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O nás, programu a službách
     Jsme terénní pracovníci alias streeti, streetworkeři. Fungujeme pro lidi co berou drogy v 
Děčíně a Kamenici . Pomáháme Vám chránit si zdraví a omezit důsledky braní drog.
Především je to bezplatnou výměnou stříkaček, distribucí zdravotního materiálu jako jsou 
vody,  filtry,  desinfekce  atd.  Mluvíme  s  vámi  o  braní  drog  a  člověk  u  nás  může  získat 
informace  jak  brát  drogy  bezpečněji  nebo  se  s  námi  poradit  o  zdravotních,  či  osobních 
problémech. Řešit s námi občanky, sociálku, hledání práce, obtíže s úřady a soudy a také vám 
když  se rozhodnete pomáháme na cestě  do léčby. Chceme Vám být užiteční a proto jsme 
rádi za každou spolupráci s Vámi. Proč spolupráci? Protože Vás bereme jako součást služeb, 
které Vám nabízíme a poskytujeme.
Mezi  naše  hlavní  zásady  patří  bezplatnost,  respekt,  anonymita,  otevřenost,  pravdivost, 
bezpečí a to jak vaše tak naše, proto máme nastavena pravidla. K naším zásadám patří také 
mlčenlivost a to znamená že bez Vašeho souhlasu žádné informace o vás, NIKOMU
nepředáváme.

ÚVODNÍM SLOVEM         
Uteklo to jako voda, a najednou je tady první máj roku 2013. Začalo jaro, další období v našem 
životě. Každý den Vás slyším bilancovat 
a zamýšlet se sami nad sebou. 
Bavíme se o tom, co se Vám povedlo, 
co se nepodařilo, z čeho máte radost, 
co Vás zklamalo...  
Často od Vás poslouchám, 
že uplynulý rok nestál za nic, 
ale teď už to bude určitě lepší. 
Kolik let za sebou už si tohle říkáte? 
Možná letos nadešel ten správný čas
k tomu, aby se ve Vašem životě něco 
doopravdy změnilo k lepšímu. 
Na jaře začíná nový život, všechno se 
mění, kvete, příroda se probouzí po dlouhé 
zimě. Možná je to i pro nás příležitost jak 
začít od nuly, od začátku. Právě na jaře je 
ten nejlepší čas začít s kompletní debordelizací. Uklidit ale nemusíte jen doma, 
ať bydlíte na bytě, ve squatu nebo jste na ulici. Pořádek si můžete 
udělat i v hlavě, ve svých vztazích s dalšími lidmi a především ve vztahu sami k sobě. 
Máte to jen ve svých rukou, uklízet za Vás nikdo nebude.  Pokud se do toho ale pustíte a 
budete mít zájem, rádi Vám s tím pomůžeme :)

Úspěšný rok Vám všem přeje za celý tým káčka a teréňáků Bára.

P.S.  Dostali jste letošní jaro pusu pod rozkvetlým stromem?  

    Pracovníci K centra Děčín  Poznej kdo je kdo?- –

  

         Kontaktní pracovnice, Martina Dejová

                                                                               Zdravotní sestřička, Lenka Hanousková
                         Terénní pracovnice, Bára Fleischerová

Kontaktní a poradenský pracovník, Jirka Sedláček

        Vedoucí K-centra, rodinné a individuální poradenství, Martin Peč

                                                                                            Terénní pracovnice, Irena Kožárová



Co že drogy?
 Ještě to nemám zmáknuté

   ještě neovládám já drogu, ale ona ovládá mne.
 dobře vím jaké následky nebo co by se pravděpodobně mohlo stát po jejím užití,

    také vím že nenasyta jsem a že z plánovaného víkendu užívání 
   se protáhne alespoň na týden.

  I přesto se rozhodnu drogu si vzít.
Většina známých co drogy nebere mi klade otázku, slýchávám ji často: 

„Proč fetuješ, co ti brání v tom abys přestal“?
Moje reakce na odpověď je stále stejná:“

Nic, nic mi v tom nebrání“... Co mám dělat?
Po několika otázkách stejného významu jsem začal přemýšlet nad otázkou a mojí 

odpovědí.
Časem jsem dospěl k jedné větě; ta věta se stala otázkou ale zároveň i odpovědí.

