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Dáváte si BACHA?

Tento plátek je neprodejný a je urèen pouze pro klienty TP&KC Os-Prostor.
únor2010/bøezen2010
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Prostor pro VAŠÍ tvorbu, nyní zeje prázdnotou - nic jsme do 
Vás nedostali, tak sem dáváme úplnì jinou (tv)orbu.
...JAK MEDVÍDKOVI PÚ RUPLO V BEDNÌ...èást 2.

Mìlo to nejdøív divný efekt, a Pú si pomyslel, jaké divné vìcí to vidím, 
ale pak pocítil euforickou sílu. Rozdráždilo ho to, a drozd Kryštùfek a 
Prasátko si o to øíkali, o tom nebylo pochyb. Když pøišla noc, Pú vytáhl 
tìla ven a pohøbil je v neumìlém hrobeèku.     "Adios, milí 'kamarádi'," 
zachichotal se Pú. "Budou zmìny v Stoakrovém lese, teï když to mám 
pod palcem," zasmál se hystericky a zašel dovnitø.     Druhý den Tygøík a 
Rú vyrazili radostnì k Pùovì domeèku, aby se poptali, jestli neví, kde 
mùžou být Kryštùfek s Prasátkem, jelikož je nikdo od vèerejška nevidìl. 
Byli si jistí, že Pú bude vìdìt, když vèera ráno pil s Prasátkem èaj a 
hodlal si dnes ráno hrát s Kryštùfkem na klacíky.     Když dorazili k 
Púovì domeèku, dveøe byly dokoøán a Pú nikde. Tygøík s Rúem se 
podívali do Púova domeèku a všimli si velké jámy v Púovì podlaze. Na 
stìnì byl velkým kusem ztuhlého medu pøilepen vzkaz "SEM PRIÈ 
HOÒYD DRAGA" (pravopis nikdy nebyl Púovou silnou stránkou). "To 
je divné," pøemýšlel Tygøík, "ve Stoakrovém lese žádní draci nejsou, 
jenom ještìrky. Co to má zase ten hloupý medvídek za lubem?"    Ani 
Tygøík by si nedokázal pøedstavit, èím se právì Pú zabýval. To ráno se 
Pú probudil s tøeskutým bolením hlavy a docela zalepeným nosem. Tak 
si vzal velkou dávku toho bílého prášku a za malou chvilku mìl 
vynikající nápad! Opustil domeèek s plechovkou oznaèenou PROTI 
HMYZU velkými èervenými písmeny. Odnesl plechovku k Iáèkovu 
oblíbenému záhonu bodlákù.      "Tohle má za to, ten maniakálnì 
depresivní osel," smál se Pú hlasitì, "pøi hraní na klacíky vždycky šidil, 
kdo šidí, zlo sklidí," povídal si pro sebe Pú. Pak se schoval za stromem a 
díval se, jak se nic netušící Iáèek napásl k smrti - èistì poetická 
spravedlnost, pomyslel si Pú, když házel témìø mrtvé Iáèkovo tìlo do 
stejného hrobu za drozdem Kryštùfkem a Prasátkem. "Nemìl jsi šidit, 
víš?" zakøièel Pù do Iáèkových nevìøících oèí. "Máš štìstí, že jsem tì 
nenaporcoval na malé kousky a nenakrmil Tygøíkovi," zasmál se Pú 
šílenì, naèež zahrnul neumìlý hrobeèek.    Pú se nevrátil do domeèku 
døíve než na obìd, nebo� byl celé dopoledne totálnì vygumovaný                 
POKRAÈOVÁNÍ PØÍŠTÌ...

Léèba v psychiatrických léèebnách (závislostí)
 Léèba v PL trvá od 3 – do 6 mìsícù a je urèena pro lidi starší 18 
let. Psychiatrická léèebna èasto bývá souèást areálu 
nemocnice a personál, který v léèebnì pracuje se 
kromì (terapeutù, sociálních pracovnic) skládá také 
z doktorù. Takže si užijete i bílé pláštì. A cože vás 
v léèebnì èeká? Farmakoterapie (podávání lékù – v 
poèáteèní fázi), kontrola zdravotního stavu, psychoterapie a 
režim. Co je to režim? To jsou pravidla, podle kterých se musí 
všichni øídit. Podle toho, jak pravidla plníte a dodržujete se vám 
udìlují kladné nebo záporné body, které znamenají buï výhody 
nebo sankce. Psychoterapie v PL je hlavnì skupinová. Souèástí 
léèby je i pracovní terapie (údržba areálù, úklid, drobné opravy, 
obdìlávání zahrady, tvoøivá èinnost). Léèebny jsou èasto 
vybaveny posilovnou, høištìm  a výtvarnou dílnou, kde se dá 
trávit volný èas. Kontakt s vnìjším svìtem je v prvních fázích 
léèby omezen nebo zakázán, postupnì se to ale uvolòuje a vy pak 
mùžete i na návštìvu domù (máte-li kam). Jestliže se rozhodnete 
pro léèbu v PL, je nutné si vzít OP, prùkaz zdravotního pojištìní, 
baèkùrky, spodní prádlo, ruèník, pyžamo, pracovní a sportovní 
obleèení, hygienické potøeby (kartáèek, pastu, mýdlo, holení 
atd.), sešit a tužku (budete tam hodnì psát).
    Nìkteré léèebny chtìjí pøed vaším nástupem do léèby, abyste 
jim poslali žádost s dùvody, proè do léèby chcete zaøadit, sestavit 
životopis s vaší drogovou kariérou (napsaný vlastní rukou) a také 
pøiložit doporuèení (od psychiatra nebo KC). Ovšem pøed 
samotnou léèbou musíte absolvovat detox, který vyžadují 
všechny léèebny. Nìkteré detox sami nabízejí a u jiných si 
musíte hledat detox nìkde jinde døíve, než k nim nastoupíte 
(zejména u horších odvykacích stavù spojených s opiáty). 
                                                             Autor: Martin

Omrzliny... Nepøíjemná zdravotní komplikac. 
Jak to vypadá a co dìlat a nedìlat v tomto pøípadì se dozvíte v tomto 
pøíspìvku...
Omrzliny jsou akutní místní poškození tkánì až hlubších vrstev 
zpùsobené chladem pøi teplotách pod bodem mrazu. Pøi silném 
vìtru, chladu a vlhku k nim mùže dojít i pøi teplotách vyšších. 
Vznikají pøevážnì na okrajových, nechránìných èástí tìla  jako 
jsou prsty, nos, brada a uši. V pøípadì, že nízké teploty pùsobí na 
tkáò delší dobu, buòky odumírají v dùsledku nedostatku kyslíku a 
živin, jelikož je omezen prùtok cévami. Po rozehøátí promrzlé tkánì 
dojde k roztažení cév èímž vzniká otok postižené tkánì, který ve 
výsledku opìt zhoršuje prokrvení postižené tkánì.

CO MÙŽE JEJICH VZNIK URYCHLIT?

?Dehydratace, vyèerpání, nedostatek jídla

?Velký mráz, vítr, mokré obleèení

?Poranìní – zlomeniny, znehybnìní

?Pøedchozí omrznutí tkání

?Omezení prokrvení –  tìsné boty, obleèení, prstýnky, hodinky

?Onemocnìní: cukrovka, ateroskleróza, nìkterá cévní onemocnìní

?Kouøení,  Alkohol, Užívání drog a nìkterých lékù 

Pokud by bylo pùsobení mrazu dlouhodobì vystaveno celé tìlo, 

dojde k jeho tøasu a nakonec upadne organismus do šoku a umírá.

Zpoèátku všechny omrzliny vypadají stejnì. Kùže je bledá, chladná, 

necitlivá. Teprve po rozehøátí se omrzlina vyvíjí v prùbìhu hodin až dnù, 

mumifikace až mìsícù.                        pokraèování na stranì 5.
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Slovo na úvod

3.

Otevírací doba K-centra:  

Pondìlí až Pátek
od 09:00 do 18:00

kontaktní místnost: 12:00 - 17:00

T   e  l . :   7  7  7    8  4  7    0  7  1  ,   321 715 004      

Sudoku pro mozkové 

aktivisty!!!

ØEŠENÍ SUDOKU 
Z POSLEDNÍHO 
ÈÍSLA!!!

Autor: Dan Èern?

Zdravím Vás,
zima je tento rok opravdu poøádná a tak proto zimní jsou i 
témata, respektive hlavní zimní téma a tím jsou omrzliny. 
Dále se zde doètete o psychiatrických léèebnách, jak nám 
mùžete pøispìt na provoz a mùžete poèíst také druhou 
tøetinu pøíbìhu Medvídka PÚ :-). Vìøím, že náš plátek je 
pro nejen vás pøíjemným rozptýlením, ale taky si z obsahu 
nìco vezmete k srdci èi rozumu ..
Jakékoliv výhrady èi námìty jsou vítány u káèkaøù i 
teréòákù..  Hlavnì nezmrznìte!! Roman

10.

K-CENTRUM K-CENTRUM

Kontaktní centrum:   Nová otevírací doba: 
Pondìlí - Pátek, 9-18 hodin, kontaktní místnost 
od 12ti do 17ti hodin.  Dne 18.2.2010 od 10ti 
hodin dopoledne se bude promítat film: 
           MY DETI ZE STANICE ZOO

25.2. od 10ti hodin vám poskytneme prostr a 
materál pro vaši možnou úèast v soutìži. viz 
titulní strana Prodtorosu
Terénní program:  V terénu se budete 
pravidelnì ve ètvrtek a v  pátek potkávat s 
dlouhodobou stážistkou Michalou. 



Již nìkolikrát jsme se v terénu a kontaktním centru 
setkali s tím, že nám chtìjí lidé oplatit 
naše (vìtšinou :-) ) vstøícné jednání, 
co se týká poskytování služeb. Za to 
jsme  rádi, ale opravdu od vás 
nemùžeme pøijímat jakékoliv 
pozornosti a dárky a� už to myslíte 
sebevíce dobøe..  Jetu však možnost, 
jak podpoøíte naše služby opravdu 
úèinnì.. a to posláním dárcovské SMS, tedy DMS..

Díky vám pøedem za každou z nich. Za Káèko a 
Terén. Roman
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OMRZLINY A  S NIMA

??CO DÌLAT??
?Nejdøíve je dùležité zabránit dalšímu ochlazování  -  pøesunout  
do závìtøí èi vlahé místnosti kde teplota bude lehce nad 15°C, ale 
nikoliv do vysoké teploty
?Sundat obuv, mokré obleèení, sundat prstýnky, 
hodinky
?Pozvolna zahøíváme (horkými nápoji, vlažnou 
lázní u mírných omrzlin, Improvizované zahøátí 
napø. vložení omrzlých prstù do podpaží) - nesmí 
však pùsobit bolest! 
?Pokus o mechanické prokrvení (masírování okolí !!! omrzlin – 
ne omrzlinu)
?Dle rozsahu a hloubky sterilnì kryjeme, fixujeme a zajistíme 
odborné ošetøení
?Chránit pøed otlaky a mechanickým poškozením
?Poskytovat tekutiny – teplé, sladké nápoje

!!! CO NEDÌLAT !!!
?Nikdy omrzliny netøete snìhem, ani jiným materiálem (hrozí 
zanesení infekce), nemasírujte
?Nedávejte postižené místo ke zdroji silného, 
sálavého tepla jako je oheò, kamna, ohøívací 
polštáøky, fén
?Nikdy nepodávejte alkohol, léky, neaplikujte 
masti
?Puchýøe nikdy nepropichujte, chraòte je pøed 
protržením
?Pokud máte omrzlé nohy – po rozehøátí hned nechodit
?Z tìla nestrhávejte žádné pøimrzlé kusy odìvu !!! 
?

!!! Po ohøátí nesmí postižená tkáò znovu zmrznout – hrozí-li 
znovu promrznutí = neohøívat !!!
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brr..zima..OMRZLINY....

Vývoj:

I.   Zèervenání – svìdìní, pálení, bolest, otoky 

II. Puchýøe s èirým nebo mléènì zkaleným  obsahem – 

otok, bolest, poruchy citlivosti (vývoj od 3 hod až do 3 

dnù), kùže je voskovì bílá èi nafialovìlá, chladná a 

necitlivá, postižený má v místì pocit svírání, pøi oteplování 

to palèivì píchá

III. Puchýøe s krvavým obsahem - vznikají po nìkolika 

dnech, otok, ztráta citlivosti, puchýøe šedomodré až èerné 

(krvácení do kùže), pokožka zèerná, ztvrdne, sníží se 

pohyblivost, dochází k poškození i podkožních tkání

            pokraèování na další stranì :-)
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 ..a zase ty OMRZLINY....

  Ilustraèní obrázky k III. stádiu omrzlin

IV. Mumifikace – èernohnìdé zbarvení, tvrdá "vosková" 
kùže, nebolestivá ložiska nevratné znièení tkání, poškozené 
jsou i hluboké tkánì – šlachy, svaly, kosti a klouby, poškození 
je nevratné, vždy se hojí defektem, nutné je snesení nekróz 
(odumøelé tkánì) chirurgickou technikou nebo amputace 
postižené èásti

A co dìlat když už se u vás nebo u vašich blízkých 
omrzliny propuknou? to se dozvíte na následující 
stranì :-)  A jeden tématickýve slovenštinì: Premrznutý horolezec vojde do 
chaty a vidí na lavièke nádhernú turistku. Horolezec: Sleèna, viete, mám 
omrznuté ruky. V príruèke sa píše, že omrzliny treba ošetri� tak, že omrznuté 
èasti dáme medzi stehná v hornej èasti a trieme ich.
Sleèna súhlasí. Po chvíli horolezec vïaène odtiahne ruky, turistka zneistie a 
pýta sa: Uši vám náhodou neomrzli?  
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