
BOXY NA VAŠE POVŽITÉ NÁČINÍ! KDE 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 

  

(OS- 
JAK NA KLÍŠŤATA% . 

  

      

      

Co TESTUJEME: přítom 
nemoci v těle. A jaké nemoci máme na mysl 
Žloutenku B a C, HIV, Syfilis. Když zjistíme, že jsou 
Protilátky přítomny 
může to zname- 
nat, že v těle 
nemoc je. 5 = 
Nebo býla se ý* 

Každopádně tuto službu si mů- 
žete domluvit i v terénu!!1! 

Také po osobní 
domluvě v kontaktním 

centru. Hlavně pro 
ty, kteří mají obtíž, 

dójít s námi na testy 
Ze žilní krve Jo 
Endoskopického centra. 
Do nemocnice chodíme každou 
středu, když přijdete v pravé 
Poledné. Na obrázku vidite, 
Jakým =pPůsobom probíhá odběr 
vzorku v Kontaktním centru 

lé ZPŮSOBY APLIKACE! m 

Boi to jen trošku: TENTO PLÁTEK JE NEPRODEJNÝ A JE URČEN PAD KLIENTY R PRACOVÍHY TERÉNNÍCH PROGRAMŮ R KOMAKINÍCH CENTER



Slovo na úvoo: 

Zdravím všechny čtenáře 
Prostorosu, 
jste zvědaví, co jsme si pro 
Vás v. tomto. čísle 
připravili? No, není toho 
málo :-) 
Snožili jsme se věnovat 
aktuálním i stále se 
opakujícím tématům. Takže 
si můžete přečíst něco o 
různých způsobech 
aplikace, impetigu, které 
mnohé z Vás často trápí, 
ale i o syfilídě, jejíž výskyt 
je teď opět čím dál tím 
čostější. 
Na základě varování, které 
nám občas přichází 
mailem, jsme se v jednom 
článku © věnovali | také 
fentanylu a v neposlední 
řadě též tématu „klíšťata“, 

proti nimž přichází varování 
koždoročně. 
A protože nyní stále častěji 
slýcháte o problematice 
financování našich služeb, 
zařadili jsme též článek o 
nastavení služby, jehož 
úkolem je i nechat Vás 
nahlédnout, tak trochu víc 
do naší práce. Na závěr se 
s Vámi v tomto čísle 
rozloučí Stáňa a Roman. 
Přeji příjemné počtení. 
Monika 
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PONDĚLÍ až PÁTEK: 
tob 

(6 11] 

KONTATKNÍ MÍSTNOST: 
POST) 8 R do 0 

Pee 

(Hygiena, posezení, pokec, káva) 

PONDĚLÍ až PÁTEK 
DEE BI 

(Poradenství, sociální práce) 

Tel.: 321 715 004 

Pa 777 547071 

= KC 
kontaktní centrum     PONDĚLÍ až PÁTEK 

10- 18 hodin (na telefonu) 

Terén: 

Úterý: Pečky (13 - 15 hodin) 
Český Brod (15,30 - 17,30) 

A
D
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A
:
 
KU
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Středa: Kolín (13 - 18 ) volejte 

Čtvrtek: Čáslav (13 - 15)volejte 
Kutná Hora (15,30 - 17,30) volejte 

Pátek: Český Brod (13 - 15) 
Pečky (15,30 - 17,30) 

       

      

Tel.: tp 650 030 

c- 
terénní programy 

Způsoby aplikace drog: 
Kouření — některé látky mohou být kouřeny v mnoha podobách... Drogami, 
které se často kouří, jsou marihuana, hašiš, kokain, pervitin a heroin. Kouření 
je ve srovnání s nástřelem méně rizikové... Účinek matroše nastupuje téměř 
okamžitě. Velmi dobrý způsob na zkoušku čistoty obstorané drogy. 