Vždyť pro všechno se můžeš rozhodnout jen ty sám nebo ne?!
Tato věta jasně ukázala že vše záleží na mém rozhodnutí které nikdo neovlivní.

Říkal jsem si tak proč se vždy rozhodnu negativním řešením
o kterém vím že negativ pro mne je?

Je to z nudy, zaběhlá reakce, stereotyp? Baví mě to?
Koníček nemám, to je fakt. Tak proč musím na tom pracovat?

Ještě to nemám zmáknuté!

VAŠE TÉMA – VAŠE TVORBA:
Váš názor nás zajímá a do tvorby se můžete zapojit i vy!

Daně odebraných hodnot (část první)
Bylo říjnové pozdní ráno...Možná takhle by začínala nějaká detektivka, lyrická 

báseň,  či  nějaká poetická povídka. Tento příběh je avšak veskrze pragmatický,  vlastně 
negativisticky realistický a smutný, řekl bych, žalostně málo vyhledávaný davy čtenářů a 
lidí, kteří by toužili být u toho okamžiku, kdy si Michal, už asi po tisící vpíchnul další dávku 
drogy. O co žalostnější příběh feťáka by byl až příliš veselý a krásně jednoduchý, kdyby  
vše šlo hladce! Kdokoliv ze čtenářů pohlcující se do těchto řádků i lidí, kteří nejen že 
čtou tato faktum vitae-(fakta života) s drogou, ale mají schopnost opravdové empatie, by  
si řekli „no co, tak fetuje a  dal si další dávku!“ Ale řeknu Vám, milí abstinenti či kdokoliv  
vlastně jste a čtete co jsou to vlastně tzv „daně“ za život s drogou. Snad za ty chvíle  
euforie a „extáze“, když se vše zdaří jak má!!! TO znamená, že feťák dlouho nic neshání,  
má novou inzulku, vodu po ruce, vatičku a rozdělávačku. Tentokráte to byla 2 dcl sklenice 
na víno na stopce postavená vzhůru nohama, jako už milionkrát. Ale stejným účelem se 
mnohdy stala i  malá mušlička nějakého mořského korýše, dovezená nejspíšod moře v 
době, kdy jsem ještě ani netušil že nějaký Pervitin existuje!

Opět to bylo dnes trnité! „Daně“! Své známé jsem se asi po dvanácti hodinách 
konečně dovolal až ve 23 hodin večer a pak ještě telefonoval,  asi  do 2:30 hodin, než 
automobil zatroubil v tuto pozdní dobu v ulici  před panelákem. Protančil  jsem dolů a 
zasedl na zadní sedadlo neznámého vozu, se stejně neznámým a nezajímavým řidičem a 
obdržel „zdarma“ PSANÍ. Dala jsem Ti, co jsem mohla, řekla známá a Michal přesně věděl  
i viděl kolik tam uvnitř bude toho bílého hořkého písku. Zadarmo to jistě nebylo. Zaplatí  
později penězi. Jenom penězi? Mnohem rychleji byl zpět a připravoval sklenici, vodu a 
bohužel již několikráte užitou a ztupenou inzulínku, která byla jeho-moje, ne po cizím, ale  
na konci měla, myslím konec jehly, měla „háček“. Píchnul asi šestkrát, osmkrát, nakonec 
si dal něco do žíly a něco vedle, poznaje dle pálení a boule, která v místě aplikace vznikla.  
Zbytek, který si chtěl nechat na ráno a schoval, si hned šňupnul...

Feťák hledá u aplikace do žilních systémů nástup účinku drogy. Ten mohutný.  
Ten ihned! Ano, hned teď, to je to slovo, které je feťákovi vlastní. Vše chce hned. Všechno  
je teď a ne potom. Nic nepočká, vlastně všechno počká, ale tohle ne. No Co? Kamarád, o  
dvanáct let starší, vypadá hůře. Nohy, ruce a celé tělo a zase má jít sedět-za drogy. „Já  
jsem na tom ještě dobře“ falešně si pomyslí, ale ihned  (zaplať pánbůh) lucidum intervala, 
vlastně lucius je světlo-světlo racionality. Vědomí toho, že i on, že i já jsem dost daleko.  
Jenom ty hvíle před aplikací, když už drogu vidí, drží a pak-DAŇ. Několik desítek minut si  
zkouší dát -píchnout sám, i  oba kamarádi jsou „pomocníky“ a nakonec se to povede. 
Nebo si sám dá vedle a má o bouli víc a ten kýžený nástup nikde! Ten očekávaný nástup...  
nikde! To je vlastně to, za čím se ti (my) všichni závislí lidé honíme. Přitom je krátký, ale  
intenzivní a mohutný, avšak právě o to jde. O těch pár sekund, minutu, minuty a post  
akutní stav. „Post injectio“, po injekci. Ale daně za ty umělé, falešné, syntetické-krásné 
požitky  jsou  zprvu  neviditelné,  latentní,  pak  medicínsky  vyjádřeno  ve  stádiu 
premorbidním.  Dokonce  bych  řekl,  že  prvních  pár  let  (záleží  jistě  na  jedinci  a  



