
BOXY NA VAŠE POUŽITÉ NÁÈINÍ!  KDE JE NAJDETE?
 PEÈKY -dùm služeb, ze zadu za 
prodejnou a opravnou kol. Je to 
druhý dùm po pravé stranì, když 
jdete z vlakového nádraží. Dùm 
hned za vodojemem... Viz. obr.1

Kolín - 
na budovì Kontaktního 
centra, Kutnohorská 17. 
Hned vedle vchodu do 
káèka. Pár metrù od 
automatu Viz. obr.2. 

Peèky - 
box je umístìn na 
domì  za Peèeckou 
lékárnou. Když stojíte 
pøed lékárnou, najdete 
box z boku po pravé 
stranì. viz. obr.3

12
Tento plátek je neprodejný a je urèen pro klienty a pracovníky Terénních programù a Kontaktních center 

PROSTOROS

!!!! UPOZORNÌNÍ !!!
Ve dnech 21. - 22. èervence 
(Ètvrtek a Pátek) nebude 

KONTAKTNÍ CENTRUM
v provozu, také TERÉNNÍ 

PROGRAM nebude fungovat 
jako obvykle - možno terénu 
zavolat a dohodnout se.! !
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Slovo na úvod:
Léto v plném proudu a 

plný proud  zažíváme i na 
kontaktním centru i v terénu.
Další èíslo Prostorosu je 
vìnováno z vìtší èásti léèbì a 
to z toho dùvodu, že v letních 
mìsících je to pro vás urèitì 
atraktivní téma:-) nebo že by 
ne?
Na druhou stranu slýchám od 
nìkterých z vás, že po létì by 
jste do té léèby možná šli a tak 
tedy, na nás ledu j í c í ch 
stránkách mùžete nasát nìco z 
informací o tom, jak to v 
takových „odmaš�ovnách” 
funguje. Samozøejmì, že to 
není žádný med, když už se 
rozhodnete do toho jít, stojí za 
to NEVZDAT SE.
A pokud už máte takovou 
zkušenost za sebou, mùžete 
zavzpomínat a tøeba dostanete 
chu� zkusit to znovu, nebo� 
prohraná bitva neznamená 
prohranou válku.
Užívejte teplého poèasí a 
všeho, co pøináší.

Roman

PONDÌLÍ až PÁTEK:
9 - 18 hodin

(Výmìnný program)

KONTATKNÍ MÍSTNOST:
PONDÌLÍ+STØEDA+ÈTVRTEK

12-17 hodin
(Hygiena, posezení, pokec, káva)

PONDÌLÍ až PÁTEK
9 -12 a 17-18 hodin

(Poradenství, sociální práce)

PONDÌLÍ až PÁTEK
10 - 18 hodin
(na telefonu)

Terén:
Úterý: Peèky (13 - 15 hodin)

Èeský Brod (15,30 - 17,30)

Støeda: Kolín (13 - 18 ) volejte

Ètvrtek: Èáslav (13 - 15)volejte
Kutná Hora (15,30 - 17,30) volejte

Pátek: Èeský Brod (13 - 15)
Peèky (15,30 - 17,30)

Tel.: 777 650 030

Tel.: 321 715 004
       777  847 071

A
D

R
E

S
A

: K
U

T
N

O
H

O
R

S
K

Á
 1

7,
 K

O
LÍ

N

11

ØEŠENÍ
SUDOKU 
Z 
POSLEDNÍHO 
ÈÍSLA:

KOUZELNÉ ÈTVERCE

pokraèování léèba v Amazonii

 Potom je každý od hlavy k patì pomazán rudou š�ávou z plodù Saúca, která symbolizuje krev. 
Nato si lehne do jámy a léèitel ho zaène od nohou zahrnovat. Když se dostane k hlavì, pøekryje 
pacientovi tváø hebkým bílým plátnem a vloží mu do úst tenkou plastovou trubièku. Brzy není na 
povrchu vidìt víc než její úzké ústí.
 Léèitel poklekne po stranì hrobu a ovívá ho dýmem. Potom bere do rukou 
shacapu, chøestítko z palmového listí, rytmicky s ním tøese a ofukuje místo tabákem. 
Následnì uchopí do dlanì valoun a rytmicky jím tluèe do jiného kamene. Tím udržuje 
pacientovu bdìlou pozornost a kontakt se zemí.