Šňupání — jde o oblíbený způsob užívání kokainu a heroinu, ale i pervitinu. Při 
šňupání dochází často k narušení nosní přepážky a ke ztrátě čichu. 
Dlouhodobé šňupání vede k nevratnému poškození sliznice. dýchacích cest... 
Inhalace výparů — způsob aplikace je typický: pro látky/že skúpiný organických 
rozpouštědel (toluen). Velmi rychle, dochází k poškozéní dýchacích cest. 
Injekční užívání drog - některé drogy, nejčastěji, amfetaminy-(Pervitin) a opiáty 
(Heroin), si někteří s oblibou aplikují nitrožilně (do žíly) anebo, do“ svalu 
(Apourin...). Nitrožilní aplikace drog a omamných-látek patřísmezi nejrizikovější 
užívání drog. U injekční aplikace Ize pozorovat rychlejší -nástup účinku drogy — 
jakmile je dávka aplikována, není možné ji vzít zpět, účinky nastupují takřka 
okamžitě. Hrozí vyšší riziko předávkování — nemožnost odhadnout dávku. 
Aplikace jehlou je spojena s mnoha vážnými zdravotními riziky: 
Jedním z nejčastějších je mechanické poškození tkáně žíly a vznik krevních 
sraženin v žíle. Ty ti žílu ucpou a zabraňují tak dalším možnostem vpichů. Pro 
aplikaci si pak musíš hledat jiné místo na těle. Sraženiny se navíc mohou 
uvolnit, a pokud se krví dostanou'do plicního řečiště, mohou ho ucpat a 
vyvolat tak plicní embolii, -cóž je život ohrožující stav. Také hrozí zanesení 
cévního řečiště, vznikají Poscěsy, Fegmóna, záněty žil a další nepříjemné 
záležitosti.. 
Velmi časté je u aplikace jehlou i riziko-nákazy některou z infekcí, které se 
přenášejí krví - hrozí zejména nákoza virovými Hepatitidami C a B a virem HIV 
s následným syndromem Selhání imunitý-(AIlDS)Hépatitida (žloutenka) je 
nebezpečná především“ "proto, že zatěžuje: již“ťak dost drogami poškozená játra. 
Proto u většiny nakažených probíhá chronicky a nezřídka končí těžkým 
poškozením jater — cirhózou. 

Polykáním — sem patří polykání tablet a polykání kapslí. Kapsle neboli 
želatinové tobolky slouží k'užití drogy, která je polknuta a následně dochází k 
rozpuštění a uvolnění obsahu dfoov v žaludku, kde je vstřebávána ze 
zažívacího*traktu: 
Přibližná doba-nástupu účinku: o je cca 15 — 45 minut. Nástup účinku je 
pozvolný; Chvíli.musíš vyčkat, než droga začne působit, protože jinak by mohlo 
dojít k předávkování, pokud by.ses.rozhodl užít drogu i nitrožilně. Tento 
způsob užívání -je vhodný pro ty, kteří/mají např. problém s žílami... Když máš 
problém s žaludkem — máš žaludeční vředy, tak se tomuhle braní vyhni. Tímto 
způsobem se užívají léky Rohypnol, Diazepam, Neurol, Rivotril a jiné... V praxi 
se rovněž u uživatelů drog můžete zgetkat s nitrožilní aplikací nadrcené tablety 
rozpuštěné ve vodě. 

Cumláním v ústech — sem patří cumléní třeba Subutexu nebo Suboxonu. K 
rozpuštění drogy dochází v ústech a pod jazykem se vstřebává. Docela šetrný 
způsob přijímání drogy. Upozornění — pokud byste lék spolkli, nebude mít 
žádný účinek! FuTOR: LÁĎA n



NASTAVENÍ SLUŽEB KC A TP ANEB EXKURZ DO HISTORIE A PRÁCE 
KÁČKAŘŮ A TERÉŇÁKŮ 

Začnu trochou té historie. V 90. letech 20. století (po revoluci) začala vznikat 
první Káčka a Terénní programy pro uživatele drog v ČR. Provozovateli těchto zařízení 
byli zpravidla neziskové organizace, které reagovali.na potřeby vycházející z nastavení 
státní protidrogové strategie. Česky to znamená, že po otevření hranic a uvolnění 
režimu, se najednou začal počet lidí užívajících drogy (ve větší míře jehlou) rapidně 
zvětšovat a stát si uvědomil, že to může být časem problém. Proto se vypracovala 
strategie stojící na dvou základních pilířích, a to na „mírnění rizik“ a „ochraně veřejného 
zdraví“, Obě. tyto funkce naše služby KC a TP naplňují, a to zejména díky výměnnému 
programu, který uskutečňují. 

