, když je tělo hyperak-
tivní a potřebuje rychlou dávku energie. Ale ne všich-
ni uživatelé jedí sladké, je to tedy faktor, který se dá 
do jisté míry ovlivnit. Zvýšenou chuť na sladké uvádí 
asi 64 % uživatelů.
Skřípání zubů na dojezdu nebo kyselé prostředí v ús-
tech po požití drogy může poškodit sklovinu, ale 

PETRA BYLINOVÁ, diplo-
movaná dentální hygienistka, 
zkoumala vliv pervitinu a ži-
votního stylu uživatelů drog 
na zuby. Zeptali jsme se jí, 
jak to je s účinkem (nejen) 
perníku na vaše zuby.



nezapříčiní to vznik zubního kazu.
Řekla bych, že příčina tak závažného poškození zubů, 
s jakým jsem se mohla u některých klientů setkat, je 
multifaktoriální. To znamená stav, kdy v ústech působí 
všechny výše uvedené faktory.

Jak to je s anestezií, pokud už se uživatel 
drog vydá k zubaři? Nejsou problémy 
s umrtvováním zubů před zákrokem?

Do anestezie se často přidávají látky, které stahu-
jí cévy. Uživatel by měl jít k zubaři nejdříve za 24 ho-
din po požití drogy, kdy droga sice ještě není zcela od-
plavena z  těla, ale už mizí účinky působící na srdce 
a cévy.
Říká se, že na osoby, které delší dobu nadměrně 
konzumují alkohol, může mít anestezie menší 
účinek. Tento problém by se mohl vyskytovat 
i uživatelů drog. Lékař v tomto případě může 
do jisté míry zvýšit dávku anestetika.

Drogově závislí často přicházejí 
za terénními pracovníky v situaci, 
kdy je bolí zub nebo mají otok 
na dásni, zasahující do tváře. 
Požadují brufen (ibalgin), aby 
bolest utlumili, ale k zubaři jít 
nechtějí. Je to správně?

Zásadní je jít k lékaři. Jak na ruce, tak i v ústech 
může vzniknout absces. Zatímco s abscesem na 
ruce můžou pomoct teréňáci, tak s tím v ústech po-
mohou pouze zubaři. Otázkou je, co se v puse vlast-
ně děje. Pokud máme zubní kaz, může nás to bolet při 
teplých či studených podnětech nebo při konzumaci 

sladkého. Pokud se bakterie z kazu dostanou do dřeně, 
vzniká zánět dřeně (pulpitida), což je velmi bolestivá 
záležitost, bolest je ostrá, šlehavá a vystřeluje  hlavně 
do ucha či oka. Pokud se bolest přebije, dřeň odum-
ře. Zánět se může šířit do okolí zubu (periodontitida), 
zub pak bolí hlavně při skusu nebo poklepu. A když se 
odtud zánět dostane dál, tak se vytváří abscesy v kos-
ti a na sliznici čelisti. Není to tak, že když zub přestane 
bolet, tak už je to OK. Zánět ze zubu si hledá  cestičku 
kudy ven a  cestou vytváří různé abscesy, které mo-
hou opět bolet. V  nejhorším případě se zánět může 
z  horní čelisti dostat do různých orgánů, například 
do oka nebo až do mozku. Tyto problémy nastávají 

hlavně tehdy, pokud jsou přítomny v  ústech kořeny 
rozpadlého zubu.
Jako alternativu ibalginu na bolest doporučuji zkusit 
rozkousat hřebíček. Místo se výborně znecitliví.

Co by měl pro svůj chrup uživatel drog 
udělat?

Asi to, co chce každý slyšet nejméně =). Čistit si pra-
videlně zuby. Čistý zub se nezkazí. Jak za zubní kaz, 
tak i za zánět dásní mohou bakterie. Ty jdou z povrchu 
zubu odstranit pouze mechanicky. To znamená, že při 
čištění je důležitý především kartáček, pasta zuby ne-
vyčistí, ale obsahuje fluoridy, které posilují sklovinu.
Dále bych doporučila pít hodně čisté vody, ta udržu-
je v ústech správné pH a žvýkáním žvýkačky se zase 
zvýší produkce slin.
A alespoň jednou za rok navštívit zubního lékaře, kte-
rý udržuje stav chrupu pod kontrolou. Zubní kaz je 

nejlepší podchytit ve fázi, kdy je ještě malý a nebolí. 
Návštěvami zubaře si mohou ušetřit spoustu pro-

blémů se zuby. Od bolesti, až po estetické pro-
blémy.

-ala-



Co to je infekční endokaridita?

Infekční endokarditida je bakteriální zánět srdeč-
ní chlopně. Příčinou vzniku endokarditidy je v princi-
pu mechanické poškození povrchu srdeční chlopně 
a současná přítomnost bakterií v krevním oběhu. U in-
travenózních toxikomanů dochází k poškození chlop-
ně nerozpuštěnými částečkami v  „nášlehu“, které 
vlastně „obrušují“ jemný povrch chlopně. Nesterilním 
 vpichem nebo bakteriemi kontaminovanou drogou do-
chází k zanesení infekce do krve. Na poškozené chlo-
pni se postupně začne utvářet takzvaná vegetace – na 
„obroušený“ povrch chlopně začnou nasedat a shlu-
kovat se krevní destičky a další komponenty krevního 
srážení. Do vytvářející se vegetace se zachytí bakterie 
přítomné v krvi a začnou se rychle množit. Nejčastější 
příčinou je „zlatý stafylokok“, bakterie hojně sídlící 
na povrchu kůže. Vegetace je přímo ideální  prostředí 
pro růst bakterií, jsou obklopeny živinami přítomnými 
v krvi a zárověň dobře chráněny před imunitním sys-
témem. Rozvíjející se infekci imunitní systém člově-
ka není schopen potlačit a  vlastními silami zlikvido-
vat. V předantibiotické éře byla infekční  endokarditida 
vždy smrtelná.

Jak se dá endokarditida rozpoznat?

Je to akutní horečnaté onemocnění. Tedy poměrně ná-
hle se objeví vysoké horečky, zimnice, třesavky, mo-
hou se objevit i  dechové potíže (především  klidová 
nebo námahová dušnost, kašel). Jakýkoliv toxikoman 
s horečkami by měl být vyšetřen lékařem. Často bo-
hužel klienti přicházejí pozdě, již s rozvinutými kompli-
kacemi – těžký septický stav, srdeční selhání, znám-
ky krvácení do kůže, rozvinuté komplikace (druhotný 
zánět plic, při levostranné infekční endokarditidě také 
embolizace do mozku či jiných orgánů). Takový paci-
ent může mít již těžce postiženou zanícenou  chlopeň, 
je ohrožen selháním srdce a často je indikován k čas-
né operaci. Včasným vyhledáním lékařské péče se 
těmto komplikacím nebo i operačnímu řešení dá pře-
dejít.