okolnostech), jsou nevinné, i když je na ruce první oule či absces.
Člověk  se  postupně,  ať  chce  nebo  nechce  seznamuje  s  tím  vším  feťáckým 

„nádobíčkem“. Když je někdo krejčí a zná látky, tak je pozná podle hmatu a feťák zase, 
chtě nechtě zná později,  už  zkušenější,  co je to vlastně tužba k  výrobě jeho drogy a  
nakonec spoustu lidí prohlídne až sklem reakční baňky a rázem měří lihovým teploměrem 
teplotu, zda samotná reakce může začít  či  ještě pár stupňů chybí.  Další  DAŇ! Kdo se 
dostane do kolotoče výroby Pervitinu brzy zjistí, že naprosto nic nestíhá. Je to ďáblovo 
kolo, nemá stále čas  a stal se člověkem uvězněným mezi lékárnami, drogériemi, barvy-
laky a taky K-Centrem (jediné klidné místo). Zpočátku je člověk nadšen že se něco přiučil 
a dostal se k něčemu, co je zdrojem a původem hledaného a sháněného, po čemž nejen  
že sám tak prahne, ale i ti ostatní a že má v rukou určitou moc, kterou může, nemusí ale  
může, zneužít.  Proti a vůči lidem ve vztazích a vůči  sobě samému, jak jinak ale tohle  
prověří až mnohem mnohem později.
Další daní, pokud jsem předešlou daň nevysvětlil zřetelně, tak jedním slovem, resp. Větou 
vysvětlím nyní: Kolotoč na tenkém ledě zákona. Další daní je pak neustálé shánění, aby 
nic nechybělo k celé proceduře toho, co činí a dělá a aby se mu točily prachy. Musí začít 
prodávat. Jednou z dalších daní, když mi dovolíte tento výčet daňového systému v oblasti 
drog, je najednou skutečnost, že vás z čista jasna všichni znají. Vědí že s tím máte co do  
činění. Vědí kde bydlíte, kam chodíte, i telefon znají a teď s nadsázkou a žertem přesto, že  
žádný  telefon  nevlastníte....  Zdraví  vás,  ptají  se,  volají  v  noci  zcela  cizí  lidé.
(Pseudolékař)                                                                              Pokračování v dalším čísle........

                       

Deamonic reaper cunt´s   Uvadlé růže  

Růže už nikdo nezalévá,                                                                       Vyrvané srdce rozdupané
každý jsméno zapomněl.                                                                            chráním si prázdnotu.
Žádný slzy neprolívá,                                                                                     Tělo slovy bičované
každý zapomněl, i ten co pravdu měl.                                        umírám v temném chechotu.

Růže co kvetly uvadly                                                                                     Teď dávaj ruce pryč,
život zadusit, jak jednoduše.                                                                    kdo by chtěl prašivce?
Všichni kus srdce urvali                                                                                      Čísi ruce drží bič
a Amor s radostí střílí z kuše.                                                           a Amor mění se v kostlivce.

Ty růže dávno uschly                                                                                  Mrtvý anděl z kamene
a hrob plevel pohltil,                                                                                   prázdný pohled upírá,
studny štěstí všechny vyschly                                                   černý havran se zved z ramene
a  černý vůz mou rakev dávno rozdrtil.                                           a se smíchem jen krákorá.

Růže pohltila hniloba                                                                                  Není luny ani slunce
život divně táhne dál.                                                                                jen těžká studená zem.
Něčí slova pomník zkropila                                                      Můj život nestál ani za půl unce 
jak šíp z kuše do duše se zarval.                                             a kdysi krásné růže pohltila zem.