V počátcích těchto služeb, bylo tedy hlavní, aby mezi sebou drogově závislí 
nerozšiřovali žloutenky, HIV a další nemoci a neohrožovali jimi též ostatní lidi, jež 
nemají s drogami-nic společného a aby měli lidé na drogách a jejich osoby blízké, kde 
získávat informace a pomoc při snaze o změnu svého života (abstinenci). Ale protože 
jsou zaměstnanci v našich službách většinou nadšenci, které baví práce s lidmi a snaží 
se jí dělat, co nejlépe, začali při každoročním podávání žádostí o finance zdůrazňovat i 
jiné potřeby svých klientů. Doba tomu byla nakloněna, a tak se vybojovali finance i na 
poskytování hygienického a potravinového servisu a další jiné služby, protože i jimi se 
mírní rizika, i když třeba ne zdravotní, ale sociální a jiná. 

Nyní je-doba jiná, na mnohých místech se služby káček a terénů omezují nebo 
dokonce ruší a i my možná budeme nuceni k-'těmto krokům přistoupit. Proto se čím dál 
častěji setkáváte s tím, že musíme zavřít, pokud potřebujeme třeba něco oprovit, 
protože to musíme udělat sami. Jak jste si zajisté všimli, tak i kdejaký zdravotní 
materiál nedostanete nebo dostanete v menší míře. Tady se dostáváme k naší práci. 
Čím dál častěji musíme zvažovat, co je nutné koupit a co je nadbytečné. Musíme také 
upřednostňovat službu, na kterou dostáváme více financí (což je v posledních letech 
hlavně terén). K naší práci toké patří vystupování za zařízení na veřejnosti, různá 
jednání se zastupiteli jednotlivých obcí, kde působíme, ale i neustálé obhojování 
potřebnosti našich služeb před lidmi, kteří si myslí, že jsou zbytečné. Proto je pro nás 
těžké, že občas svou práci musíme obhajovat i před vámi, našimi klienty. 

Na závěr: Kontaktní centrum a terénní programy jsou tu zejména proto, aby 
poskytovali uživatelům drog základní zdravotní materiál pro bezpečnější užívání (čisté 
jehly, dezinfekci, popř. filtry a injekční vodu) a informační servis, každá další služba je 
nadstandardní a poskytovaná pouze pokud jsou na ní finance. Máme v úmyslu tyto 
nadstandardní služby poskytovat, pokud to půjde a není naším přáním je rušit, ole 
může se to stát. Pokud vám pracovník nedá celou mostičku, neznamená to, že zrovna 
vás nemá rád, ale že je to opatření v rámci šetření. Častý argument je, že děláme, jak 
kdybychom to dávali ze svého. Nedáváme, ale je naší povinností, zacházet s 
poskytnutými prostředky šetrně a tak, abychom s nimi vystačili po celý rok. Pokud toto 
budete mít na mysli, můžeme, se, vyhnout mnohým konfliktním situacím, které nejsou 
příjemné pro nás, a předpokládám, že i pro Vás. Myslete prosím na to, že mít Káčko a 
terén ve svém městě, není samozřejmost a časem se možná stane luxusem. 
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Jak se nejlépe zbavit klíštěte? 

V minulém měsíci jsem na Káčku ošetřil několik lidí, 
kterým jsem vytahoval přisáté klíště. To mě přivedlo k 
tomu, abych zde napsal článek o tom, jak se bezpečně 

zbavit klíštěte. Některé informace jsou převzaté z 
odborných článků, některé jsou Jostupné na internetu... 
Snad Vám tyto informace přijdou vhod a poslouží ke 
svému účelu. 