Po notné chvíli, která èlovìku pod zemí musí pøipadat jako vìènost, zaèíná postupnì s 
odhrnováním. Nános je natolik tìžký, že ho pacient není schopen sám uzvednout. Nakonec se 
mu to ale podaøí, a tak si s úsmìvem na tváøi mùže vychutnat návrat mezi živé. Pak ho léèitel 
potøe parfémem a chvíli mu klade ruce na temeno hlavy. Po koupeli v øece pacient usedá, aby 
své zážitky zpracoval. K dispozici má hlínu k modelování a také nìco namaluje. Další den ho 
èeká terapeutický pohovor.
Rituál masek
 V závìru léèebného programu se koná rituál masek (ritual de las máscaras), na nìjž se 
pacienti dlouhodobì pøipravují. Jeho základem je zhotovení dvou sádrových odlitkù, které po 
nabarvení pøedstavují kladné a záporné povahové rysy osobnosti. S tìmi pacienti ve stanovený 
den pøedstoupí pøed komunitu a poté, co vysvìtlí, jaký pro nì mají osobní význam, spálí je v 
ohni. Odvržením masek je formování nové identity symbolicky dovršeno.

Pøestože je terapie drogových závislostí v centru Takiwasi po všech stránkách (tedy i 
finanènì) nároèná, je o ní velký zájem pøesahující nejen hranice Peru, ale i Jižní Ameriky. 

Výsledky této intenzivní, dlouhodobé terapie jsou velmi dobré.pokraèování
Monika

(zkrácená verze èlánku pøevzatého z èasopisu Psychologie Dnes)
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   PROBOHA, KDE SEM SE TADY VZAL:        
Ano, tohle je první z otázek, které èlovìka napadnou, když se 

probudí v nemocnici a necítí pùlku tìla. Po delším pøemýšlení ale 
vyplouvá na povrch jasná odpovìï: Vždy� na tom pracuji vlastnì spousty 
let.