Jak se koukáte na rozšíření  
endokarditid?

Celkově je pozorován nárůst infekčních endokarditid, 
a  to hlavně pravostranných, především u  injekčních 

uživatelů subutexu. Mezi rizikové faktory vzniku 
 infekční endokarditidy je injekční užívání drogy, a  to 
především užívání subutexu, a délka drogové kariéry. 
Bakterie jsou u nitrožilních uživatelů drog ve velké kon-
centraci přítomny v místech opakovaných vpichů (lo-
ketní jamky, třísla apod.). Častější je pravostranná en-
dokarditida, tedy zánět chlopní pravého srdce, protože 
pravým srdcem protéká krev ze žilního systému. Vyšší 
tlak nezvyšuje riziko z hlediska vzniku endokarditidy.

Jak probíhá léčba endokarditidy?

Pacient s podezřením na endokarditidu je ihned hos-
pitalizován na lůžku jednotky intenzivní péče. Odebere 
se krev na kultivaci a další krevní testy a nasadí se 
antibiotika. Provede se tzv. echo srdce (ultrazvuk srd-
ce – buďto pomocí sondy přes hrudník, nebo tzv. jíc-
nové sondy, kterou pacient musí „spolknout“). Doplní 
se rentgen plic a případně další vyšetření. Pokud je pa-
cient v septickém stavu, podávají se léky na podporu 
krevního oběhu. Na základě ultrazvuku srdce se roz-
hodne, zda léčba bude konzervativní (tedy jen pomocí 
antibiotik) či je nutná operace.

Na endokarditidu se 
umírá a je jí stále více
Rozhovor s MUDr. Janem Dvořákem z Infekčního centra  
pro drogově závislé ve FN Motol, který rovněž pracuje 
v Kontaktním centru Stage 5 o. s. Progressive v Praze.

Infekční endokarditida 
je bakteriální zánět srdeční chlopně. Dochází 
k ní poškozením chlopně nerozpuštěnými čás-
tečkami v „nášlehu“, které „obrušují“ jemný 
povrch chlopně. Na obroušených místech za-
čnou růst bakterie, nejčastěji zlatý stafylokok. 
Pokud se nepodaří infekci zastavit, je nutná 
operace srdce.



Jak operace probíhá? Ti, co ji absolvo-
vali, mají velkou jizvu na hrudi…

Operační řešení je nutné také tehdy, pokud původ-
ní konzervativní léčba selže (stav pacienta se  horší, 
nedaří se infekci zvládnout). Cílem operační léčby 
je „opravit“ infekcí poškozenou chlopeň a  zároveň 

odstranit ložisko infekce. Operace je v  celkové ane-
stezii, tedy člověk celý zákrok prospí. Při operaci se 
 otevře hrudník přes hrudní kost, srdce se zastaví a pa-
cient se připojí na tzv. mimotělní oběh. Pokud chlopeň 
není výrazně poškozená, tak se ještě dá doslova opra-
vit (tzv. plastika chlopně). Pokud to ale pro rozsáhlejší 
poškození chlopně možné není, je nutné chlopeň na-

hradit. Chlopenní náhrady jsou buď od 
mrtvého lidského dárce (tzv. „homo-
graft“, používají se při náhradě aortál-
ní chlopně) nebo tzv. biologické (prasečí 
nebo hovězí tkáň), anebo se implantují 
mechanické protézy. Výhodou biologic-
ké chlopně či chlopně od lidského dárce 
je především to, že se nemusí užívat lék 
na ředění krve (Warfarin), nevýhodou je 
postupná degenerace náhrady a  kratší 
životnost. Mechanická náhrada, při příz-
nivých podmínkách, vydrží velice dlouho 
(až doživotně). Nutné je však doživotní 
užívání Warfarinu. Interakce Warfarinu 
s drogami i s léky mohou být rizikové.

Jak dlouho léčba trvá?

Celková léčba endokarditidy trvá zpra-
vidla 6 týdnů. Po celou tuto dobu paci-
ent dostává vysoké dávky antibiotik do 
žíly. Po přeléčení a  zahojení endokar-
ditidy však není vyhráno. Trvá výrazně 
vyšší riziko další endokarditidy, takzva-
né  recidivy nebo relapsu, nežli u  plně 
zdravého jedince. Například při zubních 
 zákrocích se musí krátkodobě užívat 
antibiotika, aby se bakterie, uniklé z du-
tiny ústní do krve, znovu „nepřichytily“ 

na dříve nemocnou chlopeň. A pokud jedinec dál po-
kračuje v nitrožilním užívání drog, je riziko, že se endo-
karditida vrátí, ještě vyšší. Není výjimkou, že na ICDZ 
máme pacienty, kteří po první prodělané endokarditi-
dě užívali drogy dál a vrátili se k nám podruhé potřetí 
s recidivou endokarditidy. Takové stavy již kolikrát ne-
lze ani operovat a nezřídka antibiotická léčba selhává 
a pacienti umírají. Když hospitalizace skončí, pacient 
by měl docházet na kontroly, po operaci dochází na 
kardiochirurgické kontroly.

Co byste vzkázal či doporučil injekčním 
uživatelům drog, kteří nestojí  
o endokarditidu?

