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Tohle číslo začněme Tomíkovou zkušeností (díky za 
ni): „Byli jsme pro drogy U Zpěváčků. My jsme mě-
li perník a  dva kamarádi herák. Šli jsme si dát do 
podchodu k Mánesu, bylo nás tam tak sedm. Jeden 
z těch kluků, co si dal herák, odpadl. Tak jsem ho za-
čal křísit, zavolal jsem záchranku, a najednou kou-
kám, že jsou všichni pryč. Ten druhej kámoš, co si dal 
taky herák, říká: "Sorry, jsem v pátrání, musím pryč." 
Tak jsem zůstal sám. Kluk měl puls, ale nedýchal, tak 
jsem dával umělý dýchání. Naštěstí to přežil...“ 

 
Lidé užívající drogy jsou často „lidé 
ulice“, tedy lidé pohybující se na uli-
cích, prozkoumávající různá místa, 

pohybují se často někde pozdě v  no-
ci. Taky vy i vaši kamarádi žijete trošku rizi-

kovějším stylem života než běžná populace. Pro-
to máte velkou šanci se „nachomýtnout k situacím“, 
kdy je první pomoc třeba. Například najdete někoho, 
kdo byl v opilosti zbitý, důchodce, kterému se udě-
lalo špatně, či jiného uživatele drog, který se přešle-
hl. Pomůžete? Chápeme, že často můžete mít špat-
né zkušenosti s  institucemi, nechcete se potkat 
s policií či doktory. Ale co když jde o život? 

Věříme, že lidé užívající drogy mají 
potenciál dobře poskytnout první pomoc. 

Věříme, že je dobré a důležité 
pomoci jinému, i když to 

neznamená, že se to člověku 
vrátí.  

Věříme, že můžete zachránit 
život vašich kamarádů, známých i úplně 

neznámých lidí na ulici!

Pokud tyhle řádky čtete a  věnujete pozornost to-
muto číslu Dekontaminace, budete lépe připrave-
ni zvládnout situaci, kdy je někdo v ohrožení živo-
ta. Rozhodování o tom, zda pomoci, a jak, může být 
velmi rychlé. Držíme Vám palce do Vašich voleb ve 
věcích záchrany života!

-ALA-

Vidíte, jak někdo, někde leží (sedí) v nepři-
rozené poloze? Nebo zkolabuje přímo před 
vašima očima? Není od věci se jít na do-

tyčného podívat – zda je v pořádku, zda nemá ně-
jaké zranění, nekrvácí, zda dýchá apod. Ze všeho 
nejdříve se ale ujistěte, zda vám ani postižené-
mu nehrozí žádné pokračující nebezpečí!

1. Oslovení
Pokud osoba nereaguje na hlasový podnět např. 
zamumláním, zavrtěním, odstrčením, posláním 
do pr(yč), zkrátka něčím, co vykazuje vědomou 
aktivitu, je ideální přistoupit k  dalšímu kroku – 
způsobit tzv. bolestivý podnět.

2. Bolestivý podnět 
Je míněn ve smyslu štípnutí, zmáčknutí svalu, tla-
ku pod ucho, což občas používají policisté, když 
budí někoho „vytáhlého“... Někdy stačí s  dotyč-
nou osobou jen zatřást nebo ji zatahat za rukáv 
(žádné zbytečné násilí). Pokud dotyčný nereaguje 
na bolestivý podnět, je nutné zkontrolovat dech.

3. Dech 
Zkontrolujte vizuálně pohyby hrudního koše a po-
slechněte si, zda postižený dýchá přiložením ucha 
k ústům a nosu, kde byste dech měli slyšet i cí-
tit. Pokud osoba nedýchá, vyčistíme dutinu úst-
ní (od žvýkaček, bonbonů, zvratek) a  postižené-
mu hlavu šetrně zakloníme. Položte jednu ruku na 

čelo a hlavu jemně zakloňte. Prsty druhé ruky pod 
špičkou brady vytáhněte bradu vzhůru. Jestliže se 
nerozdýchá, zahájíme masáž srdce (kardiopulmo-
nální resuscitaci – KPR), viz bod 4.  
Toto celé (body 1, 2, 3) může trvat např. jen 20 
vteřin. Obecně platí, že čím včasnější pomoc, tím 
větší šance zachránit život. A  čím dříve zavoláte 
záchranku (155), tím lépe. Pokud máte mobil, do-
poručoval bych nastavit hovor do reproduktoru, 
abyste měli volné ruce. Když je vás u nehody víc, 
můžete si rozdělit funkce – např. jeden volá sanitku 
a sděluje info o situaci, druhý zatím může posky-
tovat první pomoc (pokud ví jak!). Kdyby nastala 

situace, že byste měli někomu pomáhat 
sami, je nejlepší hlasitým voláním "PO-
MOC" si k sobě někoho přivolat.

4. Masáž srdce
Stlačujeme uprostřed hrudníku (dol-
ní konec hrudní kosti, mezi bradavka-
mi), frekvence stlačení 100 za minu-
tu (rytmus písničky Rolničky, rolničky 
kdopak vám dal hlas), hloubka stlačení 
5–6 cm. V  srdeční masáži pokračuje-
me, dokud se neobjeví známky života 
(kašlání, polykání, pohyb, otevření očí), 
nepřevezme pacienta záchranná služ-
ba nebo nedojde k úplnému vyčerpání 
zachránce.                   VLÁĎA DZURA 

Což takhle dát si masáž!
Zkontrolujte vědomí a dýchání. Pokud osoba nedýchá, zavolejte 155 a začněte masáž srdce! Kdo se nebrání, pomoc potřebuje.

Při volání zdravotnické  záchranné služ-
by (155) je zásadní sdělit základní infor-
mace o  situaci: KDE, KDO (muž, žena, 
dítě, těhotná), VĚK, TYP ZRANĚNÍ. Ope-
rátoři jsou profesionálové, mají výcvik 
a každodenní zkušenosti s krizovými si-
tuacemi. Důležité je následovat instruk-
ce. Například když postižený nedýchá, 
je dost pravděpodobné, že vás operátor 
bude "navigovat" k  masáži srdce (dý-
chání z úst do úst se v laické první po-
moci už většinou nedělá). 

Máte chytrý telefon? Stáhněte si mobilní aplikaci zachrankaapp.cz! Ta odešle záchranné službě souřadnice, kde se člověk nachází. 32



CO JE KRIZE
Krize je předěl, zlom, bod obra-
tu v nějakém dění. Krize je často 
spojena s  napětím, úzkostí, po-
citem bezmoci a  strachem. Kri-
ze je obdobím, které předchá-
zí nějaké výrazné změně – ať již 
ve směru úzdravy, či zhoršení 
stavu. Proto je zásadní krizi ne-
podcenit, ale naopak řešit. Psy-
chická krize je reakcí člověka na 
náročnou životní situaci. Krize 
ve finále apeluje na člověka, aby 
zaujal nějaký nový životní postoj.
Verena Kastová ve své skvělé 
knize o krizi píše: „… krize před-
stavuje poslední stupeň k  pro-
měně, je poslední překážkou 
před změnou; znamená, že se 
v životě člověka může cosi „zvrá-
tit“, tedy že je možné nové pro-
žívání sebe samého, že je šan-
ce získat nový prožitek identity, 
učit se novým strategiím řešení 
problémů, že se otevírá tvořivý 

potenciál člověka. Stejně tak se 
však může stát, že se člověk na-
vrátí zpět do bezvýchodné situ-
ace a  „vyřeší“ krizi sebevražed-
ným pokusem.“

SEBEVRAŽEDNÉ JEDNÁNÍ
S  krizí a  pocitem bezmoci mo-
hou být spojeny sebevražedné 
myšlenky, tendence 
a  jednání. Užívání al-
koholu a dalších drog 
je vždy rizikový fak-
tor. Kolem sebevražd 
je řada mýtů a  myl-
ných představ. (Kdo 
o  sebevraždě mluví, 
ten ji nikdy nespáchá. 
Když se někdo roz-
hodne, že spáchá se-
bevraždu, nikdo mu 
v  tom nemůže zabrá-
nit. Apod.) Nikdy se 
jimi neřiďte. Pokud o  situaci ví-
te, vždy ji zkuste řešit alespoň 
probráním „co by se dalo dělat“ 
s káčkařem či teréňákem. V káč-
ku i v terénu jsou vždy lidi tréno-
vaní v tom, aby uměli poskytnou 
krizovou intervenci a  další ade-
kvátní péči.

PSYCHOSPIRITUÁLNÍ KRIZE
S  krizí může být spojená i  krize 
vlastní identity či psychospiri-

tuální krize. Je to sil-
ný spirituální zážitek, 
který otevírá základní 
otázky dalšího život-
ního směřování a  je 
potenciálem k velkým 
změnám.

KRIZE – NEBEZPEČÍ  
A PŘÍLEŽITOST
Jako výstižná meta-
fora krize bývá často 
uváděn příklad čínské-
ho znakového písma, 

kde je pro zápis tohoto významu 
užito dvou znaků: prvního s  vý-
znamem „nebezpečí“ (WEJ) a dru-
hého s  významem „příležitost“ 
(ŤI). Tento znak pro krizi v  čínšti-
ně – WEJ-ŤI nemá pouze negativ-
ní konotaci, jako je tomu v češtině. 
V čínštině totiž není nic výhradně 

Odhadnout vlastní síly! Mám na to se do toho vůbec pouštět? 

Dle míry napětí, emoční nestability a celkové nepohody člověka 
lze určit, zda je potřeba vyhledat odborníka. Nikdy nic nezkazíte, 
když pomůžete člověku vyhledat odbornou pomoc.

Nekritizujte, ale přijímejte. 

Vytvořte bezpečné místo – nestresující prostředí.

Situaci nezlehčujte („to bude dobrý, to nic není“ apod.).

Nemějte tendenci hned vše vyřešit. Neraďte „jak na to“.

Direktivní přístup („musíš“, „okamžitě“) volte pouze v případě, že 
je situace opravdu závažná, jinak tím můžete věci spíše uškodit.

Respektujte pocity daného člověka. Zkuste situaci pochopit tak, 
jak ji líčí. Nedělejte si hned názor, hned situaci neposuzujte.

Nebuďte povrchní („musíš prostě víc makat“).

Podpořte a pomozte, aby daný člověk mohl ventilovat své emoce, 
aby se mohl vyplakat, vztekat apod. 

Neposuzujte chování postiženého v kategoriích „dobré – špatné“.

Pokud máte obavy, zda uvedené body zvládnete (kterýkoli z nich), 
zvažte, jestli nebude rozumnější vyhledat odbornou pomoc. Není na 
tom nic špatného, naopak – odhad vlastních sil je lepší než zbytečné 
podceňování či přeceňování se.

KRIZE U LIDÍ, CO 
BEROU DROGY. CO 

JI MŮŽE SPUSTIT?
Pozitivní výsledek testu – 

onemocnění závažnou infekční 
chorobou (HIV, žloutenka)

„Bad trip“ – nepříjemná in-
toxikace, pocity, že se člověk 
zblázní

Výsledek soudu – očekávání 
výkonu trestu odnětí svobody

Být obětí násilí – fyzického 
(přepadení a okradení), sexuál-
ního (znásilnění), psychického 
(vydírání)

negativní ani pozitivní, souvisí to 
s  tradičním viděním světa jako 
JING-JANG (taoismus).

KRIZE – BOD OBRATU
I-ťing (Kniha proměn), jedna 
z  nejstarších knih Číny plná ži-
votní moudrosti a  také věšteb-
ná technika (např. házením něko-
lika čínských mincí), má pro krizi 
symbol číslo 64 – WEJ-ŤI – Před 

dokončením – a vztahuje se k ně-
mu tento výrok: 
 
Před dokončením. Úspěch.
Jestli se však malá liška,
která už téměř přechod dokončila, 
ohonem namočí do vody, pak 
není nic, co by bylo ku prospěchu.