TAK POPOØÁDKU: Sem fe�ák opiát pøedevším, i 
když sem za 15 let smažky vyzkoušel snad skoro 
všechno. Píchnul jsem si tolikrát, že to snad vychází 2krát dennì bez 
pøestávky a možná i víc. Pral sem do žil v podstatì i to, co se tam 
prostì nedává, ale mì to bylo nìjak jedno, hlavnì a� je to ve mnì. Po 
èase rozkvìtu pøišel útlum žil. Najednou si nebylo kam dávat a tak mi 
kámoš poradil tøísla. Bylo to super, zase bylo kam si dávat a léta zaèala 
zase nìjak letìt. Pak sem, už se blížím ke tøetí fázi mé 15ti letky, zaèal 
chodit na káèko a tam se dozvídal, jak je škodlivé si do tøísel dávat.
Ale já, jelikož jsem neznièitelný, se pøeci nemám èeho bát. To si mì 
vezme døív zubatá, než nìjaký tøíslo. Tak šel dál èas a mì se krátil. Byl 
jsem teï nìkolikrát v léèebnì, víceménì zbyteènì, protože se si zase 
hned dal a když ne hned, tak do deseti dnù, teï jsem se vrátil nìkdy 
pøed mìsícem. Držel jsem se, co to šlo, ale opìt došly baterky a já 
podlehl chutím. Šel jsem si sehnat Subáè a hned, abych ho mìl v sobì.
Tupá jehla – Bum nìkam vedle možná do tepny – za dva dny, když 
nebyl, tak už to bolelo. Tak jsem do sebe pral i deset Tramalù dennì, 
abych tu bolest zahnal, pak už to dál nešlo, po deseti dnech jdu do 
nemocnice -  absces na tøíslu. Nìjak to vyèistí, ale druhý den mì kámoši 
odvezou zpìt do nemocnice. Moc si toho nepamatuju z tìch prvních dnù. 
Chtìli, abych šel na cígo, nebylo to dovoleno, šli domù a já na záchod. 
Pak jsem si lehnul a po pár minutách mi praskla tepna v tøíslu. Koukám, 
jak to ze mì støíká a rozmýšlím jestli to nemám ukonèit, ale bojím se a 
volám doktora, pak už mì fofrem vezou na sál. Jen si øíkám, že to bude 
dobrý, pak už spim. 
Když se proberu, tak sice vím, že už si pro mì vlastnì pøišla zubatá, ale 
nìjak jsem tušil, že tohle ještì pøežiju, ale to co jsem zjistil potom, je 
snad horší, než kdybych byl mrtvej. Doktoøi øekli, že znièení cév je natolik 
závažné, že  nedojde-li k zlepšení tak o nohu pøijdu. Tady se utkávám se 
smrtí po druhé. Nìjak pøišlo na to, èeho jsem se v životì nejvíc bál a to, 
že budu na obtíž. Takže jestli bylo nìkdy nìco v prdeli, tak teï je to 
každopádnì moje noha a mùj do teï bezstarostnej život.
Teï když jsem se dozvìdìl pøed 14 dny, že mám ètyø letýho syna  a 
snad se chtìl i k bejvalce vrátit, stalo se tohle. Teï už nebude nic stejný 
jako døív. Teï je to zkouška ohnìm a šance jsou kurevsky malý.
Kdyby sme mi fe�áci vidìli aspoò trochu dál, než na špièku vlastního 
nosu. To jsou ty kdyby. Tìch (kdyby) je poøád dost, ale až dojdou, tak 
nezbyde nic než øíct: KDYBYCH tì FETE nepoznal, tak bych do smrti chodil.

Èerný èáp  

           LÉÈBA   ZÁVISLOSTÍ

1.KROK

    Detox
Detox stojí na zaèátku každý léèby. Bez detoxu se zkrátka do 

léèebny ani do komunity nemùže.  Háèek je v tom, že na detox tì 
vezmou vìtšinou až ve chvíli, kdy budeš znát datum nástupu do 
léèebny a nebo komunity. A vìz, že takový datum nejde jen tak 
vycucat z prstu. Detox bejvá souèástí psychiatrické léèebny. Vìtšinou je to taková 
ta typická nemocnièní místnost. Trvá pøibližnì 2 – 4 týdny což je doba, kterou tvùj 
organismus potøebuje pro to, aby se zbavil všech jedù. 

Na detox se chodí proto, že se tam mírní pøíznaky abs�ákù, kterej obèas i 
bolí. Detox je nutnej i v pøípadì že užíváš látky, který abs�ák nevyvolávají. Je to 
proto, že se pøedpokládá, že se chceš dál léèit. No a nástup do léèebny není 
možný pod vlivem jakýkoliv drogy. K boji se závislostí se èlovìk musí pochlapit a 
mít èistou mysl. Pokud je abs�ák hodnì nesnesitelnej, tlumí se podáváním lékù. 
Bílý pláštì tomu øíkaj farmakoterapie. Detoxifikace se mùže provádìt i pod 
dohledem v domácím prostøedí, ale bacha – nedoporuèuje se pøi závislosti na 
opiátech, kdy jsou abs�áky fakt drsný.

Tip pro bojácný: víme, že mezi váma koluje spoustu mýtù o detoxu. Vìøte, že 
ne každý detox je stejnej a že existujou i detoxy, který si vaši zkušenìjší 
kolegové chválej.

2. KROK, 1. MOŽNOST
Léèba v psychiatrických léèebnách (PL)

Léèba v PL trvá 3 – 6 mìsícù, je urèena pro lidi starší 18 let. A cože Tì tu 
èeká? Farmakoterapie (podávání lékù), kontrola zdravotního stavu, 

psychoterapie a režim. Režim to jsou vlastnì pravidla podle kterých se v 
léèebnì všichni øídìj. Podle toho jak klient vyšlapuje jsou mu udìlovány 
kladný nebo záporný body, které znamenají buï výhody nebo sankce. 