Nitrožilní užívání jakékoli drogy je vždy velkým ri-
zikovým faktorem pro vznik infekční endokarditidy. 
Takže jediná opravdu účinná prevence je neapliko-
vat si  drogy injekčně. Pokud z jakéhokoli důvodu dro-
gově závislý injekční aplikaci neopustí, tak je nutné 
 důsledně dodržovat principy „harm reduction“. Z po-
hledu rizika  infekční endokarditidy především vždy 
sterilní podmínky aplikace, vždy nepoužitou jehlou, 
dodržovat pravidelnou hygienu kůže, uchovávat drogu 
v co nejčistším prostředí a manipulovat s ní co nejví-
ce „hygienicky“, tedy umytýma rukama v čistém pro-
středí. Tato doporučení samozřejmě u mnohých narazí 
na špatné sociální podmínky, důležité je tedy snažit se 
jim co nejvíce přiblížit.
Infekční endokarditida je velmi závažné, život be-
sprostředně ohrožující onemocnění. Objektivně  patří 
mezi nejčastější infekční příčinu těžkého poškození 
zdraví či úmrtí nitrožilních uživatelů drog. Jistě pro-
to stojí za to si tento fakt uvědomit, vážně se zamyslet 
a říci si, jestli to riziko stojí za to…

-ala-Jizva po operaci endokarditidy. Pacient dostal kovovou 
náhradu chlopně. Její tikání je dost slyšet…



Iron, Okena, Alpa, voňavky… Ano jsou lidé, kteří 
mají zálibu v  konzumování velmi zajímavých ná-
pojů. Světem jdou různé legendy a příběhy o pití 
podobných lahůdek s obsahem alkoholu, zejména 
z dob povinné vojny anebo z basy. Pít se dá v zá-
sadě všechno, jen některé nápoje nepřinesou ký-
žený efekt a místo toho, aby se člověk dostal do 
 povznesené nálady, může skončit „na míse“ ane-
bo na pohotovosti.

Alpa francovka – Používá se k ma-
sážím kloubů a svalů, proti bolesti a k úlevě. Avšak 
lze ji použít i  ke kloktání při ústní hygieně. Je to 
tedy známé „babiččino mazání“. Dá se inhalo-
vat i  alkoholovo-mentolový výpar, který  pomáhá 
k  uvolnění rýmy. V  době komunistického režimu 
se kvůli snadné dostupnosti a  láci stala oblíbe-
nou i v undergroundu. Objevuje se v básni Egona 
Bondyho, kterou zhudebnili slavní The Plastic 
People of the Universe. V době nedávné prohibice 
se kupodivu nestala vyhledávaným artiklem, i když 
obsahuje 60 % čistého etanolu, což z ní dělá velmi 
silnou „pálenku“. V Alpě jsou rozpuštěny ještě dal-
ší látky, např. mentol, různé bylinné éterické oleje, 
kafr. K pití je tedy dost „ostrá“ a s jemností ušlech-
tilého alkoholu nemá mnoho společného. Její ze-
lená verze Lesana má také k pravé borovičce do-
sti daleko. Proto se spíše přilévá do různých jiných 
nápojů. Dříve se lila do „čůča“ – levného ovocné-
ho vína. Její pití je nebezpečné stejně, jako u jiných 
silně alkoholických nápojů.

Iron a Okena – obsahují denaturovaný 
líh, saponáty a čpavek. Dříve oblíbené nižší sociál-
ní vrstvou. Nicméně, z těch dob dneska už zůstává 
v  lidové slovesnosti památné doporučení: „Dá se 
pít, když je přefiltrovaná přes chleba.“ Ono to ku-
podivu nefunguje, a jak píše na svém blogu člověk, 
který to zkoušel: „Je to furt hnusný, má to akorát 
takovou spermoidní barvu.“ Čpavku obsahuje na 
otravu relativně málo, ale dostatek na podráždě-
ní očí a sliznic. Saponát (tenzidy) v zažívacím trak-
tu obvykle způsobí bouřlivou odpověď, takže po-
kud trávicí trakt tenzidy přijme, velmi rychle se jich 
zase snaží zbavit. V  praxi to znamená, že člověk 
neví, který tělesný otvor k míse přiložit dříve. A asi 
si chvílemi může připadat jako bublifuk.

Voňavky a  parfémy – obsahu-
jí denaturovaný líh a  v  něm rozpuštěná barviva 
a éterické oleje. Opět jde o verzi „ obšťastňovadla“ 
z  dob minulých, kdy byla slavná voda po holení 
Pitralon levnější než rum či vodka. V base se prý 
tato voňavka pila, protože to byl nejdostupnější al-
kohol, na který nedávali bachaři tolik „bacha“.

Proč je pití těchto nápojů spíše legendou a exoti-
kou? S  pitím čistících a  kosmetických přípravků 
s obsahem alkoholu se potkáváme spíš výjimeč-
ně. Tyto přípravky jsou totiž mnohdy řádově draž-
ší než ten nejlevnější konzumní alkohol, který ač 
může být na chuť hnusný, bude aspoň smyslově 
více připomínat víno nebo rum.

-TRMX-

Egon Bondy: 
Koupil jsem si francovku

Koupil jsem si francovku
dal jsem za ni 30 korun
teď ji vozkusím
jestli je lepší než rum

Půl procenta mentolu
krkám nahoru dolu
sedmdesát procent lihu
skládá na mě svoji tíhu

Koupil jsem si francovku
je lacinější než rum
Už mi tím pitím
měkne rozum

Hlavně, že se motám! Denaturovaný 
líh („denaturák“) 
– etanol, který je 
smíchán zpravidla 
s  petrolejem a ben-
zínem (lihobenzín), 
aby se nedal používat 
k výrobě či pančování 
alkoholických nápo-
jů. Podobný bod varu 
všech látek ve směsi 
znemožňuje vyčiště-
ní denaturáku destila-
cí. Líh jde vyčistit, ale 
vzhledem k vysoké 
nákladnosti se to ne-
vyplatí. Na pití je de-
naturák výrazně  
odporný.



Zvracení je častým příznakem otravy alkoholem, opi-
áty i  jinými léky, které často požíváte. Jistě se vám 
už někdy stalo, že jste si dali dávku své drogy nebo 
si snědli nějakou dobrotu z odpadkového koše a ná-
sledně jste zvraceli. Víte, že zvratky vás mohou i za-
bít? Tedy lépe řečeno zadusit? Není úplně od věci se 
zvracení a zadušení trochu věnovat. Může to zachrá-
nit vás i vaše přátele.

Zvracení je reflexní děj, při kterém se svaly kolem ža-
ludku stahují a  tlačí tak jeho obsah jícnem nahoru 
a ven z úst. Zvracení řídí v mozku centrum pro zvra-
cení. Příčinami zvracení mohou být: požití zkaženého 
jídla, otrava alkoholem či jinými drogami, úrazy hla-
vy, selhání jater, vředy, záněty dalších orgánů trávicí 
soustavy či některá další onemocnění, např. žloutenka. 

Aspirace zvratků a udušení

Aspirace neboli vdechnutí zvratků a následné udušení 
je jednou z nejčastějších příčin úmrtí při intoxikaci al-
koholem a jinými látkami. 