David Pešek, KC SANANIM

ODBORNÁ POMOC V KRIZI. KAM SE OBRÁTIT?
Káčko nebo terénní programy – vždy jsou zde lidi vyškolení na 

práci s krizí, nebo vás vždy někam dobře odká-
žou či doprovodí

Veškeré linky důvěry – pracoviště posky-
tující telefonickou krizovou pomoc

Linka důvěry Centra krizové intervence Bohnice, 
funguje non-stop, tel. 284 016 666

Poradenská linka Káčka SANANIM – funguje v  době 
otevírací doby, tel. 283 872 186

Pomoc v „psycho“ krizi
Užívání drog nenese jen rizika pro tělo, ale i rizika pro duši. Psychickou krizi může spustit ledacos, nejen 
drogy. Většinou jsou to nějaká neštěstí. Co dělat, když se vám či někomu blízkému něco takového děje?

4 5

JAK POMOCI? CO DĚLAT, KDYŽ SE NA NÁS 
NĚKDO OBRÁTÍ S „VOLÁNÍM O POMOC“?



PRVNí STUPEň 
Nevyžaduje návštěvu léka-
ře a hojí se spontánně – jsou 
nejčastěji ze slunce nebo po 
krátkodobém kontaktu s hor-
kým předmětem.

DRUhý STUPEň 
Projevuje se puchýřem. Pla-
tí, že puchýř nepropichuje-
me. Pokud se bez toho neo-
bejdeme, provedeme to po 

dezinfekci sterilní jehlou. Po-
té (jiným čtvercem) znovu vy-
dezinfikujeme a  puchýř přele-
píme. Pokud je popálenina na 
větší ploše, navštívíme lékaře

TřETí STUPEň 
Kůže je bílá nebo šedá, došlo 
k  zuhelnatění.  Tato popáleni-
na nebolí! Působením tepla se 
totiž kůže poškodila do hloub-
ky a došlo k porušení nervových 

zakončení. Tento stupeň po-
pálenin vyžaduje chirurgic-
ké ošetření. V nejzávažnějších 
případech popálenin hrozí ži-
votu nebezpečný šok.

PRVNí POmOC
    Zkontrolujte, zda 

vám nehrozí bez-
prostřední nebez-
pečí. Chraňte svůj 
život, ať není nutné 
zachraňovat dva. 

 Zastavte působení tepla.
 Oděv uhaste válením po 
zemi nebo pomocí deky, 
kabátu – hořící člověk má 
tendenci utíkat, a tím ho-
ření jenom podporuje.
 Po opaření opatrně sun-
dávejte oděv, který sun-
dat jde, a místo chlaďte.
 Pokud nelze oděv lehce 
sundat, nedělejte to, 
a chlaďte postižené místo 
i přes něj.
 U prvního stupně chlaďte 
do úlevy od bolesti, nejlé-
pe pod tekoucí vodou. 
Proud vody musí vždy mí-
řit nad popálené místo, 
aby po něm voda pouze 
stékala. Přímý proud vody 

na popálené místo bude 
bolet.
 U druhého stupně popále-
nin chlaďte jen jednorázo-
vě a krátkodobě.
 Sejměte náramky, prste-
ny, v případě popálenin na 
hlavě i náušnice.
 S  postiženými plochami 
manipulujte co nejméně, 
každý nešetrný pohyb je 
nesmírně bolestivý.
 Pokud se jedná o rozsáh-
lou popáleninu, volejte 
ZZS. Hodně rizikové je po-
pálení obličeje. Spálené 
vousy a chlupy v nose 
značí, že mohlo dojít k po-
pálení dýchacích cest, kdy 
hrozí otok a udušení. Volat 
155 nutné!

U druhého stupně popálenin 
tvoří problém vyschnutí rány 
a přilepení obvazu.  Proto na 
ránu nebudeme nikdy sypat 
žádný zásyp, ideální je použít 
mastný tyl.  Pokud nemáme 
nic, pouze ránu něčím čistým 
překryjeme a snažíme se do-
pravit k lékaři na ošetření.

KACHENA

Epilepsie je onemocnění mozku, při kterém 
(laicky řečeno) neurony vydávají „špatné“ 
signály do těla, které na to reaguje růz-
ným způsobem. Ne každý epileptický zá-

chvat proto bude vypadat stejně.
Nejčastější je představa člověka, který leží na 
zemi a třese se. Křeče jsou ale příznakem mno-
ha onemocnění, nemusí se vždy jednat o  epi-
leptický záchvat. Při skutečném epileptickém 
záchvatu nemocný upadá do bezvědomí, má 
křeče celého těla, může mít pěnu u pusy.  Někdy 
při záchvatu povolí svěrače a může dojít k po-
močení nebo pokálení, výjimkou není ani zvra-
cení. Křečím samotným může předcházet tzv. 
aura, kdy člověk trpící epilepsií dokáže rozpo-
znat, že se blíží záchvat.

JAK POSTUPOVAT  
PřI ZáCHvATU

 Odstraňte z okolí křečujícího člověka všech-
ny předměty, o které by se mohl poranit.
 Nebraňte průběhu záchvatu.
 Nijak si na postiženého nelehejte a nesahej-
te na něj.

  Vyčkejte do konce záchvatu.
 Pokud je i po záchvatu člověk v bezvědomí, 
mírně mu zakloňte hlavu, sledujte dýchání.
  Pokud zvrací, otočte ho na bok, aby se neu-
dusil zvratky.
 Zkontrolujte, zda vinou záchvatu nedošlo 
k poranění.

KDY vOLAT ZáCHRANKU?
 Byl to první záchvat křečí v životě
 Křeče trvaly déle než 5 minut
  Připojí se další menší záchvaty
 Přetrvává bezvědomí nebo porucha vědomí
 Postižený se zranil nebo se necítí dobře

Nemá tedy cenu volat pokaždé. 

Pokud budete volat záchranku, popište stav, 
který vidíte – např. leží na zemi, třese se, ne-
reaguje.
Méně je někdy více, a v tomto případě to platí 
obzvlášť. Vaše hlavní úloha je zajistit postiže-
nému během záchvatu bezpečnost a zhodno-
tit, zda je potřeba volat odbornou pomoc.

Kachena

V bytě, kde se vaří pervitin, vypukne požár. Požár 
uhasíte, ale kamarád má těžké popáleniny. Co uděláte? 

A) Okamžitě zavoláte 155 a přivoláte pomoc

B)  Vyvlečete kamaráda ven a s vymyšlenou historkou 
o táboráku jej dotáhnete na ošetření, i s rizikem 
pozdní pomoci

C) Budete ošetřovat kámoše vlastními silami
D) Něco jiného?

Člověk, se kterým jste se náhodou potkali 
v parku na jointu, a který hodně pije, dostal 
epileptický záchvat. Co uděláte?

A)  Okamžitě na něj skočíte, a nacpete mu 
svoje prsty do pusy, aby mu nezapadl 
jazyk.

B) Okamžitě zavoláte 155 a přivoláte pomoc

C)  Budete hlídat, odstraníte z okolí nebez-
pečné předměty a chvíli počkáte, zda se 
vrátí k vědomí

D) Odejdete a necháte jej, ať mu pomůže 
někdo jiný

E) Něco jiného?

                                                Hlavní je hlídat, aby se 
člověk nezranil. Záchranka se volá, když se člověk nevrací k vědomí.
ANEB DO PUSY NIC NESTRKEJ

Požár v muzeu voskových figurín

CO  
BYSTE 
všEChNO  
měLI 
věDěT 
O POPá-

LENI-
NáCH

Měl jsem bonboniéru, plnou vosku z hřbitovních kalíšků, svítil jsem s tím. 
Bylo to na chatě, blaflo to a já že to vynesu ven, ať nechytne chata. Sjelo mi 
to na nohu a vytekl na ni horký vosk. Málem jsem se počůral bolestí. Kámoš 
mi postříkal nohu pantenolem a šli jsme na pohotovost. Měl jsem hlubokou 
spáleninu. Když mi sestřička dloubala z okolo rány ty kousky vosku, tak 
se mě ptala, co mám za zaměstnání. Řekl jsem jí, že dělám správce v muzeu 
voskových figurín, že u nás hořelo, a tak je to teda pracovní úraz."  Roman 



Občas se stane, že 
se někdo píchne o jehlu, která 
není jeho. Šlápne nebo sedne na 
odhozenou stříkačku, případně se 
poraní při manipulaci s jehlama 
při výměně. Anebo  má sex či si 
dá po člověku nedůvěryhodném. 
Co potom? Existuje nějaký jasně 
stanovený postup?

Ano, takový postup existu-
je, říká se mu postexpozič-
ní profylaxe a pochází z  lé-
kařství. 

V prvním kroku pomůže trošku za-
nadávat.  Uvolní to nahromaděný 
stres, a pokud je vedle někdo, kdo 
si toho nevšiml, upozorníte tím na 
to, že došlo k poranění. Třeba ten 
někdo vedle ví, co dělat. 

ZHODNOCENÍ RIZIKA
Předně je třeba zhodnotit, jak rizi-
ková jehla, o kterou došlo ke zra-
nění, byla. Jestli byla tvoje, ka-
maráda, který je zdravý, někoho, 
o kom si nejsi jistý, nebo jestli šlo 

o jehlu, o  jejímž majiteli nemáš ani 
ponětí.

Pokud byla jehla tvoje, až o to-
lik nejde – máš jenom další zraně-
ní, které mohou využít bakterie 
v okolí pro vstup do organismu.

Pokud jde o jehlu od kamaráda, 
tak je jedno, jestli tvrdí, že je zdra-
vý. Vzal bych ho a šel s ním na tes-
ty do nejbližšího káčka/terénu/ 
k doktorovi. Jistota je jistota.

Pokud ses poranil o neidentifi-
kovatelnou jehlu, je to stejné, jako 
by byla od člověka infikovaného 
přenosnou chorobou. Dojdi si na 
odběry krve ke svému ošetřujícímu 
lékaři nebo do ambulance. Stejně 
tak při poranění o  jehlu ležící na 
zemi – tam navíc ještě hrozí riziko 
nakažení bakteriemi a patogeny ze 
země, tudíž, krom odběrů, si řekni 
i o tetanovku.

POKUD JDE O HIV, CO 
NEJRYCHLEJI DO AIDS CENTRA
Pokud jde o poranění (nebo nedej-
bože o  sdílení) jehlou od člověka, 
co je pozitivní na HIV, je klíčový čas 
a (rychlá) akce. Postexpoziční pro-
fylaxe je efektivní v  prvních hodi-
nách po poranění. První krok je te-
lefonicky se spojit s AIDS centrem 
v  nejbližším městě (Praha, Plzeň, 

České Budějovice, Ústí nad Labem, 
Hradec Králové, Ostrava a  Brno), 
tam poradí a mají také antiretrovi-
rové preparáty, které dokáží zabít 
HIV vir IHNED po nakažení.
Pokud patřila jehla člověku nakaže-
nému žloutenkou A nebo B, je tře-
ba se obrátit na nejbližší zdravotní 
středisko a tam říct, že došlo k po-
ranění s  rizikem přenosu žlouten-
ky. U béčka se musí léčba zahájit do 
jednoho měsíce. U áčka do 14 dnů.
!!! Tyto termíny jsou nesmírně 
důležité. Pokud přijdeš k dok-
torovi později, budeš už muset 
počkat na propuknutí nemoci (u 
žloutenek). U HIV musíš chodit 
pravidelně na testy, dokud ne-
budou pozitivní, a potom pod-
stoupit normální léčbu !!!

ZADEK

ALKOHOL vYvOLává kRáTkODOBé A PříJEMNé POCITY ZAhřáTí. DLOUHODOBěJI ALE můžE ZPůSOBIT PODChLAZENí.