Nezapomeneme na Lenku a Helenu, které již nejsou mezi námi.  

Shankar, The Who, Joe Cocker, Janis Joplin, Carlos Santana a další. Celý koncert zakončil v  
pondělí  osmnáctého  srpna  ráno  Jimmi  Hendrix,  když  ve  svém  kytarovém sólu  parodoval  
americkou státní hymnu na protest systému a válce. Celkem na Woodstocku vystoupilo přes 
třicet zpěváků a kapel, hlavně rockových, folkových, latinských a etno.
          A jaká byla atmosféra? První den bylo krásně slunečno, prostě ukázkový festiválek. 
Všude posedávaly, postávaly a tančily neskutečné davy mladých lidí v hipísáckém oblečení.  
Stánků s občerstvením bylo málo a čekaly se několikahodinové fronty. Fungovala tam i free 
kitchen  a  dokonce  helikoptéry,  které  ze  vzduchu  shazovaly  potraviny.  Hudební  aparatura 
držela jen na čestné slovo a z repráků byly prý slyšet i vysílačky. Hygiena byla  na Woodstocku 
strašlivá, umýváren a přenosných záchodů bylo málo, takže vše řešil přilehlý rybník.

V poledne druhého dne se dalo do deště, což ale nikomu nevadilo. Někteří se 
schovali pod deštníky a igelitové plachty, tisíce lidí ale dál tančily v euforii z hudby, lásky, míru 
a drog. Indičtí guruové učili meditaci, na drum party se pařilo jen za doprovodu stovek bubnů, 
lidé se smáli, objímali a provolávali mírová hesla. Údajně tu probíhaly i hromadné sexuální 
orgie a dokonce se přímo na Woodstocku narodila dvě květinová miminka. 

Navzdory tomu, že Woodstock byl manifestem míru a lásky, odehrálo se tu i leccos 
nepěkného. Tři lidé na festivalu zemřeli: dva na předávkování a třetí dostal skvělý nápad na 
šlofíka ve vysoké trávě, kde ho přejel fekální vůz. Přes třicet lidí bylo zatčeno, vesměs za 
dealování drog. Ve stanech první pomoci měli plné ruce práce s ošetřováním předávkovaných 
a zraněných hipíků. I přes to se Woodstock zapsal do hudební historie jako kultovní akce, 
která vyjádřila nejen hudební, ale také politické a filozofické postoje téměř milionu lidí z 
celého světa.

A  kdy jste naposledy byli u zubaře???

Pro krásný úsm v a krásné letní polibky i do budoucna, doporu ujeě č  
Vaše dobrá psychoko kač

   
I zuby  a úsm v jsou ukázka „nejen“ Vašeho stylu, ale je p kný ě ě

dát krásný úsm v ob as i druhým lidem.ě č



Kulturní         okénko
Letošní zima byla dlouhá a většina z nás se už těšila na jaro a léto. K létu neodmyslitelně patří  
sluníčko, koupání, a krom jiného taky hudební festivaly. Aby Vám to čekání na jaro rychleji  
uteklo, sehnali jsme pro Vás pár zajímavostí o tom nejslavnějším hudebním fesťáku, který kdy 
spatřil světlo světa. Dámy a pánové.... WOODSTOCK

Woodstock 1969: T i dny míru a hudbyř
Konec šedesátých let.  Válka ve Vietnamu vrcholí.  Počet 

amerických  vojáků  nasazených  ve  Vietnamu  dosahuje 
svého  vrcholu:  přes  půl  milionu  lidí.  Celý  svět  volá  po 
ukončení války. Hnutí hippies pořádá masové protiválečné 
demonstrace  a  provolává  mírová  hesla.  A  právě  v  této 
atmosféře se tři studenti na Yaelově univerzitě M. Lang, J. 
Rosemann  a  J.  Roberts  rozhodli,  že  uspořádají  malý 
hudební  festiválek.  Jako  místo  konání  vybrali   město 
Woodstock ve  státě  New York.  Z  kapacitních  důvodů se 
později  rozhodli  přesunout  festival  na  venkov,  kam  se 
vejde  víc  lidí.  Měli  ale  problém  najít  vhodný  prostor: 
farmáři z okolí o festivalu nechtěli ani slyšet. Nakonec se 