Při zvracení sice dochází k  uzávěru dýchacích cest, 
ale i tak hrozí riziko vdechnutí zvratků. Vdechnutí je 
nebezpečné, protože pokud se kyselý obsah dostane 
až do plic, vyvolá zánět plic a průdušek, tzv. aspirační 
bronchopneumonii. Vdechnutý obsah musí být poměr-
ně velký a dostatečně kyselý (pH < 3). Onemocnění se 
projevuje akutní dušností, zrychlením dýchání a tepu. 
Častým příznakem je také cyanóza (modravé zbarve-
ní kůže a sliznic), zúžení (křeč) průdušek a horečka. 
Postižený může vykašlávat růžový a zpěněný hlen. Po 
aspiraci mohou nastat různé situace:

	V nejlepším případě dojde k rychlému uzdravení. 
	V dalším případě dojde k nasednutí bakterií na plí-

ce a rozvine se infekční zánět plic. 
	V posledním případě příhoda vede k rozvoji decho-

vé tísně bez ohledu na to, zda je či není přítomna 
infekce. Úmrtnost při tomto zánětu je 30 až 50 %.

Dalším rizikem vdechnutí zvratků je udušení. Zvratky 
vytvoří v dýchacích cestách překážku (uzávěr), která 
vede k akutní dušnosti a následné ztrátě dechu. 

Prevence aspirace zvratků a udušení

Nejčastěji dochází ke vdechnutí zvratků při intoxi-
kaci, která vede k bezvědomí. Právě v bezvědomí je 
větší riziko toho, že začne člověk zvracet a zvratky by 
mohl vdechnout a následně se udusit.

	Kontrolujte základní životní funkce – vědomí 
a dýchání. Pokud postižený nereaguje na oslove-
ní ani na drobný bolestivý dotyk, ale dýchá, ulož-
te jej do polohy na bok, vrchní rukou mu podložte 
hlavu, hlavu zakloňte a zavolejte záchrannou služ-
bu (155). Pokud by postižený začal zvracet, díky 
podložené a  zakloněné hlavě nedojde k  udušení. 
Vždy by měl někdo s postiženým zůstat a kontro-
lovat jeho stav.

	Vždy zvracejte v  poloze vsedě nebo na boku, 
nikdy NE vleže na zádech! Stejně tak nenechte 
nikoho druhého, aby zvracel vleže na zádech!

První pomoc při uzávěru dýchacích 
cest zvratky

	V prvním případě zhodnoťte závažnost uzávě-
ru dýchacích cest.

	Pokud je postižený schopen mluvit a kašlat, pod-
porujte ho v kašlání, kontrolujte situaci a volejte 
záchrannou službu (155).

	Je-li kašel neúčinný, postižený ztrácí schopnost 
odpovědi, proveďte pět úderů plochou dlaně do 
zad a pět stlačení břicha, opakujte do úpravy sta-
vu či upadnutí do bezvědomí.

	Je-li postižený v  bezvědomí, uvolnili jste dýchací 
cesty a nedýchá, zahájíme masáž srdce (cca 100 
stlačení za minutu).

-Nikol-

Smrt poblitím



Máte kladný vztah nejen k tvrdým drogám, ale i k alkoholu? Kromě 
toho, že jeho nadměrné popíjení umí pěkně potrápit játra, slinivku 
a další orgány, zruinuje i vaši peněženku (pokud nějakou máte). Když 
se totiž zpijete do němoty a nějaký spoluobčan na vás zavolá záchran-
ku či policajty, je pravděpodobné, že skončíte v takzvané protialkohol-
ní záchytné stanici.

Trocha historie
Vůbec první záchytka na světě vznikla v roce 1951 v Československu, 
v Praze u Apolináře. Jejím zakladatelem byl doktor Jaroslav Skála. 
Postupně se inspirovaly další země. Dnes máme v České republice 
celkem 16 protialkoholních záchytných stanic. Slouží k nedobrovol-
nému přenocování opilých lidí, kteří pro svou opilost bezprostředně 
ohrožují sebe nebo jiné osoby, veřejný pořádek nebo majetek, nebo 
jsou ve stavu budícím veřejné pohoršení. 

Drahý hotel bez luxusu
Mnozí z vás již krásy záchytky okusili na vlastní kůži. Pokud děláte ně-
kde bordel, většinou vás seberou přímo policajti, kteří vám dají dých-
nout. Jakmile máte více než 1,5 ‰, putujete tam rovnou. Někdy je 
přivolána i záchranka, která vás odveze nejdříve do nemocnice, kde 
vás vyšetří, zda nejste zranění, a  pak vám na záchytku zajistí pře-
voz. Tam dostanete lůžko, na kterém střízlivíte i  několik hodin, než 
jste schopni odejít po svých. Při odchodu jste nuceni zaplatit za pobyt 
(nebo vám vystaví fakturu), částky se výrazně liší. Tak například, po-
kud se chcete zpít do němoty v Kroměříži, vyplatí se vám zaplatit si 
ten nejluxusnější hotel. Ušetříte a ještě to budete mít i se snídaní ;-)

-Vraťka-

ZÁCHYTKA 
— ODCHYTKA
aneb zřídit se pod obraz je drahá záležitost…

Seznam a ceník  
vybraných záchytek

České Budějovice
1.200 Kč

Brno
670 Kč

Mladá Boleslav
4.000 Kč

Frýdek-Místek
2.000 Kč

Jihlava
4.000 Kč

Karviná
700 Kč

Olomouc
1.600 Kč do 24 hodinnebo 2.500 Kč na fakturu

Opava
800 Kč

Pardubice
3.200 Kč

Ostrava
2.000 Kč

Sokolov
3.230 Kč

Praha
1.950 Kč

Kroměříž
12.700 Kč

Plzeň
2.000 Kč

cizinci 6.000 Kč

SUPER

CENA

NÁŠ 

TIP

LUXUSNÍ 

DOVOLENÁ



Přicházím s dalšími informacemi pro těhotné. Tentokrát 
na téma alkohol a  těhotenství. Pokud jste „v  tom“, be-
rete drogy a na chvíli vás třeba napadlo, že byste uděla-
la líp, kdybyste během těhotenství přepila svou závislost 
na piku, subáči nebo jiné dobrotě, kterou si cpete do žíly, 
vězte, že to je ta nejhorší věc na světě, kterou byste tomu 
nenarozenému dítěti mohla udělat. Alkohol je pro něj za-
biják. Přestože je to v  naší společnosti nejrozšířenější 
a tolerovaná droga, tak zatěžuje játra, má negativní vliv 
na mozek a nervový systém. I malé dávky alkoholu mo-
hou vážně poškodit plod. Stále ještě není známa nejnižší 
dávka alkoholu, která by byla pro matku i plod bezpečná.