CHLASTÁŠ – ZMRZNEŠ

MySLETE NA TO, žE jEDINý 
DOUšEK ALkOhOLU můžE 

křEHkOU TEPLOTNí 
ROvNOVáHU NARUšIT 

A čLOVěKA ZABíT 
BěhEm PáR mINUT...

Je to způsobeno tím, že bez ohledu na 
tělesnou i okolní teplotu vyvolává al-
kohol v  těle dvě věci. Dlouhodobě 
rozšiřuje cévy a  krátkodobě zvyšu-

je krevní tlak. Kvůli rozšíření cév uniká tep-
lo z vašeho těla rychleji.

Proč mi neomrzne pupek?
Při těžkých podchlazeních dojde k tzv. cen-
tralizaci krevního oběhu. Podchlazené tělo 
chrání a udržuje při životě jen životně důle-
žité orgány a oblasti těla – břicho, hrudník, 
hlavu. Představte si v krevním řečišti čty-
ři veliké kohoutky – dva v  ramenou a dva 
v kyčlích. Teplá krev koluje v životně důle-
žitých oblastech, zbytek těla je zásobován 

minimálně a tato krev je chladnější. Proto 
mají všichni omrzlé prsty, a ne pupík.
Po vypití alkoholu otevřeme všechny „krev-
ní“ kohoutky naráz (dlouhodobým rozšíře-
ním cév). Tím zatížíme srdce a  krátkodo-
bě zvýšíme tep i krevní tlak – studené krvi 
v  končetinách nic nebrání a  začne se mí-
sit s  krví centrální – teplou.  Výsledek je 
jasný: smícháním chladné krve z  konče-
tin a teplé krve z oblasti hrudníku, hlavy 
a břicha, se rapidně sníží celková vnitřní 
teplota těla.
O podchlazení mluvíme, pokud teplota těla 
klesne pod 35 stupňů, teploty pod 30 stup-
ňů jsou neslučitelné se životem.

KACHENA Známý je těžkém v absťáku 
a žádá  o pomoc. Vy máte u sebe 
jen  svůj výplach.  Víte o sobě, 
že máte žloutenku céčko. Co 
uděláte?

A) Podělíte se o svůj výplach.

B)  Řeknete, že máte jen výplach, 
a že máte céčko. Podělíte se 
jen po dlouhém přemlouvání.

C) O nic se nepodělíte?

D) Něco jiného?

Nakazil jsem sE. 

JdE to zVrátit? 

AnEb POSTEXPOZIČNÍ 

PROFYLAXE
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Jdete pozdě v noci městem a narazíte na 
úplně zmláceného opilého muže, který 
jen leží na zemi. Co uděláte? 

A) Obejdete ho, každý svého štěstí strůjcem
B) Okamžitě zavoláte 155 a přivoláte pomoc
C) Něco jiného

VÍŤA: „Stalo se mi to, na squatu je nás hodně a občas se píchnu. Tak když vím, o koho jde, tak jsem v po-
hodě, když ne, tak se chodím pravidelně testovat.“ MAREK: „Bodnul jsem se nedávno. Céčko už mám, tak 
co, nijak jsem to neřešil. Možná si teď skočím na testy, když o tom tak mluvíme.“

Dej si po mne.
Jo a mám HIV…



mýtus 1:
ŠkRTIDLO SE mUSí PO  
20 mINUTáCH POvOLIT

Dříve se zaškrco-
valo hodně a  me-
toda „dočas-
né zaškrcovadlo“ 
opravdu existo-
vala. Dnes je to-
mu však jinak 

a různé zaškrcovací techniky mají 
svůj půvab hlavně při hromadných 
neštěstích. V  běžné první pomo-

ci jednotlivci se jedná o  přežitou 
techniku, která by měla být oprav-
du až tím posledním řešením.
Jak je to správně ? Pokud potře-
bujete zastavit masivní krváce-
ní, vložte do rány prsty. Udělej-
te přímý tlak v  ráně, nejlépe přes 

nějakou savou vrstvu, aby se krev 
mohla vysrážet. Pokud tlak na rá-
nu udržíte, rána neprosakuje a ne-
musíte raněného opustit, tuto me-
todu neměňte. Ne každé krvácení 
se musí nutně obvazovat.
Pokud raněného musíte opustit, 
krytí výrazně prosakuje nebo po-
kud nejste schopni tlak v ráně udr-
žet, pomožte si tlakovým obvazem. 
Pokud máte pouze obyčejný ob-
vaz, nerozmotávejte ho, ale tak jak 
je (tedy celý v  ruličce) ho přitlač-

te na ránu. Pokud nemáte ani ten, 
poskládejte třeba šálu nebo sro-
lujte ponožky. Když začne prosa-
kovat i toto krytí, nesundávejte ho, 
ale přidejte další vrstvu.  Až když 
proteče i druhá tlaková vrstva, te-
prve pak přistupujte k  zaškrcová-

ní. Vezměte gumové škrtidlo. První 
ovinutí je zlehka, při dalším ovinutí 
na sebe gumový materiál přilne a 
drží. Následuje několik hodně uta-
žených ovinutí tak, aby se zamezi-
lo krvácení. Poslední dvě, tři ovinu-
tí jsou zase zlehka, aby se škrtidlo 
nepovolovalo. Konec se zajistí buď 
přelepením, nebo podsunutím 
konce pod poslední ovinutí. Za-
škrcovat se dá jen na paži, nebo 
stehně. Nikdy ne těsně nad kloub, 
může dojít k trvalému poškození 
nervů. Ideální je na škrtidlo, nebo 
třeba na druhou ruku napsat, kdy 
přesně se končetina zaškrtila.

mýtus 2:
Má v SOBě 
Nůž, RYCHLE hO 
vYTáhNI
Nutkání předměty vy-
tahovat mívají spíše 
zranění. Cizí předmět 
je v  jejich těle trauma-

tizující záležitostí, a tak se jej sna-
ží zbavit.
Proč je to špatně? Důvody jsou 
zřejmé: To, co oběti uškodí nejví-
ce, je manipulace s  předmětem 
a  rozvoj velikého krvácení po je-
ho vytažení. Předmět v ráně totiž 
funguje docela dobře jako „špunt“ 
a zabraňuje tak větší krevní ztrá-
tě. V případě, že kolem předmětu 
člověk nekrvácí, připravíme pouze 
přístup k ráně – opatrně rozstřih-
neme oděv v okolí a ránu překry-
jeme kolem čnějícího předmětu. 
Než přijedou záchranáři, snaží-
me se udržet zraněného co nej-
více v  klidu. Pokud rána kolem 

předmětu hodně krvá-
cí, postupujeme stejně 
a  na krytí navíc silně tla-
číme prsty směrem do-
lů a směrem k předmětu 

– jako bychom ránu po-
myslně uzavírali. Nepo-
koušíme se o  zastavení 
krvácení změnou pozice 
v ráně!

Mýty v první pomoci

MySLETE NA TO, žE ZAšKRCOVáNí kONčETIN 
jE OPRAvDOVý ExTRéM A jEDINOU výjImKOU 

jSOU AMPUTACE kONčETIN.

MASáž NEPřERUšUJTE, A TO ANI TEhDy, POkUD 
SE POSTIžENý OBčAS NADECHNE. ZPRAVIDLA 

jDE jEN O OBNOvENí LAPAvýCH DECHů.

mýtus 3: 
NěKDO můžE DýCHAT 
jEN TROChU, TAkžE TO 
NENí POZNAT 

U  postiženého v  bezvědomí exis-
tují pouze dva stavy: buď zřetel-
ně vidím, jak postižený pravidelně 
DÝCHÁ s normální frekvencí (jako 
já) – anebo NEDÝCHÁ. Při jakékoliv 
nejistotě postupujeme jako když  
NEDÝCHÁ – ihned zahájíme neod-
kladnou resuscitaci! Kdo se nebrá-
ní, pomoc potřebuje.

mýtus 4: 
VžDy jE NUTNá 
STABILIZOVANá POLOhA 
Ve stabilizované poloze se špat-
ně sleduje stav dýchání. V  přípa-
dě zástavy oběhu občas matou 
tzv. „lapavé dechy“, díky kterým 

se může se zdát, že 
postižený dýchá! Sta-
bilizovaná poloha je 
v  těchto situacích za-
biják – pokud postiže-
ného otočíte na bok, 
již si zpravidla nikdo 
nevšimne, že dodý-
chal. 

Takže: Postiženého po kolap-
su, který nereaguje, ale dýchá, 
je nutné ponechat NA ZÁDECH, 
PEČLIVĚ jej SLEDOVAT, a  pokud 
by byly intervaly mezi nádechy 
nápadně dlouhé nebo by posti-
žený dokonce jen občas „lapl po 
dechu", okamžitě zahájit nepří-

mou masáž srdce!!! Masáž nepře-
rušujte, a to ani tehdy, pokud se 
postižený občas nadechne. Zpra-
vidla jde jen o obnovení lapavých 
dechů. 
Stabilizovaná poloha je vhodná 
pro pacienty, kteří jsou při vědo-

mí nebo alespoň s jistotou dýcha-
jí a hrozí u nich zvracení – typic-
ky např. při intoxikaci alkoholem.

mýtus 5: 
ZAPADá mU jAZYk! 
NEMáTE NěkDO 
ZAvíRACí šPENDLíK?

„Zapadající jazyk" přišpendlený 
zavíracím špendlíkem k dolnímu 
rtu je nebezpečný nesmysl, který 
může postiženému hodně ublížit.
Takže: Pro zprůchodnění dýcha-
cích cest je rozhodující uložení 
postiženého na záda, vyčištění 
úst a  uvedení hlavy do přiroze-
né polohy, nebo mírného záklo-
nu. Funguje to!

mýtus 6: 
PODLOžímE hLAVU, ABy 
SE DOBřE LEžELO!
Mezi záchranáři se tento postup 
někdy označuje jako „kabelko-

vý syndrom“ nebo „polštářek do 
rakve“. Pomáhající mají potřebu 
podložit člověku hlavu, aby přece 
neležela někde na zemi v louži…
Proč je to špatně? Předklon hla-
vy uzavírá dýchací cesty.  Naším 
hlavním úkolem u bezvědomého 
člověka je zajistit volně průchod-
né dýchací cesty. Jediný způsob, 

jak toho můžeme dosáhnout, je 
provést záklon hlavy.

KACHENA
Zdroj: www.prpom.cz,  
www.zachrannasluzba.cz

ZAVíRACí šPENDLíK DO jAZYkA A DALší mýTY

DvA ROkY NATVRDO   
 ZA NEPOSKyTNUTí  
  POmOCI

První pomoc je v  ČR ukot-
vena v  zákoně – neposkyt-
nutí pomoci je definováno 
jako trestný čin dle zákona 
č.40/2009 Sb. Trestní zá-
koník, ve znění pozdějších 
předpisů, stanoví dokonce 
v § 150 a § 151 sankce za ne-
poskytnutí pomoci.

Poskytnout první pomoc je 
dle zákona povinné zejména 
v těchto případech:

   když nehrozí nebezpe-
čí pro vás nebo kohoko-
liv jiného

   pokud vaše zaměstnání 
ve své povaze zahrnuje 
povinnost poskytnout PP

  při autonehodě
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Jaké jsou zkušenosti pražských 
záchranářů s osobami užívajícími 
drogy, resp. osobami pod vlivem? 
Máte představu, kolik výjezdů 
připadá na takové případy?
Zkušenosti máme bohaté. Hlavním důvo-
dem je velký počet nočních klubů, barů, 
časté koncerty, sportovní utkání a také bo-
hatý turistický ruch. Každoročně vyjíždíme 
ke stovkám takových případů. Kdybychom 
měli započítat i výjezdy spojené s alkoho-
lem, čísla by se pohybovala v řádech tisíců.
Co se týče intoxikací, loni jsme ošetřili asi 
500 pacientů, kteří museli být kvůli dro-
gám nakonec hospitalizováni na JIP, pří-
padně na anesteziologicko-resuscitačním 
oddělení. 
Netýká se to jen dospělých v sociálně slab-
ších skupinách. Bohužel není žádnou vý-
jimkou, že se mezi uživateli objevují již děti 
ze základky, mladí a úspěšní lidé...