Psychoterapie v PL je hlavnì skupinová. Souèástí léèby je i pracovní terapie 
(údržba areálu, úklid, drobné opravy, obdìlávání zahrady, tvoøivá èinnost). 

Léèebny jsou èasto vybaveny posilovnou, høištìm, výtvarnou dílnou, kde se dá 
trávit volný èas. Kontakt s vnìjším svìtem je v prvních fázích léèby omezen a 

nebo zakázán, postupnì se to ale uvolòuje a klient mùže i na návštìvu 
domù. Jestliže se rozhodnete pro léèbu v PL, je nutné si vzít OP, prùkaz 

zdravotního pojištìní, baèkùrky, spodní prádlo, ruèník, pyžamo, pracovní a 
sportovní obleèení, hygienický potøeby (kartáèek, pastu na zuby...), sešit a 

tužku.
Nìkterý léèebny chtìj po klientech, aby poslali nejdøív žádost s dùvody proè 
se chtìjí léèit, sestavit životopis s drogovou kariérou a pøiložit doporuèení. 

Pøed samotnou léèbou je tøeba absolvovat detox. 
   pøipravil: Láïa       obrázky: PL Kromìøíž (2009)    pokraèování na další stranì
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Léèba závislosti v peruánské Amazonii
Systém odvykací léèby v centru Takiwasi je založen na kombinaci domorodé medicíny s 

klinickou psychologií a psychoterapií. Terapeutické metody, aplikované v areálu centra a na 
pøilehlých pralesních pozemcích, vycházejí z tradice amazonského šamanismu. 

Zaøízení poskytuje léèbu jak pobytového, tak ambulantního typu. Minimální doba pro 
pobytovou léèbu je stanovena na devìt mìsícù. Takovéto èasové vymezení má svùj symbolický 
význam. Na terapeutický proces je nahlíženo jako na období „pøerodu“, kdy pacient po pobytu 
v lùnì komunity pøichází na svìt jako nová osobnost. Program centra 
Takiwasi je rozdìlen do nìkolika dílèích fází, mezi nimiž je vždy jasnì 
vyznaèen pøechod prostøednictvím nìjakého rituálu.
Pøechodový rituál

Pøechodový rituál slouží k oznaèení zmìny, kterou pacient prodìlá v 
prùbìhu prvních osmi až deseti dní na samotce. Mezi èleny komunity mùže pouze 
ten, kdo se již zbavil abstinenèního syndromu a prokázal dostateènou motivaci pro vstup do 
skupiny. Ve stanovený den proto pøichází k rituálnímu ohni, symbolu oèisty a pøemìny, a v kruhu z 
kamení, který jej obklopuje, provádí pøed zraky všech èlenù komunity pøedepsané úkony. Nejprve 
vyslechne motivaèní øeè jednoho z terapeutù a poté kráèí pozpátku proti smìru hodinových ruèièek. Z 
pøedem pøipraveného listu pøitom ète text o tom, kým byl, jaký život vedl a jaké mìl vztahy. Poté 
provede symbolickou obì� tím, že spálí nìkterou èást svého odìvu nebo nìjakou vìc, kterou si 
spojuje s drogami. Tak uèiní pomyslnou teèku za minulostí. Následnì pochoduje vpøed, tentokrát již 
po smìru hodinových ruèièek, vstøíc budoucnosti. Hovoøí o své motivaci, o tom, proè je v centru a jaký 
by chtìl být.
Rituál závazku