V těle těhotné ženy je alkohol dopravován nejen ke všem 
orgánům, ale také k  placentě, kde prochází membrá-
nou oddělující mateřský i  plodový krevní systém. Takto 
je  alkohol dopravován přímo k  plodu, který ale neumí 
alkohol odbourat a  vstřebat. Alkohol koluje v  organis-
mu  dítěte a ničí ho. Děti se pak rodí s mnoha anomálie-
mi – s diagnózou fetálního alkoholového syndromu. Děti 
jsou  menší, mají změny v oblasti obličeje a tvaru hlavy, 
zmenšenou mozkovou část hlavy, tenký horní ret, krát-
kou vzdálenost mezi očními víčky, zubní abnormality, 

mohou mít i rozštěp patra. Je možné, že se objeví poru-
chy  sluchu, někdy až hluchota. Mezi další charakteristic-
ké znaky lze zařadit i menší výšku a váhu, nesouměrnou 
postavu, omezenou hybnost kloubů, ochablé svaly, de-
formitu hrudníku, genitálu a také poruchy zraku spojené 
především s nedostatečným vývojem oka. Nejzávažnější 
se jeví narušení centrálního nervového systému, kte-
ré se může projevovat jako porucha ve struktuře mozku, 
nebo jako nedostatky v  jednotlivých psychických funk-
cích. Výše uvedené znaky jsou ve většině případů nevrat-
né a nelze je vyléčit ani operovat.

Pro děti s  diagnózou fetálního alkoholového syndromu, 
které bývají nejčastěji umístěny v  dětských domovech, 
neexistuje žádný speciální program, který by dokázal tuto 
diagnózu zlepšit či změnit. Je s nimi prostě zacházeno 
jako s  dětmi s  mentální retardací. Tyto děti mají velmi 
malou šanci na adopci či pěstounskou péči, kvůli předpo-
kladu výchovných a zdravotních problémů. Smutné čte-
ní, co?
Tak zase někdy… S  lepšími zprávami se budu těšit na 
přečtenou. Opatrujte se.

-Kachena-

I  malé dávky alkoholu mohou vážně poškodit 
plod. Fetální alkoholový syndrom (FAS) je soubor 
tělesných a mentálních vývojových vad lidské-
ho plodu, které vznikají následkem nadměrné 
konzumace alkoholických nápojů v  těhotenství. 
Hlavním příznakem fetálního alkoholového syn-
dromu je trvalé poškození centrální nervové 
soustavy, zejména mozku. U  dětí alkoholiček 
bylo prokázáno i zvýšené riziko vzniku mentál-
ních poruch či závislostí v pozdějším věku.

Těhotenství  
a alkohol

Pro děti s diagnózou 
fetálního alkoholové-
ho syndromu, které bý-
vají nejčastěji umístěny 
v dětských domovech, 
neexistuje žádný speci-
ální program, který by 
dokázal tuto diagnózu 
zlepšit či změnit.



Jste uživatelé pervitinu?
	Neničte si žíly neustálými nástřely!
	Neničte si nosní přepážku šňupáním!
	Neriskujte poškození hltanu a  jícnu v  důsledku 

prasknutí tzv. „bombičky“!
	Neriskujte přenos žloutenky (typu B a C), HIV a ji-

ných krví přenosných chorob!

Sáhnout po kapsli je dobré, když:
	žíly nedávají
	nemáte čistou stříkačku
	aplikujete injekčně nebo nosem víckrát za den
	nemáte čas na injekční aplikaci
	chcete přestat brát injekčně
	chcete zmírnit dojezdy
	chcete, aby materiál fungoval déle

Než aplikujete drogu kapslí,  
měli byste vědět:
	Nástup účinku drogy se dostaví později, tj. zhru-

ba za 15–30 minut.
	Kapsle je určena pro rozpuštění v žaludku, užívej-

te ji pouze ústy.
	Vyvarujte se aplikaci kapsle do konečníku, moh-

li byste si poškodit střevní sliznici a  zanést do 
 organismu infekci.

	Do kapsle si dejte svou běžnou dávku. V případě, 
že vás běžná dávka neuspokojí, můžete si do kaps-
le při příští aplikaci dát víc. Nikdy však nepřekra-
čujte 1,5 násobek vaší běžné dávky!

Jak na to?
1. Použijte svou stabilní dávku, kterou normálně uží-

váte (nevíte, co to s vámi udělá, vyplatí se být opa-
trný).

2. Drogu do kapsle nasypejte, nebo ji rozdělejte ve 
vodě (jako do stříkačky) a potom do kapsle vstřík-
něte.

3. Před aplikací se najezte – vředy vám život znepří-
jemní.

4. Počkejte, až pocítíte první účinky. Do té doby 
 rozhodně neberte žádné další drogy!

5. Neaplikujte si materiál, který nemáte vyzkoušený 
(alespoň při první zkušenosti s kapslí).

6. Další kapsli si dejte nejdříve za 1–2 hodiny po ná-
šlehu, nebo za 4–6 hodin po předchozí kapsli.

7. Pokud si vezmete dávku, která by vás mohla ohro-
zit na životě, pokuste se ji vyzvracet a volejte rych-
lou záchrannou službu (155).

Rizika:
	Hrozí předávkování. Zatímco jehlou a  kouřením 

můžete materiál „ochutnat“ a  pak se dojet, po 
polknutí už to nezastavíte. Nezkracujte si čekání 
na nájezd tím, že si dáte ještě do žíly!

	Máte-li žaludeční či dvanácterníkové vředy, hrozí 
vám, že vřed praskne.

	Kapsle vám může omylem zaskočit (zapijte ji ne-
alkoholickým nápojem), nebo ji můžete vdechnout.

Eva (KC SANANIM)

Kapsle

Jaké jste měli pocity, když jste si 
dali poprvé kapsli?

Jirka: „Asi za půl hodiny jsem se roztekl v autě jako led-
ňáček. Dali mi toho hodně. Takže kdybych byl holka, tak 
si tam se mnou dělali, co chtěli.“

Michal: „Bylo to dobrý. Prostě se ti pozvolna změní svět. 
Není to tak rychlý, jako když si dáš do žíly. Je to dobrý, byl 
jsem právě docela překvapenej.“

Jaký je rozdíl mezi nájezdem a dojez-
dem u kapsle a u injekční aplikace?