dohodli  s farmářem Maxem Yasgurem: namluvili  mu, že budou pořádat trhy. Když Yasgur 
zjistil,  že se nejedná o trhy, ale o rockový festival,  chtěl z domluvy vycouvat, ale bylo už  
pozdě. I díky této náhodě se o pár týdnů později mohl uskutečnit největší hudební vestival 
všech dob. 
Původně chtěli kluci založit hudební studio a při té příležitosti zorganizovat festival. Plány se 
změnily z malého festiválku na akci pro šedesát tisíc lidí. Realita byla ale nakonec úplně jiná.  
Patnáctého srpna 1969 se na místo konání festivalu začaly sjíždět obrovské davy lidí, celé  
stovky a tisíce aut a barevně pomalovaných Volkswagen autobusů. Všechny silnice a dálnice 
v okolí Woodstocku byly beznadějně ucpané. Nikdo nevěřil svým očím: celkem se dostavil 
téměř milion lidí. Kapacita samozřejmě nestačila, a tak se do areálu nakonec protlačilo něco 
mezi půl a třičtvrtě milionem návštěvníků. Fronta na vstupenky, které se prodávaly za osm 
dolarů měla několik kilometrů. Nakonec se lístky v tom návalu přestaly vybírat. Všichni se  
tlačili dovnitř, aby viděli své hudební oblíbence, takže zanedlouho zbourali zábrany a ploty. 

Jako první měla vystoupit Kalifornská kapela Sweetwater. Jejich dodávka ale uvízla 
v koloně někde za Woodstockem, takže hned od začátku se program musel přeházet. K 
nevelkému nadšení  publika tedy koncert  zahájil  černošský bluesfolkový písničkář Richie 
Heavens, a pak už to následovalo v rychlém sledu: Canned Dhead, Joan Baezová, Ravi     

          Nemocnice, dokto i a Vyř
Na začátku si představme následující situaci: „Máš absces. Bolavé, oteklé, zbarvené místo, 
třeba v místě vpichu. Hnis pulzuje pod kůží a celé to místo hřeje. Víš, že je to špatný, ale bojíš  
se jít k doktorovi, aby nevěděl, že bereš, nebo aby to neřekl  rodině. Proto se na to vykašleš a  
řešíš  věc po  svém. Necháš  to  být  do  té  doby,  dokud  je  bolest  už  nesnesitelná a  pak  1) 
dostaneš flegmonu a jdeš nakonec k doktorovi, 2) dostaneš flegmonu a  přijdeš o ruku, 
3) kamarád, kterému se říká „řezník rozparovač“ Ti od bolesti pomůže vlastním lékařským 
zákrokem, který může mít za následek zhoršení stavu, zvětšení bolesti, doživotní následky, v  
extrémních  případech  zhoršení  problému,  protože  Rozparovač   místo  Tvé  ruky  v  deliriu 
rozkuchal ruku  vlastní…“
Zkrátka, když máš strach z toho, že doktor něco řekne někomu jinému, můžou se Ti hodit 
následující  informace o vlastních právech a o doktorových povinnostech. Ty pokud doktor 
poruší, může být trestán. Samozřejmě podle zákona, prosíme, nemlaťte své doktory, jsou to 
taky lidi!
1) Otázka: Mohou být informace bez souhlasu pacienta
poskytnuty také někomu jinému? (O abscesu, když je mi 
blbě po špatným nápalu, nechtěj se mi hojit ruce a na 
zádech mám plíseň, asi sem si popálil/a ruku od kyseliny.)
- Informace o Tobě může doktor poskytovat  pouze s
Tvým souhlasem.  Bez něj může zdravotnický pracovník 
poskytnout informace, jen pokud je v důležitém 
veřejném zájmu nadřízeným orgánem zbaven mlčenlivosti 
nebo pokud tak stanoví jiný právní předpis. Což v běžných
 situacích není.  Chceš vědět víc? Zeptej se nebo čti dál. 
2)  Otázka  : Jak  může  pacient  postupovat,  pokud  lékař  poruší  povinnost  mlčenlivosti?   -  
Pacient si v tomto případě může stěžovat nadřízenému lékaře, případně podat stížnost ke 
zřizovateli zdravotnického zařízení, České lékařské komoře nebo dalším subjektům. (Můžeme 
s tím pomoct.)   Další  možností je domáhat se zadostiučinění  podáním žaloby na ochranu 
osobnosti,  popřípadě  došlo-li  ke  škodě,  domáhat  se  soudně  odškodnění.  Porušením 
povinnosti  mlčenlivosti  je  možno  také  spáchat  přestupek  nebo  dokonce  i  trestný  čin. 
Poznámka redakce: nemělo by se dít ani to, že sestřička vyleze zpoza dveří a na celou chodbu  
zařve  :  „Héj,  Vy  tam,  mladej  „Polívka“  ,  co  ste  se  narodil  3.  března  a  ste  tu  s  těma 
popáleninama, jak ste usnul u vohně a byl ste úplně mimo. No, Vy! Vy co berete ty drogy! Už  
můžete  přijít  a  pospěš si  chlape,  nejste  tady sám!“ Tak to je už minimálně na pořádnou 
stížnost! Tohle si k Vám nikdo nesmí dovolit. 
Odpovědi na tyto a další otázky (výměna lékáře, ochrana práv pacientů, co se děje s mou 
zdravotnickou  dokumentací,  výdaje  léků,  invalidní  důchody,  platby  ve  zdravotnictví, 
neschopenky,  jak  je  to  s  porodem  apod….)  najdete  na  nové  internetové  stránce 
http://www.ferovanemocnice.cz/. 