Když volám záchranku, 
co je nejdůležitější? 
Pomůže, pokud volající odpovídá na otáz-
ky dispečerky tísňové linky, nechá se vést 
jejími radami a poskytuje první pomoc po-
dle pokynů. Stejně tak nám situaci ulehčí, 
pokud oznámíte, že se může jednat o ne-
spolupracujícího, agresivního člověka, kte-
rý je pod vlivem drog.  Případně pokud 
víte, že pacient trpí například HIV, žlou-
tenkou nebo jinou infekční chorobou, po-
může nám, když se to dozvíme s předsti-
hem – víme pak, na které lůžko pacienta 

směřovat a  rezervujeme mu mís-
to dopředu. Podstatná je i konkrét-
ní látka, případně množství, kte-
rou dotyčný užil. Nejdůležitější při 
poskytování jakékoliv pomoci (ze-
jména člověku, který je pod vlivem 
drog), je dbát vždy na své vlastní 
bezpečí!

Co když pacient odmítá 
ošetření? Používají záchranáři 
nějakých speciálních 
(omezovacích) prostředků? 
Člověk po požití návykové látky ne-
ní schopen adekvátně zhodnotit 
svůj zdravotní stav. Prakticky vždy 
může dojít k ohrožení zdraví i živo-
ta, a proto se v některých případech 
může jednat o  takzvanou nedob-
rovolnou hospitalizaci. Záchranáři 
omezovací prostředky nepoužívají, 
pokud by je ale použít potřebovali, 
požádají o pomoc policii. 

V případě, kdy pacient 
bezprostředně ohrožuje 
posádku sanitky, může velitel 
zásahu rozhodnout, že takové 
osobě nebude poskytnuta 
pomoc. Stává se to? Co se 
v takovém případě děje?
Zdraví našich záchranářů a  léka-
řů je vždy na prvním místě. Pokud 
by tedy byli jakýmkoliv způsobem 
ohroženi, vždy vyčkají na příjezd 

policie. Ta nejprve dotyčného zajis-
tí, a teprve poté je pacient ošetřen 
záchranáři. S PČR spolupracujeme 
velmi úzce a mnoho let to funguje 
na výbornou. Žádost o policejní asi-
stenci požaduje zpravidla už dispe-
čer operačního střediska, pokud je 
z  volání na tísňovou linku zřejmé, 
že by se mohlo jednat o konfliktní 
situaci.

V Plzni nedávno vyjížděli hasiči 
k muži na stromě, který se zde 
schovával před rozzuřeným 
tygrem. Ukázalo se, že byl pod 
vlivem pervitinu, a odvezla jej 
sanitka. Jistě by se i v análech 
pražské záchranné služby našla 
podobná „veselá“ historka...
Ano, i  archiv ZZS HMP disponuje 
poněkud „vtipnými“ případy spo-
jenými s užitím drog. V repertoáru 
máme například muže, který mlu-
vil s  mimozemšťany, nebo jiného, 
kterého pronásledovaly jezinky.  
Ale jakkoliv se tyto případy mohou 
zdát úsměvné, nesmíme zapome-
nout, že jsou to nemocní lidé, svým 
bludům a halucinacím věří a pova-
žují je za naprosto reálné. Mnohdy 
nevidí ze své situace jiné východis-
ko, než sebepoškození, nebo sebe-
vraždu, a  proto tyto situace bere-
me za všech okolností velmi vážně. 

OLGA

Volej SANITKU! 
NA ZKUšENOSTI S OSOBAMI UžíVAJíCíMI DROgy 
jSmE SE ZEPTALI NA PRAžSKé ZáCHRANCE. ZA 
ZDRAVOTNICKOU ZáCHRANNOU SLUžBU hL. m. 
PRAhY ODPOvíDALA  
JANA POšTOvá.
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PŘIvOLÁNÍ ZÁChRANkY
Vytočte číslo 155 (volání je 

bezplatné, lze vytočit i bez vlo-
žené SIM karty).

Uveďte místo události. Po-
kud si nejste jisti, pomůžou 
sloupy veřejného osvětlení! 
Najděte nejbližší lampu a  na 
jejím sloupu štítek s  číslem. 
Ten nahlaste záchranářům. 

Sdělte dispečerovi také své 
jméno a  telefonní číslo – ze-
jména pro případ, že vás zá-
chranáři nebudou moci najít…



*  Otvor po vyteklém abscesu je potřeba čistit a krýt, aby nedošlo k reinfekci.
** Hluboký absces  - místo je zarudlé, oteklé, bolestivé, ale nevytvoří se bílý vrcholek. Raději navštivte 

lékaře. Neléčený hluboký absces může přejít do flegmóny, kdy oteče celá končetina. Hrozí otrava krve.

1.Obrázek 1.
Schematický řez znázorňující
jednotlivé vrstvy tkáně.

2.

3.

Obrázek 2. 
Jehla se při napíchnutí kůže
konta minuje mikroorganismy, 
které se usadí ve tkáni. Část bakterií se 
dostane přímo do krve, čímž mohou 
infikovat i další orgány v těle. Absces se 
tak může vytvořit prakticky kdekoli.

Obrázek 3. 
V místě vpichu se usadí bakterie,
které způsobí infekci.

Obrázek 4.
Kolem infekce se vytvoří kulovitý 
obal z hnisu, který se snaží infekci 
zlikvidovat.

Obrázek 5. 
Jak roste množství hnisu v absce-
su, vytvoří se na kůži typický bílý 
 vrcholek podobný velkému uhru 
při akné.

Obrázek 6. 
Vrcholek nakonec praskne, a obsah 
abscesu se vyleje na kůži.* Někdy 
je však absces hluboko pod kůží, 
či dokonce ve svalu. Sám obvyk-
le nepraskne, proto je potřeba ho 
 odstranit chirurgicky.**

JA K  V Z N I K Á  ABS CE SB A K T E R I E

K Ů Ž E

Ž Í L A

S V A L

4.

5.

6.

J E H L A

P O Č Í N A J Í C Í  I N F E K C E

H N I S

B Í LÝ  V R C H O L E K

H N I SP R A S K LÝ  A B S C E S

B A K T E R I E

K Ů Ž E

Ž Í L A

S V A L
Ž Í L A

S V A L

B A K T E R I E  U N Á Š E N É  D Á L  D O  T Ě L A

KO N EČ N Ě  J S E M  S I 
PO Ř Í D I L  PO Ř Á D N EJ 
A B S C E S .  S TAČI LO 
N A S T U D OVAT
T Y H L E  O B R Á Z K Y.

Absces je bolestivá boule plná hnisu, 
který se snaží zdolat infekci zavleče-
nou bodnutím jehly při nitrožilní 
aplikaci. Absces nejčastěji způsobí 
bakterie, které žijí na kůži. Když se 
dostanou do tkáně pod kůží, kam 
nepatří, tělo se jich snaží zbavit. 
Stejným způsobem se mohou do těla 
dostat mikroorganismy, které jsou 
v použité jehle či stříkačce. Proto

je vždy potřeba použít  čistou  jehlu 
i  stříkačku. V  ideálním  případě 
před napíchnutím kůži omýt 
mýdlem,  tekoucí vodou a   ošetřit 
 alkoholovým  tamponem. Voda 
s  mýdlem odplaví živé i   mrtvé 
 bakterie, toxiny bakteriemi 
 vyprodukované, a  alkohol zabije 
 zbylé žijící bakterie v  okolí místa 
vpichu.

170331_absces_dvoustrana.indd   1 31.3.2017   11:59:40
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RUďák Jó poskytoval, moc-
krát. Jezdil jsem jeden čas s kolo-
točema, tak to byl každou chví-
li nějakej epilepťák. Mně zase 
pomohli lidi, když jsem si rozřízl 
nohu při koupání. Bylo to hluboký 
a hodně to teklo, použili autolékár-
ničku a pak mě odvezli do špitálu.

PEPAN Byl jsem s chlápkem, 
co měl nemocný srdce. Poznal, 
když na něj šel nějakej záchvat. 
Měl u  sebe ampule a  injekce, co 
se dávaj přímo do srdce. Uka-
zoval mi, co mám dělat, až to na 
něj přijde, kam mu to mám pích-
nout. A když to přišlo, tak jsem mu 
tu injekci zapíchnul do srdce a tý-
pek přežil.  Pak se mi stalo, že na 

jednom bytě se stará předávkova-
la. Já jsem chtěl volat sanitku, ale 
ti lidi tam nechtěli dělat rozruch, 
věděli jak na to, tak jí rozchodili 
a rozmluvili.

OjkA Já nikomu nepomá-
hám. Nikdo nepomáhá mě. Se-
ru na všechny. No, možná mám 
kamaráda, kterýmu bych po-

moh, ale jemu se nikdy nic nestalo 
a ani nestane.

PěNICE Pomoc? Ani mi ne-
chtěli zavolat záchranku, když mi 
bylo fakt zle po nějakym 
blbym matroši. Byla 
to sračka, ani jsem 
nebyla zfetovaná. 
A  oni prej, že ne-
zavolaj, protože 
jsem feťačka! To 
je co?

BROUk No ani 
ne. Já to teda naštěs-
tí nikdy nepotřeboval. Ale jo, 
když někdo potřebuje pomoc, tak 
ho v tom nenechám.

FALkO Jo, pomáhali mě, ale 
byly za to desátky. Dal jsem si he-
rák a  pak rohypnol. Nejdřív (spo-
lutoxíci) nevěděli, co se mnou, 
tak mě vláčeli Vltavou, abych se 

probral. Pak asi zavolali záchran-
ku. Ale nevim, jestli oni, nebo ně-
kdo jinej. Já se probral v  sani-
tě po dvou injekcích adrenalinu, 
a s prázdnýma kapsama. Ale žiju!

IvčA Mě jednou zroháčova-
nou rozcházeli dva pankáči. Sama 
jsem pak jednou bývalýho přítele 
taky rozcházela na Václaváku po-
tom, co si dal herák a roháče.

HEkTOR Táhnul jsem chlápka 
odněkud z  Výtoně do Štěpánský 
na squat. Dal si tehdy oblíbenou 

kombinaci heráku a Rohypno-
lu. Lidi od něj utekli. Když 

se probral u  mě, vůbec 
netušil, co se dělo. Ne-
pamatoval si nic.

ALENkA
Já jsem dvakrát roz-

cházela předávkovaný 
herákem a  benzákama. 

Jednou jsem se snažila po-
moct ženský v epilepťáku, ale ta 

ho jenom filmovala. Byla vožralá 
a prej to dělala často. Záchranáři jí 
znali a řikali: „Pani, neškrábla vás? 
Ona má totiž syfla!“. Myslela jsem, 
že jí zabiju. Mě zase zachraňovali, 
protože se mi ucpala plíce od ne-
filtrovanýho subáče. Zkolabova-
la jsem, kámoš volal záchranku. 

Ve špitále ze mě hadicí, kterou mi 
píchli do zad, odsávali hnus, co se 
mi tam usadil.

ROmAN Před lety na Žofíně 
jsem potkal partičku, zakecali jsme 
se. Byl tam s nima jeden kluk, co si 
dal herák, byl modrej, měl modrý 
rty a tak. Ty kluci mi najednou řek-
li, že někam jdou, řekli mi „nenech“ 
ho usnout, dali mi krabici mlíka. 
V  tu chvíli mi došlo, že mě v  tom 
nechali, nechtěli mít s tim předáv-
kovánim nic společnýho, i  když si 
dávali spolu. Tak jsem ho probou-
zel, chodil s  ním, dal jsem mu to 
mlíko, on se poblil, nakonec jsme 
to zvládli. Ale byla to prasárna od 
nich, že nás tam nechali. 