Petr: „No, je ten, že to šlehnutí cítíte hned a ta kapsle při-
jde z ničeho nic.“

Míla: „To je, jako když si šňupneš. V podstatě hodně po-
dobný.“

Honza: „Samozřejmě tam nájezd je. Lepší, než když si 
to foukneš do zadku. Ten nájezd je nečekaný překvapení. 
Takže já si třeba dám kapsli, když jdu na párty. V tý jsou 
dvě, tři sta váhy a do toho si dám, já nevim, za kilo čáru 
nebo za dvě kila. Ono se to spojí do sebe a je to lepší, 
než kdybych si to kydnul. Člověk se na tom chová takhle 
líp, uvažuje líp, než když si to píchne. Ten dojezd je pod-
le toho, jak se najíš.“

Bezpečnější  
způsob aplikace, 
ale i alternativa  
ke stříkačce

VÝHODY kapsle NEVÝHODY kaplse

Delší doba účinku drogy  
a slabší dojezd.

Pozdější nástup účinku  
drogy – chybí nájezd.

Snižuje zdravotní rizika  
a poškození (žádné abscesy  
a poškození nosní přepážky).

Při užití kapsle na lačno se 
může objevit bolest břicha, 
nevolnost a zvracení.

Je méně nápadná než  
stříkačka a „šňupátko“.

Při špatné manipulaci zgelo-
vatí (vlhké prostředí).

Odpadá sdílení nádobíčka, čímž 
se snižuje riziko přenosu krví 
přenosných onemocnění (žlou-
tenka typu B a C, HIV apod.).

Není vhodná pro osoby, 
které trpí žaludečními 
či dvanácterníkovými vředy.



Delirium tremens, nebo také alkoholové de-
lirium, je jednou z  alkoholových psychóz. 
Delirium tremens je nejtěžším stavem abs-
tinenčního syndromu. Nastane tedy u osob 
závislých na alkoholu při přerušení jeho uží-
vání. Jedná se o život ohrožující stav, 5 – 15 
% alkoholiků, kteří se do tohoto stádia do-
stanou, na jeho následky zemře.

Delirium tremens je alko-
holová psychóza. Latinský 
název lze volně přeložit 
jako „třesoucí se šílenství“ 
– název sám napovídá, jaké 
jsou hlavní příznaky. Jedná 
se o život ohrožující stav, 
5 – 15 % alkoholiků, kteří se 
do tohoto stádia dostanou, 
na jeho následky zemře.

Delirium tremens se může objevit i po prud-
kém a  náhlém vysazení benzodiazepinů 
(Diazepam, Rivotril, Neurol.) nebo benzodia-
zepinu a alkoholu současně. Nejčastěji v si-
tuacích, kdy je alkohol popíjen (nebo benzo-
diazepinový lék užíván) dlouhodobě, denně. 
Po tomto prudkém vysazení alkoholu, nebo 
benzodiazepinu, může dojít k prostému od-
vykacímu stavu s  třesem, pocením, nevol-
ností, křečemi a klidně i záchvaty, které se 
projevují stejně jako epilepsie.

V další fázi se mohou začít objevovat živé a někdy 
docela hororové sny, mohou se objevovat i první 
halucinace a  iluze. Ve vlastním deliriu se mohou 
kombinovat psychické příznaky s iluzemi či halu-
cinacemi nejrůznějšího charakteru s dezorientací 
místem, časem, osobou. Dále se mohou objevo-
vat bludy například s paranoidními obsahy (jako 
„stíhy“) v kombinaci se strachem, úzkostí, napě-
tím. Neklid může být i v noci a může se objevo-
vat i masivní agresivita. To vše může být  doplněno 
pestrými a  život ohrožujícími tělesnými přízna-
ky s pocením, třesem, neklidem, bušením srdce, 
zvýšeným tlakem a podobně. Rozhodně není rad-
no již obyčejný odvykací stav podceňovat, protože 
jistotu, že se nezvrhne do delirantního stavu, ne-
může mít v tu chvíli nikdo.

-hana-
*Text byl vypracován za přispění MUDr. Dušana Randáka

Při deliriu se mohou objevit růz-
né HALUCINACE, např. myši, 
kočky, pavouci. Jeden z paci-
entů Dr. Nešpora měl pocit, že 
jede rychlíkem do Bagdádu, jiný 
halucinoval marťany, další viděl, 
jak mu oknem do pokoje vniklo 
velké množství malých Leninů, 
jeden pacient měl pocit, že jej 
po bytě honí vlastní vysavač.

Delirium

tr
e
m

e
n
s



Dobrý den, ahoj, čus, 

nedávno jsme se ptali lidí v našem okolí, co je 
napadne, když se řekne Káčko, tedy Kontaktní 
centrum. Odpovědi byly různé. Už samotné 
slovo kontaktní svádělo k  tomu, aby padala 
slovní spojení jako je např. seznamovací kan-
celář. Byť nás to zprvu rozesmálo, nakonec 
jsme však došli k  tomu, že to sice není pr-
vořadý cíl ani záměr, ale leckdy se seznáme-
ním dá získat více, než jsme původně  čekali. 
Další myšlenky byly proměněny ve slova, jako 
jsou – pomoc, rada, vitamíny,  setkání, životní 
situace, problémy, řešení, komplikace, útěcha 
a výměna jehel.

Ano, a je to tak – Káčko je cesta, kterou bys-
te se mohli vydat, když potřebujete poradit, 
zprostředkovat léčbu, pomoci s obtížnou so-
ciální nebo krizovou situací, zjistit informace 
z  různých oblastí, jako např. sociálně-práv-
ní, zdravotní, bezpečného braní apod., nebo 
si jen popovídat a být v kontaktu. Dále se na 
nás můžete obrátit, pokud byste potřebovali 
zdravotní ošetření nebo otestovat na infekč-
ní onemocnění (HIV, hepatitida B, C a  syfi-
lis), stejně tak poskytujeme těhotenské testy. 
Také u nás můžete využívat hygienický a po-
travinový servis. Rádi vám vyměníme použi-
té injekční náčiní za čisté, poskytneme kap-
sle či kondomy. Byli bychom rádi, abyste se 

Rádi bychom vám představili terénní programy, které fungují v Olomouckém kraji. 
Oba programy jsou zřizovány Sdružením Podané ruce, o. s., které na Moravě  
působí už více než 20 let.