Na internet můžeš přijít do káčka nebo také funguje bezplatný internet na  magistrátu v DC.
Tento skvělý článek jsme převzali z neméně skvělého Street magazinu. Ten vydává občanské sdružení 

Prevent, které pomáhá uživatelům drog v Jižních Čechách. Kdybyste se v těch místech někdy ocitli, 
neváhajte využít služeb tamních Kontaktních center (Č. Budějovice, Strakonice, Prachatice), nebo 

Jihočeského streetworku (723 527 512).



Pervitin, Perník, Metamfetamin

Jaké stavy perník typicky způsobuje?
Typickými projevy užívání pervitinu jsou tzv. záseky. Po delší perníkové jízdě  (3 - 5 dní) se 
mohou objevovat stavy úzkosti a halucinace, paranoidní stavy - toxická psychóza. Většinou to 
bývá z důvodu vyčerpání organismu, který  pervitin držel několik dní a nocí v pohybu bez 
pořádného odpočinku - spánku,  pořádného jídla a pití.  Zkrátka mozek začne „blbnout" a 
vynechávat  -  nedostává  se  mu  potravy  a  ještě  je  nucen  fungovat  na  200%.  Stejně  jako 
přehřátý počítač tedy zamrzává či kolabuje. Ve spánku se totiž v mozku tříbí a přerovnávají 
informace, některé se mažou, jiné ukládají. Normální člověk v tu chvíli spí a má sny. Člověk 
na perníku ne, protože nespí. A tak si to ten mozek začne „přerovnávat" za běhu. Což  je 
velmi nezdravé. Potom není mozku jasné, co je sen a co realita a dochází k halucinacím,  
hororovým  či  pronásledujícím.  Objevují  se  úzkosti,  deprese,  sebevražedné  tendence, 
agrese...
Pervitin z chemického hlediska?
Pervitin  patří  do  skupiny  budivých  aminů,  kterých  jsou  stovky.  Nejznámější  a 
nej(zne)užívanější jsou amfetamin (speed), metamfetamin (pervitin), MDMA (extáze)

Výroba pervitinu?
Téměř vůbec už se nehledí na čistotu výsledného produktu, zejména odstranění Jódu (žlutý  
perník) a různých pomocných
rozpouštědel je často zanedbáváno. Do rukou a žil si pak rvete naprosté srágory - nehledě na 
to,  že Vám to dealer cestou ještě  nařeže paralenem, kyselinou askorbovou, omítkou, nebo 
práškem na praní... Rozdíly mezi pervitinem z efedrinu a pseudoefedrinu jsou tedy
docela velké. Hlavně v síle účinku i tzv. nájezdu. Lidé na pervitinu často uvádějí, že efedrinový 
(rozuměj solutanový) perník má mírnější ale příjemnější nájezd (třeba i půlhodinový) a doba  
účinku je delší (12 i více hodin). Pseudoefedrinový perník má proti tomu rychlý a silný nájezd  
- tzv. "pecka" (5 - 10 minut) ale doba účinku je výrazně kratší 6 - 8 hodin.