Svou povahou je poleptá-
ní podobné popáleninám. 
Popáleniny jsou poměrně 
častým úrazem v  souvis-
losti s pervitinovými varna-

mi. Uživatelé drog pravidelně re-
ferují o tom, jak se náhodou polili 
louhem, neuvědomili si to a  zjis-
tili to až po delší době. Louh totiž 
v první chvíli není cítit.
Výjimečně se také stává, což je 
velice nebezpečné, že se někdo 
louhu omylem napije, protože je 
skladován jako roztok v  nádobě 
podobné vodě.  Občas také do-
chází k poleptání od kyseliny solné 
a fosforečné a od jódu. 

První pomoc  
při poleptání

 V  první řadě se zamyslete, 
zda nebezpečí nehrozí i vám z po-
skytnutí první pomoci.

 V závažných přípa-
dech – poleptání velké 
plochy, vdechnutí par, 

poleptání oka, vypití žíra-
viny – volejte  po provedení prv-
ní pomoci RZP, nepokoušejte se 
o neutralizaci jinými látkami.

PolePtání oka
 Vyplachovat, vyplachovat, vy-

plachovat, a to pouze vodou!
 Použijte jemný proud vody 

a vyplachujte od vnitřního koutku 
k zevnímu!!! aby nedošlo k poško-
zení druhého oka.

 Pokud to jde, vyndejte kon-
taktní čočky.

 Při poleptání vápnem dej-
te pozor na ulpívající kousky – ty 
je nutné nejdříve odstranit a  pak 

teprve začít oko vyplachovat.
 Do oka nedávejte žádné kap-

ky ani masti, sterilně ho překryjte 
a navštivte lékaře.

PolePtání kůže
 Postižené místo oplachujte 

proudem vody tak, aby nedošlo 
k postižení okolní zdravé tkáně.

 Neutralizaci louhů (zásad, 
hydroxidů) můžeme provést zře-
děným roztokem octa, citronovou 
šťávou nebo borovou vodou.

 Neutralizaci kyselin lze pro-
vést zředěným roztokem mýdlové 
vody či jedlé sody (2 %).

Při požití oplachujte ústa vodou 
a neprodleně volejte ZZS, nevyvolá-
vejte zvracení, nepodávejte nápoje.

 
 

 
 
 
Při vdechnutí nechte postiže-
ného sedět, zajistěte přívod čers-
tvého vzduchu, v případě potřeby 
volejte ZZS.

Nezapomeňte vždy zajistit látku, 
která vedla k poleptání a předejte 
ji posádce ZZS.

KACHENA

Musela vám být někdy 
poskytnuta první pomoc 
nebo jste sami někoho 

zachraňovali?

   ANKETA

INJEKCE  
DO SRDCE?  
  mýtus!

PolePtání louhem
Manipulace s hydroxidem sodným (louhem), kyselinou solnou, jódem či 
kyselinou fosforečnou bývá častým zdrojem poleptání. 

"Prý na bytě, kde se vařilo piko, bylo dvouletý dítě. 
oni si dávali pozor, ale zapomněli na louh a ono se 

ho napilo. Mělo velké zdravotní komPlikace.“
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POZOR, MÝTUS:Dle konzultace se záchranáři se žádné injekce přímo do srdce při záchraně života nepoužívají. Jde o mýtus vyvolaný filmem Pulp Fiction. Srdce je navíc naštěstí uloženo relativně hluboko, takže je běžnými jehlami a nasazovačkami není možné zasáhnout.  



Pokud jste nečekaně otěhotněla a nechcete mít dítě, níže najdete praktické informace o po-
tratech. Zvažte ale také jiné možnosti, např. dítě donosit a dát k adopci. Pokud se chcete 
těmto složitým úvahám vyhnout, může být dobrá možnost chránit se před otěhotněním 
antikoncepcí. 

 UměLé PřERUšENí TěhOTENSTVí 

CHEMICkOU CESTOU
  Provádí se pomocí potratové pilulky 
MIFEGYNE (mifepriston)

  Metoda použitelná do 49. dne od 
poslední menstruace

  Metoda šetrná, cenově mírně dražší 
(dohromady cca 5000 Kč), než potrat 
prováděný klasickou metodou

ŽENA MUSÍ NAVŠTÍVIT  
LÉKAŘE OPAkOvANĚ:

  kvůli diagnostice těhotenství (pomocí 
ultrazv. vyšetření, ev. vyšetření krve),

  kvůli první dávce účinné látky (tři 
tablety), která zablokuje hormon 
nezbytný k udržení a vývoji plodu,

  kvůli druhé dávce (jedna tableta) ,která 
vypudí z dělohy usmrcený plod,

  kvůli kontrole po proběhlém potratu 
(kontrola dělohy pomocí ultrazvuku).

  Celý proces připomíná silnou menstruaci, 
která může trvat rozdílně dlouhou dobu

  Tablety nevydává každý gynekolog, smí 
se předepisovat jen ve zdravotnickém 
zařízení s lůžky

UměLé PřERUšENí TěhOTENSTVí 

CHIRURGICKOU CESTOU
  Provádí se v lůžkovém zařízení, lze 
provést ambulantně, většinou je potřeba 
předoperační vyšetření

  Lze jej provést maximálně do 
dvanáctého týdne těhotenství

  Výkon se hradí, cena se v jednotlivých 
zařízeních liší, levněji vychází UPT 
provedené do 8. týdne těhotenství  
(ceny 3500 až 4500 Kč)

  Na některých pracovištích je 
zpoplatněno i sepsání žádosti 
o interrupci, navíc se platí i za 
laboratorní vyšetření krve kvůli zjištění 
Rh faktoru

  Před výkonem v celkové anestezii je 
potřeba osm hodin nejíst, nepít, nekouřit

  Po výkonu, cca za dvě hodiny, je 
v případě nekomplikovaného průběhu 
žena propuštěna s DOPROVODEM domů

  Je potřeba počítat s tím, že zbytek 
anestetika je přítomen v těle ještě 
několik hodin a jakákoliv  kombinace 
s drogami by mohla vést k přímému 
ohrožení života ženy

ANEB kDy A ZA 
kOLIk jE UMěLé 
PřERUšENí 
TěhOTENSTVí.

Kyselina listová je jedním z vitamínů 
skupiny B.

V lidském těle je nezbytná přede-
vším pro tvorbu nových buněk.

Pravidelné užívání doporučené dávky 
kyseliny listové snižuje riziko těchto 
vrozených vad o 50 až 70 procent.

Příjem kyseliny listové před otěhotněním a na 
počátku těhotenství působí jako účinná prevence 
defektů neurální trubice u dítěte (nejčastěji rozštěp 
páteře a nesprávný vývoj mozku a lebečních kostí).

Konzumace potravin bohatých na kyselinu 
listovou bohužel nepokryje zvýšenou potřebu a je 
nutné podávat vitaminové doplňky (lépe se 
vstřebávají).

Není 
rozštěp

jako 
rozštěp

V čem ji najdete
Fazole, hrách, pomerančový džus, 

avokádo, špenát, brokolice, růžičková 
kapusta, chřest, játra, droždí.

Kyselinu listovou lze zakoupit bez 
předpisu, a to samostatně nebo v mul-
tivitaminovém přípravku pro těhotné. Je 
ideální ji začít užívat ještě před pláno-
vaným otěhotněním.

aneb proč mají těhotné ženy jíst kyselinu listovou
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Vznikají při výrobě pervitinu 
v domácích laboratořích nějaké 
zdraví škodlivé látky a jaké?
Varem vznikají různé škodlivé lát-
ky včetně těch běžně používaných 
k  okamžitému usmrcení hmyzu 
při dezinsekci plynováním. Ty i při 
malém varu dosahují koncentra-
cí 20x převyšujících limit pro hasi-
če s dýchacími maskami. Hodnoty 
amoniaku jsou překračovány 49x, 
chlorovodíku 29x. Na 1 kg metam-
fetaminu vznikne asi 30 kg che-
mických odpadů. Jemný aerosol 
metamfetaminu lze najít v  okru-
hu až 140 metrů kolem místa varu. 

V  plicích se při běžném dýchá-
ní vstřebává přímo do krve, stejně 
tak páry jódu, které nevratně po-
škozují štítnou žlázu lidem i daleko 
od místa varu. 

S jakými konkrétními případy 
a rozsahy kontaminace 
se setkáváte?
Dochází ke kontaminacím různé-
ho rozsahu. Metamfetamin krys-
talizuje na zdech. I krátký čas varu 
dokáže penetrovat stavbu tak, že 
ještě v hloubce 10 cm zdiva lze na-
lézt vysoký obsah metamfetami-
nu, odpadní kyseliny vylévané do 
kanalizace protékají desítky metrů 
skrz půdu a odnáší další znečištění 
do vodních toků. Někdy lze nalézt 
i  místnosti „vymalované“ jódem 
na fialovo. Okolní vegetaci může-
te najít spálenou korozivními ply-
ny i  desítky metrů daleko. Konta-
minace v budovách přetrvává i po 
10-15 letech. 

METAMFETAMIN I 10 CM VE ZDECH

Jaké zdravotní škody 
mohou nastat v důsledku 
výroby pervitinu?
Kdo je varu přítomen nebo se 
v  prostoru varny pohybuje, ten si 
je nebezpečí obvykle vědom. I pro-
to používá kvalitní ochranné pro-
středky. Ale ostatní obvykle ani 
nevědí, čemu jsou vystaveni. Ne-
vědomá kontaminace budovy 

metamfetaminem způsobí řadu 
potíží i po letech, zatímco chronic-
ká otrava parami jódu způsobí se-
lhání štítné žlázy během několika 
měsíců i v sousedním domě. Pře-
nosem ruka-ústa dochází k sekun-
dární kontaminaci i  nezúčastně-
ných osob, zejména dětí. A takřka 
u každé varny lze nalézt malé dí-
tě – někdy ve stejném domku, jin-
dy zase v těsném sousedství.  Tře-
tina až polovina dětí v  domech 
s aktivní varnou má pozitivní tes-
ty na přítomnost metamfetaminu 
v krvi. Je třeba si uvědomit, že me-
tamfetamin sám o  sobě je zdra-
votně závadná látka. Je-li člověk 
vystaven prostředí kontamino-
vanému metamfetaminem, dá se 
počítat s  dosažením denní dáv-
ky 0,26 mg/kg tělesné váhy již 
pouhým vdechováním. Pro před-
stavu o  míře absorbované kon-
taminace je možné uvést hodno-
ty metamfetaminu 0,2 mg/l krve 

jako hladiny vylučující způsobi-
lost k  řízení motorových vozidel. 

Máte nějaké příklady, kdy 
byli varnou nějak zdravotně 
ovlivněni sousedé či noví 
nájemníci prostor?
Jedna zahraniční rodina již devět 
dní po nastěhování se do nové-
ho domu pozorovala u  rodinného 
psa prudký nástup nespecifických 
záchvatů a  u  šestiletého syna se 
rozvinuly dýchací obtíže podob-
né astmatu. Dům byl dle souse-
dů známý jako „drogové doupě“ 
a provedené testy ukázaly 100ná-
sobné překročení hygienických li-
mitů pro nutnou sanaci. Jiná rodina 

se nastěhovala do domu s historií 
nelegální laboratoře, kde se va-
řilo naposledy před 5 lety. Tři dě-
ti v batolecím věku po krátké době 
trpěly malátností a  jejich dýchací 
problémy, léčené nejvyššími pří-
pustnými dávkami steroidů, konči-
ly akutními stavy, které vyžadovaly 
zásahy pohotovostní služby místní 
nemocnice. U  matky se rozvinuly 
psychické problémy doprovázené 
těžkými migrénami, u obou rodičů 
pak onemocnění ledvin. Okamži-
tě po opuštění domu se zdravot-
ní stav rodiny zlepšil – děti již více 
nepotřebovaly inhalátory k podpo-
ře dýchání, migrény a onemocně-
ní ledvin zmizelo. Vzorky ukázaly 

nejvyšší koncentraci chemických 
kontaminantů na kuchyňské lince, 
kde se připravovaly pokrmy a ste-
rilizovaly dětské lahve. 

Co musí udělat nový nájemník/
vlastník bytu, aby prostory 
varny nebyly zdraví škodlivé?
Většina kontaminace je rozptýle-
na v podobě par nebo částic men-
ších 1 µm. Při této velikosti dochází 
k penetraci zdiva, bytových texti-
lií, nábytku, oděvů i pokožky oby-
vatel, návštěvníků i  zasahujícího 
personálu. K úspěšné dekontami-
naci je třeba specifických postu-
pů a  látek, které vyžadují od de-
kontaminačního personálu použití 
i  přetlakových osobních ochran-
ných obleků. V  opačném přípa-
dě dochází po krátkém poklesu 
k  opětovnému nárůstu koncen-
trace škodlivin v  interiéru. Kro-
mě vybavení bytu je nutné pro-
vést i  dekontaminaci elektrických 
obvodů, odpadů a  jímek, klimati-
zace a  vzduchotechniky. Vyvinuli 
jsme vlastní metodiku dekontami-
nace, která oproti existující ame-
rické s účinností cca 20 % vykazu-
je účinnost víc jak 60 % v jednom 
očistném cyklu. Český člověk ra-
ději ušetří a uklidí si vše sám. Ale 
že mu zůstane i  ve stavebních 
prvcích kontaminace na desítky 
let dopředu, to už nevidí.

Objevují se nějaké škodlivé 
látky u indoorového 
pěstování marihuany? 
Pěstírny jsou paradoxně nebez-
pečnější než varny, neboť tam se 
žádné riziko ani neočekává. Vlh-
kost vede nejen k promáčení sta-
vebních konstrukcí, což může způ-
sobit až kolaps stavby. Dochází 
ke kolonizaci stavebních materiá-
lů plísněmi v ploše i hloubce. Plís-
ně, jejich toxiny i látky, kterými za-
hradníci proti plísním bojují, to vše 
škodí na zdraví nejen uživatelům, 
ale i  obyvatelům v  okolí. I  prys-
kyřičné látky, které se odpařu-
jí z  rostlin, vážně poškozují zdraví 
citlivým jedincům, zejména dětem. 
Podobným rizikem je i kontamina-
ce hnojivy a  pesticidy, které jsou 
chemicky podobné bojovým otrav-
ným látkám.

Chcete něco vzkázat?
To, co děláte sami sobě, je vaše vol-
ba. Tak, jako dnes již nikdo nepochy-
buje o  škodlivosti pasivního kou-
ření, je načase zvážit rizika pasivní 
drogové závislosti a škod na zdraví 
způsobených imisemi chemických 
látek vznikajících při výrobě drog. 
Proč by ale měl trpět i člověk, který 
drogy nikdy užívat nechtěl?

Díky za rozhovor
ALA

Domácí varna
 Domácí varna je  

toxická i pro sousedy!  
Zeptali jsme se Karla 

Lehmerta, Ph.D., na vliv 
domácích laboratoří 

a pěstování marihuany 
na osoby, které se 

v blízkosti pohybují.

Karel Lehmert, Ph.D., 
se dlouhodobě věnuje pro-
blematice bioterorismu a  ne-
konvenčních hrozeb. Založil 
a  nyní již 5 let vede Odběro-
vou laboratoř CBRNe – VA-
KOS XT, která se jako jediná 
v ČR i v Evropě věnuje specia-
lizované dekontaminaci a sa-
naci prostor bývalých varen 
a pěstíren.

pro sousedy piko zdarma
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vietnamSkÁ, 
nudlovÁ, InstAntnÍ, 
ČÍnSkÁ. ŘÍkÁ se JÍ 
vŠelIJAk A v kÁČku 
Ji PrAvdĚPodoBnĚ 
dostAnete taky. Je 
to Ale doBrÉ JÍdlo? 

nudlová polévka je součás-
tí potravinového servisu 
a  pro mnoho lidí zname-
ná také jediné teplé jídlo 

za celý den. Nutriční terapeuti in-
stantní polévky rozhodně nedopo-
ručují. Proč ale? 

chutná to JAko…
První, co každého napadne, je, 
že je to kvůli té zlé přísadě pod 
označením E621, neboli glutamát 

sodný. Je to látka, která zvýraz-
ňuje chuť v potravinách, a to pře-
devším v  těch, které se zalijí vo-
dou a jsou hotové. Většinou v nich 
bývá kvůli nedostatku ostatních, 
chutných a zdravých přísad. Čas-
to se říká, že člověk může být na 
glutamátu závislý. Není to pravda. 
Glutamát se nachází v našem tě-
le běžně, je ve svalech i v mozku. 
Malé množství je i v přezrálých raj-
čatech. 

Může tedy být glutamát nebez-
pečný? Může. Hlavně pro dě-
ti, u kterých někdy bývá příčinou 
rozvoje poruch učení. U  dospě-
lých způsobuje hlavně potlačení 
pocitu sytosti, proto i přes uspo-
kojení, že máme v  břichu něja-
ké jídlo, můžeme mít stále hlad. 
Dále je nebezpečný při nedo-
statečném příjmu (nealko) te-
kutin. Glutamát potlačuje ží-
zeň a  společně se solí, které je 

v  instantních polévkách bohatě, 
zvyšuje funkci ledvin, člověk te-
dy více chodí na malou. Není pro-
spěšný ani pro játra a žlučník, při 
příjmu tučnějších jídel zabraňuje 
jejich trávení a způsobuje prů-
jmy a  dokonce i  žlučníkové 
záchvaty. Taky po něm po-
bolívá hlava. Na pozoru by 
se měli mít lidé s epilep-
tickými záchvaty, gluta-
mát je může vyvolat.

Hlavní ingrediencí toho roztomi-
lého pytlíku, který se sype na ka-
deřavé nudle a  zalévá vodou, je 
obyčejná sůl. V  případě, že jsme 
zdraví, máme dostatek pohybu 
a příjmu tekutin, to nemusí být ta-
kový problém, ale když je soli mno-
ho a  nevyloučí se močí, dokáže 
člověku taky pěkně zavařit. Hlav-
ně tím, že nám stoupne tlak, což 
může ve výsledku vést až k infark-
tu. Zadržování vody díky soli také 

způsobuje nepříjemné otoky. Sůl 
nám zároveň pomalu ničí chuťové 
buňky, takže abychom si jídlo vy-
chutnali, přidává se do instantních 
potravin pomocníček glutamát. 

Bílá nudle lepší než žlutá
A  jak jsou na tom ty nudle? Roz-
dělují se na dvě kategorie, na ty 
žluté a  ty bílé. Levnější a  častější 
jsou ty žluté. Vyrábějí se z pšenič-
né mouky a ztužených tuků rozlič-
ného původu. Tyto nudle dokážou 
vydržet v žaludku a odolávat trá-
vení až třikrát déle než nudle nor-
mální (třeba od babičky). Navíc 
jsou taky napěchované další solí, 

glutamátem a chemickýma po-
mocníčkama, aby lépe chut-

naly. Zasytí, ale našemu tělu 
dají pramálo energie. Navíc 
zaberou místo a chuť pro 
další potraviny. Zadržo-
vání takového jídla může 
způsobovat, že žaludek 
produkuje více trávicích 
šťáv ve snaze umělé jíd-
lo rozpustit, ty se však 
minou 

účinkem a  odcházejí pryč. Po-
kud jdou nahoru, pálí nás žáha, 
což může způsobovat jícnové vře-
dy. Pokud půjdou zbytečné trávicí 
šťávy z žaludku dolů, mohou tam 
zase dělat dvanácterníkové vředy 
a křeče ve střevech. Rýžové nudle 
(bílé až průhledné) jsou, jak napo-
vídá název, z rýžové mouky, která 
je mnohem lépe stravitelná. Žalu-
dek si s nimi poradí mnohem dříve.

epIleptik by čínskou 
polívku neměl 
Čínské polévky by neměli jíst lidé 
s  žaludečními a  jícnovými vředy, 
sůl a nadměrná snaha žaludku to 
strávit může způsobit 

prasknutí vředu. Stejně tak by se 
měli polévkového obžérství vyvy-
rovat lidé s  vyšším krevním tla-
kem. A jestli jste někdy měli epi-
lepťák, tak bych se takovým 
polévkám vyhýbal obloukem. 
Pokud je možnost si polévku uva-
řit někde v  klidu, doporučuju si 
do ní hodit alespoň hrst obyčej-
né mražené zeleniny, ta sůl vtáh-
ne a  pomůže s  trávením. A  ales-
poň něco vitamínů do sebe člověk 
dostane. Pokud takovou možnost 
nemáte a je to skutečně jediné jíd-
lo, co za den sníte, proplachujte se 
vodou.

ZADEKMmmm, nudlová
„Třetí světovou 
vyhrajou Číňani 

polívkama…“
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CITRóN 

ANI CITRONkU 

k řEDěNí  

hEROINU ROZHODNě 

NEPOUžíVEJTE.

HROZí INFEkCE!
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Prvně byste měli postupovat 
tak, jak vám radí váš místní 
káčkař nebo teréňák – tedy 
přisypávat do nášlehu ky-

selinu postupně, dokud se to, co 
v  tom máte, nerozpustí. Nesypat 
tam zbytečně moc. Množství ky-
seliny neovlivní kvalitu toho, co 
jste sehnali, tudíž nemá smysl sy-
pat do toho kvanta na rozpuštění. 
Zbytečně to pak bude pálit v žíle 
a dělat další neplechu. 

Vitamín C je sice zdravý a  dopo-
ručuje se na celou řadu nemocí 
a  problémů, rýmičkou počínaje 
a rakovinou konče, ale všeho mů-
že být jednou dost. Jak říkal Pa-
racelsus (středověký alchymista, 
lékař): „Jed od léku odlišuje pou-
ze podávané množství.“
Nejsou přímo určené hodnoty, 
kolik vitamínu C můžeme denně 
maximálně přijmout. Doporuče-
ná denní dávka pro zdravého, ne-
beroucího člověka, je 100 miligra-

mů, u kuřáků se doporučuje 150 
miligramů a u lidí závislých na al-
koholu a dalších návykových lát-
kách a lidí s cukrovkou o něco ví-
ce než to. 

PřEDávKOVáNí CéčKEM?
Říká se, že vitamínem C se pře-
dávkovat nedá, že ta část, kte-
rá se v těle nevstřebá, se vyloučí 
močí. To je sice pravda, ale je-
nom v případě, kdy se tento vita-
mín (kyselina askorbová) přijímá 
v  ovoci a  zelenině, tedy kdy pro-
jde zažívacím traktem. V  našem 
případě, kdy se dostává rovnou 
do krevního oběhu, se nevstře-
bává tam, kde by měl, čímž mů-
že škodit. Při denních příjmech 
přes 1 gram kyseliny askorbo-
vé (například u nás v SANANIMu 
to jsou zhruba tři sáčky) se ten-
to, normálně docela prospěš-
ný vitamín, začne metabolizovat 
na oxalát a ten s radostí zůstává 
v ledvinách, kde tvoří ne-už-tolik 
příjemné kameny. Taky může do-
cela zamíchat s diagnostikou cuk-
rovky a dny (velmi bolestivý zánět 

kloubů). U  lidí, kteří mají v  rodi-
ně artritidu (onemocnění klou-
bů), mohou vysoké dávky oxalá-
tu urychlit její vznik. A taky může 
pěkně zamíchat s  výsledky jater-
ních testů. 

ALERgIE NA ASkORBOVkU
I  vaše nálada může být ovlivně-
na tím, kolik si toho nasypete do 
nástřelu – vysoké dávky mohou 
způsobovat nespavost, úzkos-
ti a  naštvanost až nasranost. Ta-
ké pálení při močení a průjem. Je 
možná i alergie právě na kyselinu 
askorbovou, takže pokud se vám 
tvoří po nástřelu červené fleky na 
kůži v  okolí místa aplikace, nebo 
se vám hůře dýchá, měli byste vy-
hledat pomoc. 

ZáVISLOST NA kYSCE
Nesvědomité sypání askorbov-
ky může komplikovat i případnou 

cestu z drog, protože si tělo moh-
lo navyknout na to, že má denně 
tolik vitamínu C, že neví, co s ním. 

A  když se rozhodnete abstino-
vat, mohou se vyskytnout třeba 
i kurděje (otoky a krvácení z dásní 
a nosu, zhoršení hojení ran, únava 
a chudokrevnost).  
I  když je vitamín C náchylný na 
teplotu a něco se ho zničí při za-
hřívání, mějte na mysli to, kolik ho 
do sebe vpravujete, není to až tak 
jedno, jak se může zdát.  

 
ZADEK

Ještě kysku...!
kyselina askorbová je 
zjednodušeně pro-
středek na rozPouště-
ní hnědého heroinu. jak 
to ale dávkovat a je 
dobře, když si do roz-
dělávačky, lžičky, dna 
plechovky, nasypu hro-
madu? je to jenom vi-
tamín c, ten přece léčí. 
opak může být pravdou.

kyseliNa ASkORBOVá versus CITRóNOVá

Ne, doopravdy to není jedno a  to samé a při rozdělávání je velký 
rozdíl v tom, po čem sáhnete. Jak se psalo vedle, askorbovka je vi-
tamín C – pokud to nepřeháníte, tak to je vesměs bezpečné roz-
pouštědlo. Naproti tomu kyselina citrónová už je skutečně slabá ky-
selina, která tělu škodí mnohem více. Když dokáže odstranit vodní 
kámen z rychlovarné konvice, tak si představte, co dokáže udělat 
v žíle. Jednak způsobuje značné podráždění, narušuje povrch žíly, 
a tím zvyšuje riziko vzniku nějakého trombu. O hodně snižuje rych-
lost hojení ranky po vpichu. Taky umí docela efektivně hubit bakte-
rie a člověk je z 98 % tvořen bakteriemi. Krom toho má stejné nežá-
doucí účinky jako vysoká koncentrace vitamínu C.

SUPER PERVITIN 
Z VáCLAvákU 

„Myslíte, že když neberete he-
rák, tak se vás vitamín C v žíle 
netýká? Není to pravda, např. 
v  Praze na Václaváku bývá 
kyselina askorbová jednou 
z nejčastějších věcí k naředě-
ní pervitinu pro větší výdělek 
při prodeji. Turisté si pak čas-
tou koupí jen askorbovku. 



26

F
rancouzský lékař Jacquese Mabit pra-
coval v  roce 1981 pro program Lékaři 
bez hranic jako ředitel malé nemoc-
nice v  Peru. Nedostupnost lékařské-
ho materiálu a omezené finanční pro-

středky ho přivedly k místní medicíně. 
Tradiční amazonské způsoby léčby 

ho nadchly, začal se o  ně podrobně zajímat, 
a nakonec se sám stal curanderem (léčitelem). 
V roce 1992 založil v městečku Tarapoto na se-
veru Peru terapeutickou komunitu pro uživate-
le drog – centrum Takiwasi. Komunita je nyní 
uznávána peruánským ministerstvem zdravot-
nictví a podporována prostřednictvím Národní-
ho institutu tradiční medicíny (INMENTRA).

FILOZOFIE V  Takiwasi chápou závislého 
člověka jako někoho, kdo je na cestě osob-
ního hledání, jenom se zmýlil ve způsobu, ja-
kým hledat. V centru legitimizují touhu setkat 
se s duchovnem a nabízejí prostředky, jak tu-
to potřebu uspokojit zdravým způsobem po-
mocí provázení a rituálu. Přestože je komu-

nita oficiálně bez vyznání, je zde mnoho 
tradičních rituálů uzpůsobeno katolic-

ké víře. Základní principy komunity 
jsou otevřenost, dobrovolnost, 

apolitičnost a  bez vyznání 
(pacienti nejsou nuceni 

k  žádnému nábo-
ženskému vy-

znání).

LéčBA zde stojí na třech vzájemně se dopl-
ňujících pilířích – užívání rostlin, terapeutická 
komunita a psychoterapie. To, co pacienti zís-
kají při užívání rostlin, se dále zpracuje na terapii 
a včlení do běžného života v komunitě. Každo-
denní život zase přináší podněty zpět do tera-
pie a může ovlivnit následné předepsání takové 
rostliny, která pacientovi v  jeho situaci nejlépe 
prospěje.

Terapeutická komunita a psychoterapie funguje 
v centru podobně jako v ČR, co u nás nemáme, 
je užívání rostlin k léčbě.

V TAKIwASI SE UžíVAJí  
TřI TYPY ROSTLIN:

S PURGATIVNÍM ÚČINKEM – slouží hlavně 
k  fyzické detoxifikaci (čištění těla vyvoláním 
zvracení či vyměšování)

UŽÍVANÉ PŘI DIETĚ („plantas maestras“)  
dietou nazývají izolované pobyty v amazonské 
džungli, zaměřené na hlubokou práci na sobě, 
při kterých se pijí nápoje z rostlin

AYAHUASCA (z kečuánštiny „liána duše“) 
známá rostlina, která mění stav vědomí, využívá 
se především k psychoterapeutickým účelům

Užívání látek měnících vědomí se řídí řadou 
přísných pravidel a doporučení curanderů, je-
jichž zkušenosti vycházejí z tradice staré více 
než 5000 let. Podle této tradice jsou rostliny 
chápány nejen jako léky, ale také jako bytosti, 
které dokážou člověka učit, když s nimi správ-
ně zachází.

INFORmACE PRO ZájEmCE
Teď trochu k  praktické stránce věci, kdybyste 
měli zájem vyrazit za léčbou tak daleko. Přes-
tože pacienti mohou být z různých koutů světa, 
v komunitě se smí mluvit jen španělsky. Léč-
bu v Takiwasi si pacienti platí, pro ty nejchud-
ší je zde možnost absolvovat léčbu „zadarmo“ 
(dotuje ji centrum). Zájemce o  dotovanou léč-
bu musí ale prokázat, že na ni on ani jeho rodi-
na nemají peníze (a řekla bych, že letenku vám 
nezaplatí). Je to komunita jako každá jiná, tak-
že i chod je podobný. Pro toho, kdo nezná, jen 
pár poznámek – vaříte pro sebe i  ostatní, pe-
rete si sami, staráte se o  společné prostory 
atd. V  Takiwasi neteče teplá voda, což vzhle-
dem k  tomu, že je téměř neustále horko, ne-
vadí. V  komunitě je striktně zakázáno konzu-
movat drogy, alkohol či kouřit cigarety. Tak co, 
ještě se vám chce za velkou louži?

ZUZKA

LéčBA ZávISLOSTí ZA POmOCI 
DETOXIFIkACE ROSTLINAmI

Například v Thajsku je rituál yaa tát (= pi-
tí rostlin vyvolávajících zvracení) použí-
ván jako detoxifikace v  léčebném klášte-
ře Thamkrabok.

JAK jE TO U NáS? 
V ČR není momentálně žádný typ léč-

by, který by využíval rostliny k detoxifikaci 
organismu pomocí vyvolání zvracení či vy-
měšování.

LéčBA ZávISLOSTí  
S POmOCí ROSTLIN/LáTEk 

měNíCíCH věDOmí
Ve Střední a Jižní Americe najdeme cent-
ra pro léčbu závislostí ve kterých se kromě 
Ayahuasky může užívat například Iboga 
či San Pedro. Iboga je keř, který obsahu-
je rúzné alkaloidy, nejznámější je ibogain, 
využívá se hlavně při léčbě závislostí na 
opiátech. San Pedro je kaktus obsahující 
různé alkaloidy, nejznámější je mescalin, 
kromě léčby závislostí se v tradiční medi-
cíně používá i k léčbě jiných potíží (např. 
srdeční choroby, kožní onemocnění...).

JAK jE TO U NáS?
V  ČR se využití syntetických halucino-

genů k psychoterapeutickým účelům zkou-
malo v 60.-70. letech

V dnešní době není taková léčba běžně 
dostupná, nicméně čeští lékaři opět začína-
jí zkoumat potenciál psychoaktivních látek, 
zatím se s nimi pracuje jen ve výzkumu.

(Článek byl sepsán na základě vlastní zkušenosti a za využití informací z knihy Veroniky Kavenské “Tradiční medicína Jižní Ameriky a její využití v psychoterapii”)

takiwaSi
teraPeutická komunita v aMazonské džungli



toluen se používá jako rozpouštědlo 
a  ředidlo, je to těkavá látka. Zneuží-
vá se již celou řadu let. Čichá se z na-
močeného hadru nebo pomocí pytlíku. 
Někdo se snaží účinek znásobit přeta-

žením pytlíku přes hlavu, což je velmi nebez-
pečné – je to jako „kdybys užíval toluen a ješ-
tě se k tomu topil v rybníku“. V terénu jsme se 
setkali i s případy injekčního užití, ale uživate-
lé se shodli, že účinek nestál za to. Jako droga 
je nevyzpytatelný. Nikdy nejsi přesně schopný 
odhadnout dávkování a to, co to s tebou udělá. 

O účincích toluenu se oproti jiným drogám ví 
pramálo. Každopádně, toluen má tendenci ší-
řit se do orgánů, které jsou bohaté na tuk, a ty 
likvidovat – je to hlavně mozek, játra a  ledvi-
ny. Jako první je ničen mozek – nemusíš vnímat 
realitu, nemusíš umět řešit věci podle svých 
představ, může se ti zhoršit paměť nebo mů-
žeš mít sníženou motivaci k tomu něco změnit.
Jedno z čísel časopisu Dekontaminace bylo vě-
nováno fenoménu Break the Cycle. Tak jen ve 
zkratce: Break the Cycle (v  překladu „rozbití 
kruhu“) je fenomén, o kterém se mluví hlavně 
v souvislosti s nastřelováním drog do žil. Zku-

šený injekční uživatel často mluví o nájezdech, 
účincích drogy a prožitcích po jejím užití. Tohle 
všechno a zvědavost k tomu pak spouští u uži-
vatelů, kteří injekčně neužívají, touhu to také 
zkusit. Obvykle pak dochází k tomu, že zkuše-
nější uživatelé poprvé také drogu tomu nezku-
šenému aplikují. 
V rámci terénu v Plzni jsme zaznamenali čím 
dál tím větší množství uživatelů s hadrem v ru-
ce a typickým zápachem po toluenu. Vypozo-
rovali jsme, že nejčastěji je užíván v partě. Za-
čali jsme se ptát, kde k tomu ten který uživatel 

přišel. A v podstatě: „jeden o tom mluví, jak je 
to skvělé, druhý se přidá a třetí to zkusí.“ Za-
čarovaný kruh. Tím pádem bychom chtěli upo-
zornit, že fenomén Break the Cycle se neob-
jevuje jen v souvislosti s  injekční aplikací, ale 
v  podstatě s  jakoukoliv drogou, na kterou si 
jen vzpomeneš! Takže závěrem: „Ty, co čicháš, 
zvaž, s  kým se o  tom bavíš. Zkus být zodpo-
vědný k  sobě i  ostatním! Ty, který si to ještě 
nezkusil, dvakrát si rozmysli, do čeho chceš jít. 
Mysli na to, že i jedna zkušenost tě může stát 
život. “
Aneta Rothová, terénní program Point14

Čichám, čichám  

TOLUEN
Hadr na hubu,  

pytel na hlavu.  
aneb Pošleme  

techařskou zálibu  
do propadliště dějin!

Jo tehdy, jak na mě spadl ten 
squat a já byl pod troskama, tak 
to mě záchranářskej pes nevyč-

muchal. Naštěstí 
 je napadlo si 
půjčit psa  
od proti- 

drogovky...
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PRAvIDELNé UžíVáNí TOULENU SE PROJEVí 

TOXICKOU ENCEFALOPATIí vYZNAčUJíCí 

SE TRvALým OSLABENím INTELEkTU, 

úPADkEm OSOBNOSTI Až DEmENCí. 

Z kONKRéTNíCh PROJEVů TO jSOU PORUCHy 

vIDěNí, POšKOZENé FUNKCE mOZEčKU 

A PYRAmIDOvýCH NEURONů, PříTOMNY jSOU 

TAké LéZE v RůZNýCh čáSTECh mOZKU. 

JEDNOU ZE ZákLADNíCH 

SLOžEK BíLé hMOTy mOZKU 

A míCHy jE LIPOPROTEIN 

mYELIN. TEN SE PODOBá 

TUkU A TOLUEN TUkY 

ROZPOUšTí. TOLUEN 

POšKOZUJE mOZEk.

J
ednou z  nejzajímavějších věcí na zá-
chranářských psech je jejich výcvik.  Je 
to dlouhý, náročný a finančně nákladný 
proces. Začíná již od štěněte a pokraču-

je v zásadě celý život. Pes vhodný pro záchra-
nářský výcvik musí splňovat předpoklady, jako 
jsou výborný čich, inteligence, snadná ovlada-

telnost, temperament, duševní vyrovnanost, 
schopnost motivace a pracovitost. Štěně, které 
chceme cvičit, musí být především správně so-
cializováno, to znamená zdravě včleňováno do 
lidské společnosti. Nesmí být bázlivé, nedůvěři-
vé a nekontaktní. Zajímavé je, že nejdůležitější 
etapa v socializaci psa probíhá od narození do 
třetího měsíce života. 
Během výcviku je pes učen metodou návy-
ku a  podmiňování. Pes je zvykán na prostředí 
a podněty, které se opakují. Je dobré brát výcvik 
jako hru. Psa to totiž musí bavit. Začíná se s hrou 
na schovávanou, štěkáním na povel a  porozu-
mění povelu „hledej!“. Později, zhruba v roce stá-
ří psa, je třeba si vybrat speciální oblast výcviku. 
 
 

Další rozdělení může být na vyhledávání živých 
osob a vyhledávání mrtvých těl nebo jejich částí.
Specializace je přitom velmi důležitá, protože 
pokud např. pes specializovaný na vyhledává-
ní v sutinách neumí rozeznat mrtvou osobu od 
živé, zbytečně označuje i mrtvé, a ubírá tak čas 
na záchranu přeživších.

Výcvik končí složením záchranářské zkouš-
ky, která se mj. skládá ze zkoušky poslušnos-
ti a zkoušky na agresivitu. Zkouška jakéhokoliv 
psa má platnost pouze ve spojení se psovo-
dem, který ji absolvoval a má omezenou dobu 
platnosti.

Práce psů záchranářů je velmi důležitá v prv-
ních třech dnech po katastrofě. Později už je 
pro zvířata těžší rozeznat pachy a přeživší pod 
troskami hůře identifikují. Zkušení psi vyčeni-
chají člověka i čtyři až pět metrů pod zemí. 
Psi jsou nedocenitelní pomocníci především po 
zemětřeseních, v lavinách a při pátrání po po-
hřešovaných lidech. 

Hana

Psa lidé využívají jako služební zvíře 
v různých oblastech. V minulých číslech 

Dekontaminace jsme vám přinesli 
informace o psech policejních – psech, 

co hledají zbraně, bomby a samozřejmě 
také drogy. Nyní bychom se rádi 

zaměřili také na psy, kteří pomáhají 
lidi zachraňovat všude tam, kam lidské 

oko či lidská technika nedosáhnou. 
Lavinoví psi se cvičí pomocí tzv. „hrobů". Hrob je jakási kapsa ve sněhu hluboká asi 2 metry a metr široká, 
kde musí figurant vydržet někdy i hodinu, než ho pes najde. Výcvik začíná nejprve s nezasypanými kap-
sami, kdy figurant zaujme psa, pak se schová do úkrytu a nechá psa, aby k němu doběhl. Pes vybíhá až 
na povel psovoda a figurant ho pak musí rozštěkat a udržet při sobě, dokud nedorazí psovod. Figurant 
je také ten, který psa chválí. Zkušení psi pak již hledají figuranty zasypané. (zdroj hafici.cz)
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V ČR rozlišujeme:
vyhledávání v sutinách,
vyhledávání na ploše,

vyhledávání ve vodě,
vyhledávání v lavinách,
záchranné stopování.



drogový bulvár

K–CENTRUM SANANIM
Na Skalce 15, Praha 5
tel.: 283 872 186, 
605 240 501, So–Po 
13–20, Út–Pá 9–20

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

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

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

K–CENTRUM JIHLAVA
U Větrníku 862/17

tel.: 736 523 675,
Po–Pá 9–17

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

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

K–CENTRUM
KARLOVY VARY
Sportovní 32,
Drahovice
tel.: 727 954 163,  
773 140 022
Po–Pá 7.30-12.00, 13-16

K–CENTRUM LIBEREC
Rumunská 5/A
tel.: 482 713 002,

775 624 246
Po–Pá 8–12, 
12.30–16.30

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

K–CENTRUM OSTRAVA
Zengrova 69, 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, St, Pá 9.30–18.00, 
Út 10.00–18.00

K-CENTRUM  
POINT 14 PLZEŇ
Husova 14
tel.: 377 235 526
Po–Pá 8.00–16.00

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

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

K–CENTRUM  
MLADÁ BOLESLAV
Ptácká 162
tel.: 326 303 467
Po, St, Čt, Pá 10–17,  
Út 12–17

K–CENTRUM KOLÍN
Zahradní 17
tel.: 777 847 071
Po-Čt, 9-18 Pá 12–18

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

K–CENTRUM PŘÍBRAM
Žežická 193
tel.: 318 622 010
Po–Pá 9–17

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

TP NO BIOHAZARD 
PROGRESSIVE
Po 9.30–14.00
Út  11.00 – 15.30
St, So, Ne 15.00–19.30
Čt 16.00–20.30
Praha 1, 2, 5, 7, 8
tel.: 605 883 994
Praha 4, 11, 14
tel.: 732 898 829

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

KONTAkTNí CENTRA v kRAJSKýCh měSTECh.
Možnost výměny i poradenství u terénních pracovníků či 
v kontaktním centrech je možná v řadě měst na celém 
území ČR. Kontakty na lokální terény a KC najdete na 

www.drogy-info.cz v Mapě pomoci nebo na  
www.drogy.net/databaze-kontaktu

 TERéNNí 
PROgRAmY 
v PRAZE

K-CENTRA  
vE STřEDNíCH 

ČECháCH

MANŽELÉ SI PŘIVYDĚLÁVALI K DŮCHODU PRODEJEM PERVITINU  Bolívie zdvojnásobí plochu na pěs-
tování koky  DROGY GEORGE MICHAELA NEZABILY. PODLE PITVY ZEMŘEL PŘIROZENOU SMRTÍ  

 Řecká policie ve skladu objevila půl milionu tablet amfetaminu, byly určeny pro džihádisty  BÝVALÝ NARKOMAN 
SE NECHAL DOBROVOLNĚ ZAŽIVA POHŘBÍT NA CELÉ TŘI DNY. NEOBVYKLÝM KOUSKEM CHCE 
POMOCT ZÁVISLÝM LIDEM  Strážníci kontrolovali bezdomovkyni. Má žloutenku, pije alkohol, čichá toluen a je těhotná 

 MILENCI SE ROZEŠLI: SPOLEČNOU VÁŠNÍ JIM ZŮSTALO VAŘENÍ PERVITINU

Policie v anglic-
kém Durhamu 
zvažuje v Británii 

dosud nevídaný krok – 
sama chce provozo-
vat službu pro injekční 
uživatele drog. Šlápla 
do toho zostra – závis-
lým plánuje poskytovat 
nejen injekční materiál, 
ale také heroin, kte-
rý by si klienti centra 
mohli v „policejní šle-
hárně“ aplikovat dva-
krát denně. Zdarma. 
Konstábl Mike Bar-
ton, tamní šéf, který je 
dlouhodobě známý no-

vými přístupy a metodami, si od kroku slibuje především snížení spo-
jené kriminality. "Uživatelé už nebudou muset krást, aby si obstarali 
prostředky na drogy, dealeři přijdou o zákazníky,“ reaguje na kritiku 
Barton. Že s jeho nápadem nebudou všichni souhlasit, očekával.  „Poli-
cie je ale tu hlavně kvůli prevenci kriminality, nikoli aby zatýkala lidi," 
doplnil postoj osvícených strážců zákona Barton.

PRIMÁŘ MÁRA Z ORDINACE  
V RŮŽOVÉ ZAHRADĚ TO 
PŘEHNAL S KOKAINEM.

Pod tíhou pracovních starostí 
neodhadl dávku a zkolaboval. 

Předávkování sice přežil, ale po-
té, co se jeho užívání v nemocnici 
naplno provalilo, už dál pochopi-
telně vést chirurgii nemůže a od-
jíždí na léčení. Představitel po-
stavy Robert Jašków si svou roli 
v seriálu pochvaloval. „Hrál jsem 
už různé úchyly, sexuální devi-
anty nebo opilce, ale feťáka ještě 
ne. On to teda není typický feťák 
s rozpíchanýma rukama, současně 
je to schopný lékař a chlap s moz-
kem. Musím přiznat, že mě Mára 
bavil hodně,“ řekl Jašków. O tom, 
zda bude léčba úspěšná a oblíbená 
postava se do seriálu vrátí, fanouš-
ci zatím jen spekulují.

CHCETE CHODIT 
DO PRÁCE  

POD VLIVEM? 
Za úvahu stojí Kolumbie. 
Tamní soud v březnu vydal 
překvapivý rozsudek, v němž 
označil vyhazov z práce kvů-
li intoxikaci na pracovišti 
za protiústavní. Pokud není 
ovlivněna produktivita práce, 
vykonávání pracovní činnosti 
a nebyla způsobena škoda, ne-
může zaměstnavatel pracov-
níka vyhodit jen proto, že při-
jde do práce opilý nebo pod 
vlivem drog. Výjimkou jsou 
povolání, kde jsou v ohrože-
ní lidské životy – střízliví tak 
dle kolumbijského soudu musí 
být např. piloti :-)

POLICEJNÍ  

ŠLEHÁRNA
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čASU?KOLIK máTE 
Při zástavě dechu a srdeční činnosti (tzv. klinická 
smrt) rozhoduje o budoucím životě každá minuta. 

Resuscitaci zahajte co nejdříve! S každou 
minutou neposkytnutí pomoci se  

naděje na přežití snižuje  
o 10 %.poškození  

mozku je velmi  
nepravděpodobné

0-4  
mINUTY 

k poškození  
mozku může  

dojít

4-6  
mINUT 

smrt  
(mozku)

>10  
mINUT 

trvalé poškození 
mozku je velmi 
pravděpodobné

6-10  
mINUT 1.

2.
3.

cca  5 cm

Štěstím může být  
v tomto případě velká  
zima – podchlazené 
tělo vydrží „bez 
života" o dost déle.

Úkolem zachránce  
není nutně postiženého  

oživit, ale především do 
příjezdu záchranky resusci-
tovat – udržet průtok krve  

v krevním oběhu, zejména  
v mozku.
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