Teréňáci z TP Olomouc nepůsobí pouze v krajském městě Olomouci, ale jezdí i do dalších menších měst v okolí: Uničov, 
Šternberk, Litovel. Svoje „podané ruce“ nastavujeme injekčním uživatelům drog (nejčastěji pervitinu, který u nás nejví-
ce „frčí“), ale i těm, co šňupou občas nebo i víc, kuřákům marihuany, lidem užívajícím na párty. Prostě všem, kteří  sahají 
i po jiné droze než je alkohol, v jakémkoli množství a četnosti. V terénu si rádi pokecáme s mladým huličem i mnoha-
letým uživatelem pervitinu. A pro každého máme něco. Kromě standardu v podobě stříkaček, nabízíme alobaly, kapsle 
k orálnímu užívání, šňupátka, zprostředkováváme testy (na HIV, HCV, syfilis), pomáháme řešit problémy, nabízíme hře-
jivé slovo. To vše od šikovných teréňaček a téréňáků, Báry, Kuby, Evy a Kuby.
Pokud se vydáme více na sever až do Zábřehu, této spojnice mezi Moravou a Čechami, narazíme zde právě na  teréňáka 
Kubu. Streetworkera dělá již pár let, ale teprve od ledna pod Sdružením Podané ruce, o. s. To převzalo terénní služ-
by kromě Zábřehu i v Mohelnici, Šumperku, Hanušovicích a v okolí. Dohromady pomáháme více než čtyřem stovkám 
 klientů. Pokud nás nemůžete najít, volejte. Přejeme vám nadhled, silnou vůli a víru v sama sebe. Těšíme se na vás v uli-
cích, nádraží, parku…

Terénní programy Olomouc a Šumpersko, Michalská 2, 779 00 Olomouc, E-mail: street.ol@podaneruce.cz, 
web: www.podaneruce.cz

Terénní programy Olomouc a Šumpersko

Terénní programy Olomouc
776 778 132, 776 778 263

Terénní programy Šumpersko
777 720 227

Olomouc
776 778 132

Pondělí, středa 9.00–17.00
Úterý 12.00–18.00

Čtvrtek, pátek 11.00–17.00 
Zábřeh

Úterý 13.00–16.00
Čtvrtek 16.30–19.00

Uničov
776 778 263

Čtvrtek  
11.00–14.00

Šumperk
Středa  

15.00–17.00

Litovel
776 778 263

Čtvrtek  
14.00–17.00

Hanušovice
Středa  

12.00–14.00

Šternberk
776 778 263

Pátek  
12.00–15.00

Mohelnice
Úterý 16.30–19.00

Čtvrtek 13.00–16.00

KC Olomouc



Nastal čas se s vámi podělit o další informace ze 
zařízení, které jsem navštívila a  strávila tam tý-
den. Tentokrát je to terapeutická komunita FIDES 
v Bílé Vodě.
Terapeutická komunita FIDES se nachází v  pro-
středí Rychlebských hor a Jeseníků, takže budete 
moci poznat i krásy hor. Je tu opravdu nádherně. 
FIDES je součástí Psychiatrické léčebny Bílá Voda 
a nachází se asi 1,5 km od areálu léčebny. FIDES 
ve zkratce znamená důvěra, víra, morální záva-
zek. Hlavním heslem je „Život je ve tvých rukou“.

Progam TK FIDES
Hlavním principem léčby v TK FIDES je abstinence, 
otevřenost a upřímnost, volba mezi léčbou a vzta-
hem a regulace agrese. Snahou komunity je vám 
přiblížit realitu života bez drog a  schopnost při-
jímat zodpovědnost. Základem léčby v TK FIDES 
je komunitní a  skupinová psychoterapie, socio-
terapie a  pracovní terapie. To znamená:  mluvíte 
o  sobě na skupinách, dáváte podněty ostatním, 
staráte se samostatně o chod celé komunity, sta-
ráte se o zvířátka a okolí komunity, účastníte se 
sportovních víkendových akcí a  mnoha dalších. 
Během léčby probíhá i vztahová terapie.
Sami si v  průběhu léčby můžete zvolit, zda bu-
dete v programu komunity 18–20 týdnů, či ještě 

dalších 16–18 týdnů. Léčbu zakončujete slav-
nostním rituálem.
Léčba je klasicky rozdělena do tří fází, o kterých  
jsme více psali v  předchozích číslech Dekonta-
minace (TK Karlov a TK Němčice).

Podmínky přijetí
Objednáte se telefonicky a  zašlete vyplněný do-
tazník, který je ke stažení na internetových strán-
kách Psychiatrické léčebny Bílá Voda. Vhodné je 
zaslat i  doporučení (to vám dají např. v  káčku). 
Musíte mít zdravotní pojištění, z kterého je léč-
ba je hrazena, a platíte pouze regulační poplatek 
100 Kč za den. Pokud máte vyřízenou hmotnou 
nouzi, neplatíte nic. Poslední důležitou věcí jsou 
doklady. Ve stanoveném termínu dorazíte na pří-
jmovou ambulanci v léčebně a než nastoupíte do 
komunity, vždy musíte na detox nebo absolvovat 
motivační a diagnostický pobyt na příjmovém od-
dělení léčebny.

Informace a kontakty:
Psychiatrická léčebna Bílá Voda
Bílá Voda 1, 790 69 Bílá Voda
Tel.: 584 413 208 (209)
E-mail: fides@olu.cz
Web: http://www.oblibene.biz/pl.bila.voda

Terapeutická 
komunita FIDES

u nás cítili dobře, proto naše služby můžete 
využívat anonymně, zdarma a bez předešlé-
ho objednání.

Doufáme, že pro vás K centrum není jednou 
velkou neznámou, o  níž nemáte ani tuše-
ní. Pokud se rozhodnete po téhle cestě jmé-
nem Káčko jít, budeme jen rádi, když za námi 
přijdete, dojedete či doplujete. Ať už proto, 
že potřebujete vyměnit, promluvit si, poradit, 
anebo být prostě jen v kontaktu.