Co vlastně dělá pervitin v hlavě?
Pervitin v mozku zvyšuje koncentraci mediátorů - monoaminů, což jsou látky, které přenášejí  
elektrické vzruchy mezi neurony. Tím dojde k euforii, snížení pocitu únavy, odstranění pocitů  
hladu, žízně, navození stereotypního chování - zásekům a nechutenství - anorexii.  Pervitin  
uvolňuje v těle zásoby energie a zvyšuje výkonnost celého organismu. Urychluje tempo, 
způsobuje  pohybový  neklid  -  vykroucenost.  Zvyšuje  krevní  tlak  a  tep,  stoupá  dechová 
frekvence, zvyšuje se riziko křečí. Zorničky jsou rozšířené (mydriáza). Po ustoupení potřeby 
spánku  pracuje  organismus  s  vypětím  sil  -  kolikrát  až  do  vyčerpání.Pervitin  také  zvyšuje 
pozornost a soustředěnost, zlepšuje schopnost empatie (vcítění se do druhého) a odstraňuje 
zábrany. Po jeho užití nastupuje euforie, pocit sebejistoty a rozhodnost.

Může ale  také  navodit  strach  a  úzkost.  Po  odeznění  účinku  se  dostavuje  fáze  deprese  s 
hlubokými  pocity  vyčerpání  a  celkovou  skleslostí.  To  uživatelé  pervitinu  označují  jako 
„dojezd". Pervitin urychluje tok myšlenek, často na úkor kvality (hlavně při opakovaném užití). 
Typické je rozbíhavé a překotné myšlení, kdy je myšlenka rychlejší než jazyk. Mluvená řeč je  
často nesouvislá, zdá se, že intoxikovaný mluví naprosto z cesty, rychle střídá témata hovoru.

Jaké zdravotní škody si mohu způsobit injekční aplikací pervitinu?
Nejhorší myslitelná varianta užití. Riziko předávkování je vysoké, stejně tak krevní přenos 
nemocí je velmi pravděpodobný, zvláště na bytech či squatech - každý má sice svou jehlu, ale 
nabírá si ze společné vody a používá se jedna lžíce (rozdělávačka). Při nedodržování základní 
hygieny hrozí riziko kožních a žilních infekcí, které neléčené mohou vyústit v celkovou otravu 
organismu. Smrt. Předávkování se při tomto způsobu aplikace zabraňuje nejhůře, až v sanitce. 
Prevencí je tzv. ochutnávání, toznamená napřed pustit ze stříkačky do žíly jen kousek dávky a 
posoudit  její  sílu.  Bohužel  většina  z  Vás  za  honbou  po  nejlepším  nájezdu  dávku  v  žíle 
"neochutnává", ale rovnou si svojí obvyklou dávku (ať už je to pervitin či cokoli) střelí jedním  
vrzem. To už ale nejde vrátit a předávkování je tak okamžité.

Jaké zdravotní škody si mohu způsobit šňupáním pervitinu?
Šňupání  je  méně  rizikový  způsob  užití  než  injekční  užívání,  je  při  něm  např.  menší 
pravděpodobnost předávkování. Pervitin ale působí negativně na sliznice a nosní přepážku,
takže šňupající jsou náchylní k infekcím horních cest dýchacích. Poškozená sliznice může být  
bránou pro přenos žloutenky „C" a jiných onemocnění, zvláště použije-li se jedno šňupátko 
(brčko) s osobou nakaženou. Šňupnutý pervitin přechází do krve pomaleji než injekční aplikací  
nebo kouřením. Tedy tzv. nájezd je pomalejší. Prevence předávkování je u šňupání trochu 
divoká a dost nepříjemná. Pokud cítíte, že jste „přestřelili",  musíte vysmrknout co nejvíce 
šnpnutého perníku, případně propláchnout nosní dutinu vodou a tu pak vyplivnout. Nejlépe 
opakovaně. Brrr.

Co kombinování pervitinu s jinými drogami?

Rozhodn  není radno kombinovat perník s ímkoli jiným,ě č  
zejména s psychofarmaky, alkoholem a opiáty!!!

Zdroj: edekontaminace.cz

                                                            

                                                  Vtip měsíce:


