
BOXY NA VAŠE POUŽITÉ NÁČINÍ! KDE JE NA DETE? 
PEČKY -Jům služeb, ze zadu za 
prodejnou a opravnou kol. Je to 
druhý dům po pravé straně, když 
jdete z vlakového nádraží. Dům 

hned za vodojemem... Viz. obr.1 DER. 

    
Kolín - 

na budově Kontaktního 
- centra, Kutnohorská 17. 
Hned vedle vchodu do 
káčka. Pár metrů od 

automatu. Viz. obr.2 

  

Pečky - 
box je umístěn na 
domě za Pečeckou 
lékárnou. Když stojíte 
před lékárnou, najdete 
box z boku po prové 
straně. viz. obr.3 

-A a UITESTOVÁNÍ V TERÉNU A NA K-CENTRU!!1 

CO TESTUJEME: přítomnost protilátek některých 
nemocí v těle. A jaké nemoci máme na mysli? 
Žloutenku B a C, Hiv, Syfilis. Když zjistíme, že jsou 
protilátky přítomny ZASLÁNÍM DÁRCOVSKÉ SMS VE TVARU | "růže to zname- 
nat, že v těle 
nemoc je, Ř 
nebo byla 

DMS PROSTOR 4 M 

Každopádně tuto službu si mů- 
NÁ žete domluvit i v terénuti!l 

Také po osobní 
domluvě v kontaktním 

centru. Hlavně pro 
ty. kteří mají obtíž, 

dojit s námi na testy 

P PÍST PP Endoskopického centra 
T OE OE EO ECHA rod káně přijdte v pravá 

Jakým způsobem probíhá odběr 
vzorku v Kontaktním centru 

  

    
:prostor“   Bolí to jen trošku)
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se měnící skutečností, první P i : JSEOEDY (eninyvý 
m IN eraamky (Hygiena, posezení, pokec, káva) a 

a ra OE s k 
úvodním slovu sdělím je to, ODĚV vv3 80 | šla 
že se naposledy setkáváte s 9 -12 a 17-18 hodin 
touto grafickou verzí (Poradenství, sociální práce) ames srronnu | 00 puacma 
časopisu, který od svého Tel: 
druhého čísla bude el: 321 715 004 č P 
techonicky zpracovávat Pa 777 547071 Al o aw 
P ravš , páč 
člověk k tomu povolaný = kc ' = == 
aveřím tomu, žese nám ten —- 
„nový kabát" bude kontaktní centrum ře lasme 

E ; mE 
Určitě zůstane zachovaný pon ONLINE 

. : ke 
počet stran a velikost (A5). 

S velkou pravděpodobností zde SOV | osin moru zas [ona 
přibudou rubriky seznamující = . 

Vás s 0.s. prostor, které na m 
provozuje Káčko a terén a (ee pe „ 

možná další a další změny.. „tez 
: < ; Toulky n 

Nechejte se překvapit... B m ==: m omaur 

Jinak užijte toto nové číslo, sn ny bety 
které bude, jak jste shlédli 

na přebalu, hodně fee o 
mazanéé... 

Za mou osobu přeji všem, o 7 OWEN | z | CA 
-= A = n ň za00 = TALŘEKA | LETADEL | yycny | MUŽSKÉ 

příjemné počtení, ať se vám Tel.: 777 650 030 Foern roae 108 Jino 
plní vaše přání a hlavně ať = t - 
jste se svými životy P Seroov P 8 

+ . : MRTVOLY. Me 

spokojení.. . , 
terénní programy 

SNÍŽENÝ NOSIČ Ččásí 
TÓN VANATOKLI PRAHY. 
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O ČEM JE ŘEČ' 

Přicházíme za vámi s „nástřelem"odborných i neodborných termínů, 

které Vám můžou občas zamotat hlavu. Aby se,tak nedělo, zde je výčet 
definic. “ 

« Hepatitida A 
Je zánět jater, nepřesně označovaný jako žloutenka. „Nejčastěji se 

vyskytuje její virová forma o rozdělení do typů A, B a C. Může být 
akutní nebo chronická. Je důležité ji léčit a j dodržovat životosprávu, 
protože může po několika letech přejít do onemocnění zvaného cirhóza 
nebo může končit rakovinou či selháním funkce-jater a sm 

-7 ť 
+ Chronický u „ě X "M 
Je vleklý nebo trvalý. Chroňická onemocnění probíhají méně prudce než 
akutní, příznaky jsou však přítomny víceméně trvale. Někdy mohou být 
sotva patrné jindy se prudce zhoršují. Trvalé působení může poškozovat 
orgány'např. ledviny, játra apod.. Některá onemocnění jsou chronická od 
samého počátku např. revmatoidní artritida, některá se zchronizují po 
opakovaných nebo neléčených akutních nemocech např. hepatitidy B a 
c i 

Akutní | = ) 
Je prudce, rychle probíhající, onemocnění vzniká náhle a příznaky jsou 
prudké 'a výrazné (horečky, silné bolesti apod.). Onemocnění se, může 
zcelo'vyhojit nebo přejít do pon V některých těžkých 

/ 2 

případech může paciento trvale je it av nejtěžších případech vézt i 
-M | P. s 

  

k „ 
. Demence k ř 
Trvalý, čhronický úbytek duševních funkcí a schopností. Důsledek 
organického poškození: mozku(aterosklerózou, zánětem, otravou 
např.rozpouštědly, alkoholismem nebo je příčina neznámá). Postihuje 
inteligenci ole i výšší city. Zhoršuje.se člověk se nevyzná v čase, je 
zmatený, bloudí i V nejbližším okolí... Příznaky se vyvíjejí postupně, u 
některých forem naučené dovednosti a staré vzpomínky dlouho 
přetrvávají, mizí však schopnost naučit se novému. Důležitá je prevence 
aterosklerózy a trvalá duševní aktivita. paměť, mizí schopnost 
soustředění, otupují < se zájmy.např. i o blízké příbuzné. = 

PŘevenín z ČasoPsu EDLT/ 200 L nuton: MLHAUS UPRAV: ROMAN 
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PÁR SLOV..... ROZLOVČENÍ...... 

Ahoj, 
možná jste tuhle zprávu už zaznamenali, možná ne. Ráda bych vám to 
řekla osobně, ale to asi nestihnu, protože vás tu je kolem 500 osob. 
Tak aspoň touto cestou se o to pokusím. Chtěla bych říct, že už mě tu 
zřejmě moc neuvidíte. A pokud ano, tak už ne v roli terénního ani 
kontaktního pracovníka. A už vůbec ne v roli vedoucí. Po 5 letech z 
kolínského Káčka odcházím. A tak se chci s vámi všemi rozloučit. Přijde 
mi neslušné, odejít jen tak. Bez toho říct ahoj. Zároveň nevím, co úplně 
říct. Dostala jsem zadání, napiš něco našim klientům, když odcházíš... 

už několik dnů to odkládám, několik dnů nevím, co a jak to napsat. 
A napadá mě jediné, pořád dokola. A tak vám to takhle prostě bez 
obalu napíšu: 
Přeji vám jediné. Buďte šťostní. A taky buďte dobří. 
Najděte si čas zastovit a přemýšlet, co chcete, kam směřujete. Mějte 
cíle a sny...a věřte mi, že po 13 letech práce s lidmi na drogách, vím, 
že vše je možné!!! 
a nikdy ... to slovo, neexistuje... prostě to jde! 
Markéta 
  

  

Bílá plocha pro Vás a Vaše poznámky, nápady a tvorbu: s tímto pak 
můžete přijít za námi :-) 

   



VASE TVORBA 
12/07/2007 
Přišla jsem k nám zvenčí, já cítila, že s drogami se můj život.tenčí. 
Když jsem tu a vy-tady, začínám, si vědět rady. 
Díky taky poklona, už to není pohroma. 
Vím, že není náhoda, tak díky, s Vámi je tu pohoda. 
V.T. team 

15/07/07 
Já mám pro Vás říkanku o drogovém dýchánku. 

Jak to lehce začíná, jak si člověk počíná. 
K závislosti lehce sklouzne, nemrkne už ani pouze. 

A tak je to každý den, stále stejný hrozný sen. 
lze se z něho probudit, do Bohnic se, vyprovit. 
Abstinence totiž sluší, na mou duši, na psí Uši. 

VT. team 

16/07/07 
Má Sestřička. zoufala, snad se zlepšíš, doufala. 
Já si však říct nedala, tak do Bohnic spěchola. 

I když po Vás steském, prahnu, teď už vím, že to zvládnu. 
Do nového života, nebudu už slabota. 

Díky vám to celé zvládám, toto přání na památku, milovaným 
odevzdávám. 

Pro milované blízké 
127/07/07 
Smutná je zas neděle, smutní jsou mí andělé. 
Bolí mě fakt, že jsem tady, se steskem si nevím rady. 
Jsi stále v mých myšlenkách, s čistou láskou, jak dítě v plenkách. 
Tolik se těším na shledání, všechno vydržet mě popohání. Smích střídá 
smutek, jak mi život utek. 
Že jsem to venku nezvládala, jak závislost můj život ovládla. 
Postavím se tomu čelem, už se dám jen správným směrem! 

Pro moje teskné já. 
VT. team 

Autor: Mišutkal 7 

MASTI, MASTI... POHARČDVÁNÍ... 

CALCIUM PANTOTENÁT (bílá tužší mast) 

Na co? Na drobné nehnisové: poranění, jako odřeniny, praskliny na kůži, 

drobné popáleniný, Použít se dá i na špatně se hojící odřeniny, jizvičky. 

Dobře prongětje kůži. 2|    

    

Jak? Most haneste v fonké: Vrstvě na postižené místo a vetřete do kůže 

tak, ož ún úplhě ztratí (opět neplatí „ ČÍM VÍCE, TÍM LÉPE"). Mast je 

celkem šetrná. 

  

VoRášek můžete 2 ož 3x denně. Místo není třeba ničím 
“ A ,   

zakrývat. 
     | 

Nepoužívat? Nepoužívejte I ho na hnišavé rány, na oči a na sliznice. 

Nepoužívejte ho feké na větší a o záěznějsí popáleniny případně omeziiny. 
   

   

   
Soňa (ca 10, (volně     

      

  

    
l ouha (ačkoli 
06 jde? Je to mast; ši rá má v sobě jak (složky Heporoidové, tok 

Ibůpřofenové: Platí pr ijv podstatě to'samé © co pro mast Heparo 

se jen tím, že: toupišcéh V bolest., m 

“ 

  

MV 
Cena? deo 80,- Kč “ ně pre j 0; — ta, seno je důvod, „proč už tuto M 
nemámý X Ul l 

vošnělsnéHo BALZÁM (Višňák) a M / | 
Oco jde?  Použivá-e podobně jako Ichtoxyl, je jen vtešl šétná ke zdřavé“ 

tkáni. Nanáší'se na: gázový, čtverec.a přikládá se k ráně (abscesu), , poté se 

převozuje tlakovým obvázem. Pomůže buď obsces vstřebat, 

jeho prasknytí- Může se proto někdy zdát, že se rána ještě zhorší. Pro 

léčbu obscýšů je ně : inější. 

Dostupnost? Tato most je běžně dostupná v lékárnách, nedá se však 

koupit v tubě, leo objednávku vám jí namíchojí do kelímku. Tuto mast 

vám K-centru d mů předáme, ale rádi vás tím ošetříme:-) 

I 
i 

j 
| / 

       
    

    

nh 

PŘIPRAVIL: TARTKI 9



  

kterým jde „zlomit jehla viz, obrázek, 

© po použití 

o S 

nádobíčko rozlož © m— 

(© vlož jehlu do stříkačky podle obrázku 

zatlač píst dovnitř () 

=o 
Po této akci, je dobré jehlu hodit do plechovky a zmáčknout|viz, 
obrázek dolej nébo do PET lahve, křerou zavičkujete a hodite do 

koše.. Věřte, že fo moc práce a času nezabere, ze 
uňou: ekonimnimACE 
úno A 9 peta ROE 

rozšlápní 

p 
    

OTEVŘENO versus ZAVŘENO 
PONDĚLÍ 27.2. BUDE CELÝ DEN ŘONTA 

zaviZSL = (o govvíci SE BUDÓUSVZDI 
CO FEET J 

    

   DŮVODEM JE PRACOVNÍ VÝJEZD) 

  

AŤ SE VÁM DAŘÍ SouSEDEÍ ALE NE ZAS MOC, TO BYSTE MÉ MASRAL /:1 

    

Z B 
7 V 8=SŤ 

OTT 

  

  

       

       
Hmm... Mém sucho v ústech, necítím 
jozyk, vidím rozostřeně, mám zdřověnělé 
ruce i nohy, právě em to udělal 
do kalhot a teď vidím, jak mi z knoflíků 

šlchojí blesky, 

Není divu, 
Že se leštěnka nemá pít    
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BLESKové zprávy z bomava i odjinud V 
Karlovarské centrum pro narkomany končí kvůli systému dotací 

12.12.2011 08:00 
Zdroj: ČT1 9. 12. 20111 
Korlovy Vory - Karlovarští narkomani se po pomoci budou muset 
poohlédnout v ostatních krajích. Jediný stacionář v kraji totiž kvůli 
nedostatku peněz končí. Nenadálý krach zapříčinily nová pravidla pro 
přidělování financí a snížení přídavků na polovinu. Ministerstvo 
zdravotnictví však chce nucenému zavírání drogových center zamezit a 
plánuje nový způsob, jak je dotovat. 

Paříž zavádí pilotní program distribuce stříkaček ve věznici 

20.12.2011 12:00 
Zdroj: RDR.fr | 19. 12. 2011 I 

První francouzský program distribuce injekčního materiálu ve věznici 
schválili minulý týden pařížští radní. Ve známé věznici Prison de la 

Santé budou v průběhu roku naistalovány automaty, proškolen bude 
též personál věznice. Na pilotní projekt dalo město 8300 eur.    

    

    

   

  

07.12.2011 08 
Zdroj: iHNed.cz 12.12. 20111 
Spotřeba kokainu v ol; ii je na 
bankovek k bom zemi nal jí c 
to byla jen čťýři-proc čtyři 

otevírací doby pa 

  

koordinátor 
P 05.12.2011 08:00 

s a: Zdroj: ČTK | 4. 12. 2011 I 
Jinátor Jindřich Vobořil navrhuje změnu péče 
jí alkoholem. Záchytné stanice by se podle 

ištění a fungovat jako zdravotnická 
lu by pak měly fungovat podobné 
u jako pro lidi, kteří užívají drogy. 

    

   

  

   

   

ls = 

M zdarma a ví víc služeb 2 alkoholiky, navrhuje vládní 

MASTIČKLY aneb LDO MAZE 
TEN LEDE 

Jelikož spousta z vás si naše hojivé masti može různými způsoby a nejoblíbenější je „ 

Čím větší vrstva, tím líp“, mohlo by být užitečné znovu zopakovat účinky a dávkování 

jednotlivých mastí. 

MASTÝ, MAST, 

HEPAROID (bílá mast) 
Na co? Na zarudlá místa po vpichu, která bolí. Na místo, kam si dáváte opakovaně a 

chcete aby vám žíla sloužila co nejdéle. Na místo, kde si dáte vedle a začíná se vám 

tvořit absces (je to červené, ale nehnisá). Na místo, kde se vám vytvoří modřina a 

chcete, aby se rychleji vstřebala. 
    

   

Jak? Naneste tenkou vrstvu přímo na místo, které potřebujete ošetřit a vetřete do kůže, 

až se mast úplně ztratí. (zde totiž neplatí 4 ČÍM JE RUKA BĚLEJŠÍ, TÍM JE ŽÍLA ZDRAVĚJŠÍ). 
Mozat můžete 2x až 3x denně. Místo není potřeba ničím vázat nebo lepit. Ale chcete-li, 

můžete zavázat tlakovým obvozem. 

Nepoužívat? Rozhodně to nepoužívejte na oči, sliznice a do otevřených ran. Při 

preventivním ošetřování používejte maximálně 14 dnů, déle ne. 

Cena? Cca 30,- Kč (volně prodejné) 

JICHTOXYL (hnědá mast) 

Na co? Na hnisavý absces, který ještě nepraskl a na podobné hnisové, ale ještě uzavřené 

kožní boláky. Je to přesně ta fáze abscesu, kdy se z červeného bolového fleku stane 

modrá ještě bolovější boule. 

Jak? Naneste vtenké vrstvě buď přímo na absces, ale lépe na gázový čtverec o přiložte k 

abscesu. Pak ho zavažte tlakovým obvazem. Mozat můžete 2 ož 3x denně a vždy je třeba 

před dalším nanesením ránu vyčistit a desinfikovat. 

Nepoužívat? Rozhodně to nepoužívejte na sliznice, na oči a na otevřené rány. Nenechte 

jeden nános ichtoxylu působit déle než několik hodin. Už vůbec ho tam nenechávejte celý 

den nebo ještě déle. Pokud ho na ráně necháte moc dlouho, začne vám rozežírat už 

zdravě vytvořenou tkáň. Na tohle je prevít, tak pozor!!! Pokus vám tedy absces praskne, 

není tato mast vhodná a je třeba užít hlavně desinfekci (např. peroxid, betadine). Pokud 

do 3 dnů ichtoxyl nezabere, nebo se rána ještě zhorší, dále ho nepoužívejte a dojděte si 

k doktorovi. 

Cena? Cca 30,- Kč (volně prodejná) 
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