Nedlouho nato je ve skalní kapli s mohutným balvanem, do nìjž je vytesán oltáø pro 
panenku Marii, uskuteènìn další obøad nazvaný rituál závazku. Pacienti se pøi nìm písemnì 
zavazují, že budou dodržovat pravidla komunity (vyvarovat se veškeré agrese, pracovat v centru v  
rámci terapie, neopouštìt za žádných okolností prostory léèebny – každý má totiž právo být pøijat 
pouze jednou) a absolvují léèbu v celé šíøi (první 3 mìsíce bez možnosti návštìv).Každý také musí 
vyslovit minimálnì pìt zásadních dùvodù pro vstup do léèby. Posléze je pacientovi pøidìlen „kmotr“, 
osoba, s níž bude sdílet úspìch i potíže v léèbì. Ten mu zapálí svíèku, kterou umístí na oltáø.
Potní chýše
 Dalším rituálem je potní chýše neboli Temazcal. Prùbìh trvá dvì hodiny a kromì primární 
oèisty organismu pocením zahrnuje také modlitby a zpìv léèebných písní (íkaros) s hudebním 
doprovodem.Pøed vstupem do chýše je každý èlovìk rituálnì okouøen tabákem na temeni hlavy a na 
rukou. Poté se usadí na své místo. Chýši ztìlesòující lùno Matky Zemì, nelze v prùbìhu jednotlivých 
fází opustit.

První fázi lze považovat za koncentraèní, léèitel a jeho asistent pøi ní zpívá. Motivují 
pøitom úèastníky k tomu, aby se soustøedili na nìjaký konkrétní problém, který potøebují 
vyøešit.O krátké pøestávce jsou do jámy pøidány další kameny a dvíøka se zavírají. Druhá fáze 
je vìnována ženám. Z ruky do ruky si pøedávají chrastítko a každá má prostor se vyjádøit 
(zpìvem èi modlitbou). Po každém projevu léèitel vysloví amen a pokropí kameny, èímž v chýši 
stoupne teplota.
Ve tøetí fázi mají prostor muži stejným zpùsobem jako pøedtím ženy. Závìreèná fáze je urèena 
k obìtování (sacrificio). V tomto kroku úèastníci vynakládají úsilí na to, aby vydrželi v horku, a 
ulevili tak symbolicky lidem, na nichž jim záleží. Na konci léèitel opìt všechny okouøí tabákem 
a pokropí studenou vodou.
Rituál zemì
 Pøedposledním v poøadí je rituál zemì (ritual de la tierra), který zaèíná v brzkých ranních 
hodinách. Pacienti se sejdou na vyhrazeném prostranství s krumpáèi a lopatami a pustí se do 
kopání vlastního hrobu. Vzhledem k tomu, že jáma musí být dostateènì hluboká, zabere jim tato 
èinnost znaèné množství èasu. Pøibližnì po dvou hodinách jsou s dílem hotovi, a tak se mohou 
zaèít vìnovat chystání bylinné koupele. Po lázni se pacient setká s léèitelem nad hotovým 
výkopem. Nejdøíve je na øadì obvyklá oèista kouøem.                     pokraèování str. 11

    2. krok  2. možnost:     Terapeutické komunity (TK)
    Èasto od vás slýcháme, že byste chtìli leccos ve svém životì zmìnit. Jednou z vìcí je 
léèba vaší závislosti na drogách. Postojù k tomu máte mnoho. Nejèastìji hovoøíte o tom, 
že vám staèí jen detox a pøípadnì pár týdnù v léèbì. My i posléze vy zjiš�ujete, že to ne 
vždy staèí. Návrat odtud je zátìžovým okamžikem a málo kdy to dopadá tak, že už se drog 
ani nedotknete. Realita je vìtšinou opaèná. Návrat do bìžného života není lehký. Proto 
existují terapeutické komunity, které vás na to mohou èásteènì pøipravit.
Mám pocit, že z vás, které znám, o TK nikdo moc nestojí. Nevím, zda je komunita pro 
vás „ztrátou èasu“ a nebo „strašákem“ z nevìdomí èi z doslechu, co se tam dìje èi 
nedìje. V tomto èlánku se vám budu snažit pøiblížit, o èem komunity tedy jsou a 
pøidávám pár praktických informací.
O èem to je?