Těšíme se na vás
Lucka, Honza, Mili a Stázka
Kontaktní centrum v Olomouci
Sokolská 551/48, 779 00 Olomouc
Tel.: +420 585 220 034
E-mail: kcentrum.ol@podaneruce.cz

PONDĚLÍ 9.00–12.00
Otevřená
kontaktní 
místnost

13.00–16.00
Poradenství
Výměnný 
program

16.00–17.00
Výměnný 
program

ÚTERÝ 9.00–12.00
Otevřená
kontaktní 
místnost

13.00–16.00
Poradenství, 
Výměnný 
program

16.00–17.00
Výměnný 
program

STŘEDA 9.00–12.00
Otevřená
kontaktní 
místnost

13.00–17.00
Poradenství
Výměnný 
program

17.00–18.00
Výměnný 
program

ČTVRTEK 9.00–12.00
Otevřená
kontaktní 
místnost

13.00–16.00
Poradenství
Výměnný 
program

16.00–17.00
Výměnný 
program

PÁTEK 9.00–12.00 Otevřená kontaktní místnost



Psí čuch je proslulý. Využívají ho speciální složky 
policie i armády. O to více mne pobavila „fáma“, že 
policejní psi jsou v hledání drog tak úspěšní, protože 
jsou sami závislí na drogách (během výcviku se jim 
drogy přidávají do žrádla). Závislý pes najde drogu 
spolehlivě, neboť je sám v „absťáku“, a proto hle-
dá, dokud nenajde. 
Jak je to ale doopravdy? V první řadě patří psi na vy-
hledávání drog do skupiny psích specialistů, společ-
ně například se psy na vyhledávání výbušnin a zbraní. 
Výcvik „drogových“ psů je ve skutečnosti za-
ložen na vyhledávání oblíbené hračky – aportu. 
Proto se k tomuto výcviku vybírají pouze  mimořádně 
vášniví aportéři, kteří musí splňovat ještě spoustu 
dalších podmínek. Tito psi musí být velmi vytrvalí, 
musí vykazovat velkou a neutuchající chuť do prá-
ce, musí být obratní, nesmí se bát výšek, stísněných 
prostor, rozličných povrchů, velkých vozidel atd. 
A všichni, ať už se jedná o čistokrevné psy z pečlivě 
vybíraných pracovních chovů, nebo naopak o různé 
křížence, musí mít velmi dobře vyvinutý čich. 
Výcvik začíná tím, že se nejprve rozvíjí vášeň apor-
tovat. Například, ukryjeme-li aport do uzavřené 

skříňky a pes jej ucítí, musí se snažit k aportu za 
každou cenu dostat. Musí vytrvale škrábat, kousat 
a štěkat na skříňku tak dlouho, dokud se jeho apor-
térský pud neukojí. K  aportu se postupně  přidává 
vzorek drogy a u psa se vybuduje podmíněný re-
flex: pach drogy = hledaný aport. Hledá-li tedy 
pes drogu, dělá to proto, že hledá svoji oblíbe-
nou hračku. Tento výcvik skrývá velké množství 
různých úskalí a  specifických problémů, k  jejichž 
zvládnutí musí mít psovod obrovské množství zna-
lostí a zkušeností a se svým psem musí tvořit do-
konalý tým.
Při opravdovém nasazení psa k vyhledání drog musí 
psovod dbát velké opatrnosti, neboť pes nesmí při-
jít s drogou do přímého kontaktu (nesmí ji vzít do 
tlamy). U psa by mohlo totiž dojít k těžké intoxikaci 
s vážnými následky, neboť převážené drogy obvyk-
le mívají velmi vysokou koncentraci. Víme, že pes 
má snahu uchopit drogu pouze proto, že ji podle 
 pachu může považovat za svůj aport! Pro tyto pří-
pady jsou psovodi školeni k poskytnutí první pomo-
ci a jsou k tomu i patřičně vybaveni.

-hana-
(čerpáno z cz-pes.cz)

psí život

Žerou policejní 
psi drogy



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–Út 13–18, St–Pá 10–18

K-CENTRUM BRNO
Vídeňská 3, tel.: 543 246 524, Po–Pá 10–16,  
první středy v měsíci zavřeno

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

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 12–16

K-CENTRUM KARLOVY VARY
Sportovní 32, Drahovice, tel.: 353 222 742,  
604 420 646, Po–Pá 8–12, 13–16.30

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-CENTRUM CPPT PLZEŇ
Havířská 11, tel.: 377 421 374, 731 522 288,  
Po–Pá 10–18

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
tel.: 774 256 540, Gahurova 1563/5,  
Po–Pá 9–12 a 13–17

TP SANANIM
Út, St, Pá 14–19 Centrum; 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 9.30–14.00; St, Čt, So, Ne 15.00–19.30
Praha 1, 2, 5, 7, 8; tel.: 605 883 994

STREETWORK DROP-IN
tel.: 731 315 214, Po–Pá 12–17 Centrum, Praha 5, 
Po, Čt 21–23 Centrum; So, Ne 14–16 Centrum

TP ESET–HELP
tel.: 721 240 191, Po – Praha 11, 4 a 10
St – Praha 14; Pá – Praha 8 a 7

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–Pá 10–18

K-CENTRUM BENEŠOV
Tel.: 317 728 855, Nová Pražská 399, Po–Pá 8–17

K-CENTRUM PŘÍBRAM
Žežická 193, Tel.: 318 622 010, Po–Pá 9–17

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

Kontaktní centra

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 http://www.drogy-info.cz v Mapě  
pomoci nebo na http://www.drogy.net/da-
tabaze-kontaktu/

v krajských městech
Terénní programy v Praze

K-centra ve Středních Čechách



Silně intoxikovaný člověk,  
který usíná či upadá do  
bezvědomí, může vdechnout 
zvratky.

První pomoc:

•  Kontroluj základní životní  
     funkce – vědomí a dýchání.
•  Pokud postižený nereaguje na  
     oslovení ani na drobný bolesti- 
     vý dotyk, dýchá, uložte jej do  
     polohy na bok, vrchní rukou mu  
     podložte hlavu, hlavu zakloňte.
•  Pokud by postižený začal  

      zvracet, díky podložené a za- 
      kloněné hlavě nedojde  
     k udušení.
•  Zavolejte linku 155.
•  Vždy by měl někdo s postiže- 

     ným zůstat a kontrolovat jeho  
     stav.
•  Je-li postižený v bezvědomí,  

     uvolnili jste dýchací cesty  
     a nedýchá, zahájíme masáž  
     srdce (cca. 100 stlačení za  
     minutu).

Pamatujte, nikdy nikoho ne-
nechte zvracet na zádech!