„Správných“ a „osvědčených“ způsobů, jak se co nejlépe zbovit klíštěte, je 
nespočet. Toho, co nám nebo našim mozlíčků, klíšťata mohou způsobit, není 
málo. Tato malá stvoření přenáší jak bakteriální, tak i virové choroby. Ty při 
zanedbání příznaků mohou vést k vážným zdravotním problémům. 

V první řadě je nutné se klíštěte zbavit, co nejdříve, a 

to jak u psů, tak u jejich páníčků. Odstraňování klíštěte 

by mělo být šetrné. Základním pravidlem je nemačkat 

tělíčko klíštěte. Riskovali byste totiž, že do rány 

vyzvrátí obsah svých zažívadel, který může obsahovat 

choroboplodné zárodky. Zvýšilo by se tím riziko 

přenosu infekce. Podle odborníků jsou na odstranění 
klíštěte nejvhodnější speciální háčky, karty nebo 
kleštičky, které klíště uchopí zespodu za hlavičku a 

nemačkají jeho tělíčko. „Háčky mají zářez, do kterého se uchopí hlavička 

těsně nad sosáčkem, tím klíště nenutí se dávit a snižují riziko nákazy“. 

„Dříve se klíště potíralo olejem a čekalo se, až se pustí samo. To dnes 

nedoporučujeme. Hrozí totiž přesun materiálu z klíštěte do člověka. Dnes se 
snažíme klíště odstranit kývavým pohybem speciálními kleštičkami.“ 

Kdy navštívit Joktora? Pokud se vám na kůži po odstranění klíštěte vytvoří 
červená skvrna, neváhejte zajít k doktorovi. Může se jednat o počáteční 
projev boreliózy. Tu by měly odhalit krevní testy a zničit antibioti 

  

tika. 

„Nenechte se ošálit, červená skvrna nemívá žádné doprovodné projevy, 
nesvědí ani nebolí. I přesto je na místě nechat si vyšetřit krev". 

Po směru nebo proti? Možná to mnohé z vás překvapí, ale názor, že máme s 
klíštětem točit po směru hodinových ručiček nebo proti, je mylný. Podle 
odborníků je nejlepší kývavý pohyb. 
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JE LIBO.... $YFILI$ (PŘÍJICE)? 

Chronické dlouhodobé infekční pohlavní onemocnění, které se projevuje spoustou 
příznaků, takže bez testů nepoznáte, jestli syfilis máte či ne. Syfilis má dlouhou 
dobu průběhu. Nakozit se můžete pohlavním stykem i s kondomem, protože místo 

vstupu infekce do vašeho těla může být kdekoliv na kůži. Rizikem je i vaše 
drogová závislost, kdy by teoreticky mohlo dojít k nákaze infikovanou jehlou. 

Průběh onemocnění a příznaky: 
1. V místě vstupu infekce se udělá tvrdý nebolestivý vřed (třeba na rtu, v 

puse, na penisu nebo jinde). V okolí vředu vám zduří uzliny. 

2. Pak se vřed uzdraví a infekce pokračuje dál do uzlin a šíří se Jál do 
celého těla. Můžete dostat anginu, po těle se objeví vyrážka. Pořád 
můžete někoho nakozit. Po těle (hlavně v ústech a genitálech) se 

objeví mokvající vředy, které páchnou a jsou vysoce infekční. Zhruba po 
dvou letech se vředy zahojí. 

3. Po dvou letech dostanete silnou infekci Jo orgánů uvnitř tělo, zánět 

likviduje vaše kosti, Jostanete obrnu, nejste schopní chůze, máte 
poruchy řeči, halucinace a bludy, ochrnete velmi rychle a rozpadne se 
úplně vaše osobnost. 

4. Zemřete !!! 

Léčba syfilidy: 
Léčba probíhá pomocí penicilinu (antibiotikum). Nejčastěji se podává injekcí do 
svalu a terapie v případě 1. a 2. fáze trvá přibližně 14 dní. 

Všichni lidé, kteří prodělali infekci jsou po zaléčení průběžně sledování lékařem. 
Ten ve stanovených termínech provádí odběry krve, ve kterých se zjišťuje případná 
přítomnost bakterie a protilátek proti ní. V prvním půlroce se kontroly provádějí 
jednou za 1-2 měsíce, v druhém půlroce dvakrát. Druhý rok je nutné na kontrolní 
vyšetření dojít ještě dvakrát. 

V případě, že je po těchto všech vyšetřeních nález negativní a dále jsou negativní 
nálezy při klinickém vyšetření, kdy se dělá rentgen srdce a plic, echokordiogrofie 
aorty, vyšetření neurologické, psychiatrické a oční a vyšetření mozkomíšního moku, 
člověk může být vyřazen z evidence pacientů s touto nemocí. V opačném případě je 
člověk pravidelně sledován a vyšetřován každých 5 let následujících 20 let. 

Pacienti, u kterých došlo ke vzniku terciálního stádia a pacienti s vrozenou syfilidou 
se z evidence nevyřozují nikdy. 

POKAAČOVÁNÍ V PŘÍŠTÍM ČÍSLELE   

Do T a z a 

Ložiska se poměrně rychle pokryjí šupinkovatými krustami (stroupky) medově žluté 
barvy. Stafylokoková forma vypadá jinak, kvůli působení stafylokokových toxinů. 
Opět se vytváří červená ložiska, tentokrát ovšem s velkými puchýři naplněnými 
nozelenalým hnisem. Puchýře se poměrně snadno odlučují a zůstává po nich 
mokvající červená ložiska. Na povrchu těchto ložisek mohou zase vznikat šupinovité 
krusty (strupy), u stafylokokové infekce mají barvu spíše do hnědo. 

Kromě toho je dobré si uvědomit, že streptokoky i stafylokoky se mohou v 

konkrétním ložisku vyskytovat společně. 

Mezi nejčastější výsev této infekční vyrážky patří místa na tvářích, v obličeji a na 
DOR Z OT AO TCO OTT OTRS ONM 

PET OT AO O O EEE 
svým praktickým lékařem a nebo přímo za kožním lékařem, kde Tě odborně 

Diagnóza se stanoví na základě viditelných projevů a mikrobiologické vyšetření | 
vzorku z ložiska, které stanoví vyvolávající bakterii. Samotná léčba je následující: 
Krusty (strupy) se odstraňují pomocí mastí obsahujících kyselinu salicylovou a další 

látky. Tyto masti umí šupiny (a v podstatě jakoukoliv ztvrdlou a zrohovatělou kůži) 
rozložit. Jinak se na ložiska mohou používat masti s antibiotiky — jedná se přece o 
bakteriální infekci. U těžkého průběhu s velkými ložisky je možné podávat 

antibiotika i celkově. 
Čím dříve začneš s léčbou, tím dříve budeš vyléčen, a nebudeš tak zdrojem další| 
infekce pro svoje okolí!!! NÍ 

Rozloučení 

Zdravím klienty především terénu, ale samozřejmě to patří i klientům 
káčkovým. S někým z vás jsem se stihla či třeba ještě stihnu 
rozloučit osobně. Se všema to neklapne, tak alespoň takhle. Z terénu 
už jsem pomalu, ale jistě zmizela a jsem více na káčku a to ne na 
dlouho. Až vyjde následující číslo prostorosu, tak už tu zřejmě 
nebudu, loučím se tedy v předstihu. Důvodem mého odchodu jsou 
mateřské povinnosti. 
Nějakou dobu jsme se potkávali, tudíž myslím, že je vhodné říct alepoň ahoj či 
sbohem. Přemýšlím co bych vám popřála. Asi jen to, že v případě, že bych se po 
mateřské dovolené vrátila k této profesi, tak doufám, že vás neuvidím. Ne že 
bych vás měla plné zuby nebo oslepla :), ale bylo by fajn, kdybyste právě vy 
naše služby již nepotřebovali. 

  
Mějte se...lépe Stáňa



     

    

   u ovačky, ale tak ; 
kterým jde „zlomit jehla“ viz. obrázek.. 

© po použití 

o S 

zo ré © — 

(© vlož jehlu do stříkačky podle obrázku 

zatlač píst dovnitř () 

=o 
Po této akci, je dobré jehlu hodit do plechovky a zmáčknout|viz. 
obrázek dole) nebo do PET lahve, kterou zavičkujete a hodite do 

koše.. Věřte, že fo moc práce a času nezabere, 

v 
uňou: ekonimnimACE 
úno A 9 peta ROE 

OTEVŘENO versus ZAVŘENO 
CATĚ NECATĚ, OPRAVDU OBČAS MUSÍME ZAVŘÍTIM 

TAK V MĚSÍCI ČERVNU VÁS ČEKÁ ZAVŘENÉ, kÁČKO A 
TERÉNÁ TO V PONDĚLÍ 4. ČERVNA A TO PDJCELÝ 

O P E N DEN... 

PAK CELÝ MĚSÍC SLUŽBY POJEDOU JAK PO MÁSLE A V 
ČERVENCI NÁS ČEKAJÍ SVÁTKY 5.-6/ ČTVRTEK A 

PÁTEK. To J90U SVÁTKY A TAK nupě rmé CETRUM I 
TERÉN MIMO PROVOZ... 

UŽÍVEJTE JARO LÉTAMMÍ 

  

  

JEŠTĚ JEDNA AKTUALITKA!!! 
V káčku se také čím dál méně budete potkávat s Romanem. 
Možná si mnoho z vás oddychne:-) Roman odchází do terénu, který bude 
směřován více pro dospívající a lidi, co teprve začínají zkoušet různé věci v 
životě.. 

Vzkaz pro vás všechny: „nikdy není pozdě na to říci si: „dost! Chci žít jiný 
život." a opravdu s tím něco udělat směrem k jasně větší svobodě..." 

Já vím, že každý z vás to dokáže.. stačí chtít a učinit to.." 
Jsem rád za potkání s vámi, díky za inspiraci, kterou jste mi každodenním 

potkáváním dávali.." © Buďte šťastní! R. 

  

Počuj Ted, so ženou sa chceme zbavit To netuším -možno by ladil k tej humu- 
          
  

   

  

Prmupáokoho taráňo nabymku fakame JÍ Sde zelené) arbe Costa nat na dom 
stmysleli, (by sa ti mečo ž toho nešsklo.   Ach tak tom prípade znamená „Rumusácky“ asi fajnový, č ne 7 

T 

           
 



BLESKové zprávy z bomava i odjinud V 
„Na Chebsku ničí lidi nová droga ve formě prášku 
Zdroj: Deník | 3. 5. 2012 I 

Chebsko - Chebští policisté zaznamenali u závislých na heroinu nový trend. 
Přechází na novou drogu - fentanyl. Ta může být až osmdesátkrát silnější než 
známý bílý prášek, i proto zde hrozí daleko větší riziko předávkování! !!!! 

Heger chystá zákaz kouření v restauracích. Pro je už téměř osmdesát procent 
Čechů 

Zdroj: ČTK | 29. 5. 2012 | 

  

  

Úplný zákaz kouření v restauracích podporovalo před pěti lety pouze 35 
procent Čechů, třebože jiné státy jako Velká Británie už tehdy cigarety 

zakozovaly. Situace se ale výrazně otočila i v Česku, kouření vadí lidem čím 
dál více. Nyní je pro jeho zákoz už 78 procent Čechů, oproti roku 2007 více 

než dvojnásobek. 

Jedenáctiletá dívka z dětského domova prostituovalo, aby mohla zaplatit 
heroin 
Zdroj: Novink        
   

    

   

   oté,, co se Ukázalo, 
n . Ty bez problémů 

opouštěly a prostituovoly, aby měly na 
drogy. 

ech vykouří přes 100 krabiček cigaret ročně 
Zdroj: Týden.cz | 21. 5. 2012 | 
  

PrůměrnýsČech vykouřil od roku 1993 do roku 2010 přes 37,6 tisíce cigoret, 
což při dvacetikusovém balení představuje 1882 krabiček na osobu, a to 

včetně/dětí. Každý rok tak průměrný Čech třeboval více než 104,5 krabičky, 
€ vyplývá z dat zveřejněných dnes Českým statistickým úřadem. 

  

  

Češi jsou nejnáruživějšími uživateli na světě. Vévodí novému žebříčku 
neřestí 3 
Zdroj: iHNed.cz | 1. 5. 2012 | 0 

Prestižní omerická agentura Bloomberg 'ovila žebříček neřestí, v němž 
porovnává konzumaci legálních i nelegálních drog v jednotlivých státech světa. 
Češi nezvítězili pouze v kategoriích "alkohol" a "konopí", ale umístili se první i 

6 v celkovém součtu všech závislostí.   

POKRAČOVÁNÍ KLÍŠŤOVÉ STO... 

„Klíště nemá na sosáčku závit, ale výrůstky“. Točením riskujeme, že se 

klíště přetrhne. Pokud se tak stane a v ráně zůstane sosáček, můžeme 

ho odstranit nebo ho tam i nechat. Podle veterináře je vhodné navštívit 
kliniku, kde vašemu mozlíčkovi zbytku klíštěte odstraní jehlou. Naopak 
přednosta dermatovenerólogické kliniky tvrdí, že lze zbytek klíštěte v 
ráně nechat. „Nemusíme se-obávat, když tam zbyteček klíštěte zůstane, 

ale je vhodné místo správně ošetřit: $ 
Shrnutí aneb-čtyři-základní-věci: 

1. Rozhodně klíště nedusitř P 

zvykem, riskujeme, že se nám začne dávi 

2. Nemačkat tělíčko klíštěte! 3 

3. Nedotýkat se klíštěte rukou! „U klíštěté může být narušen povrch 

těla, a pokud má člověk na ruce nějakou drobnou ranku, tak riskuje i 
sám onemocnění."“ 

4. Po odstranění klíštěte postižené místo (ranku po odstraněném 

klíštěte) vydezinfikujte, posloužit Vám můžou konzelíny, které od nás 
dostáváte! Ruron: LáčA 

     
   

  

me olejem, jak bývalo 

  

IMPETIGO 
Impetigo je nezávažné infekční onemocnění, které se vyskytuje jak u dětí, tak i 
dospělých jedinců. Je to časté kožní onemocnění, které lze popsat jako 
povrchový a hnisavý zánět kůže. Impetigo se může velmi snadno šířit - zejména 
v uzavřených kolektivech jakými jsou např. školní třídy, společné bydlení osob 
bez domova, komunity uživatelů drog aj. 
Příčinou infekce jsou bakterie ze skupiny streptokoků a stafylokoků. Ty 
napadnou povrchovou vrstvu kůže a způsobí tam zánět. Stafylokoky mají navíc 
k dispozici toxiny, které umí povrchovou vrstvu kůže přímo štěpit a rozkládat. 

PTT OT TZ OT TOC O T 

(škodlivým) i jiným bakteriím na jejím povrchu a v jejím okolí, ale při 
PT E O O O G 
tímto usnadněn. Možnosti poškození jsou různé, může jít o pokousání zvířetem, 
hmyzem i člověkem, nebo o jakékoliv jiné trauma na kůži, pořezání či 
poškrábání apod. Ránou se bakterie dostávají Jo hlubších struktur kůže, kde 

rostou, množí se a brzy způsobují zánět, se všemi jeho typickými projevy jako 
POE ZATO OT 
PZ OTT NEM 
V souvislosti se záněty kůže se používá i termín „impetiginizace“, což 
POZE T O T O TO 
vznikl tam bakteriální hnisavý zánět. 
Projevy onemocnění lze popsat takto: 
U streptokokové formy se vytvoří na kůži zorudlá místa s malými puchýřky, 
které se plní hnisem. eo E | u
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