TK poskytují dlouhodobou pobytovou léèbu, která trvá cca 12 mìsícù. Na 
rozdíl od léèeben se komunity snaží svým prostøedím maximálnì pøiblížit 
všednímu životu. Základem léèby je samotný život v komunitì. TK má svá pravidla 
a strukturovaný program. 

Pobyt probíhá za dodržování abstinence od drog vèetnì alkoholu. V 
úvodních fázích pobytu je, se souhlasem klientù, èásteènì omezen jejich 
kontakt s okolím (telefonování, vycházky, návštìvy). Kouøení tabáku je 
povoleno v urèitou dobu na vyhrazených místech. 
 Ten, kdo se rozhodne pro léèbu v TK, zde bydlí, stará se o chod 
domácnosti a statku (aktuální potøeby domu - pøíprava jídla, úklid, 
obstarávání zvíøat, apod).  Z øad klientù se pravidelnì sestavuje spoluspráva, 
jejíž èlenové pøebírají zodpovìdnost za èinnosti v domì.
Mimo to se úèastní terapií, pøedevším skupinových. Dochází zde èasto ke 
konfrontacím mezi èleny komunity a uèíte se pøijímání odpovìdnosti za sebe 
i za druhé. Mimo to mají v léèebném programu své místo veèerní kluby, sport 
a volný èas.

Nepravidelnou souèástí programu jsou nìkde i nìkolikadenní akce 
mimo prostor komunity (napø. zimní pobyt na horách, nìkolikadenní cyklistický 
výlet, letní vodácký výlet apod.). Tyto akce slouží mimo jiné ke zlepšení 
fyzické kondice. Jsou samozøejmì i pøíležitostí pro zábavu a radost bez drog.
Rozdìlení programu do fází aneb co by mìlo probìhnout za zmìny

Pobyt je rozdìlen do ètyø fází. Nultá a první fáze trvají dohromady 2 až 4 
mìsíce, druhá fáze trvá 4 až 6 mìsícù, tøetí fáze trvá 1 až 5 mìsícù. 

V první fázi je pro klienta dùležité odnauèit se negativní a destruktivní 
chování, dojít k náhledu, že jeho aktuální problémy zpùsobila jeho závislost 

na návykové látce, rozhodnout se pro zmìnu životního stylu a pøizpùsobit se 
životu bez drog a pravidlùm komunity. Uèí se otevøenosti a sebevyjádøení. 

Ve druhé fázi klient pøijímá a uplatòuje nové hodnoty komunity. Pøebírá 
odpovìdné role ve spolusprávì. Ve skupinì konfrontuje své vztahy k 

ostatním s emocemi a se zážitky spojenými s lidmi z jeho minulosti. Pøibývá 
kontaktù s lidmi mimo komunitu. Koncem druhé fáze se vytváøejí konkrétní 

plány týkající se dalších vztahù, následné péèe, práce a bydlení. 
pokraèování na další stranì.. .
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BEZPEÈNÁ LIKVIDACE STØÍKAÈEK
...nasazovaèky, ale také inzulinky BRAUN, 
kterým jde „zlomit jehla” viz. obrázek..

Po této akci, je dobré jehlu hodit do plechovky a zmáèknout(viz. 
obrázek dole) nebo do PET lahve, kterou zavíèkujete a hodíte do 

koše.. Vìøte, že to moc práce a èasu nezabere.

zdroj: Dekontaminace 
únor-97 Upravil: roman

 MINI anketa :
  Kolikrát si byl v léèbì?      Co ti léèba dala?         Co ti léèba vzala?

Anonym 1: Jednou

Anonym 2: ani 
jednou

Bróža: 2krát 
(Èervený Dvùr a od 
soudu Kosmonosy)

Anonym 3: 2krát

Boris: jedenkrát

Anonym 4: Vléèebnì 
jsem byl jednou v 
Èerveném Dvoøe

Anonym 1: Vìdomí, co 
fetování obnáší
Anonym 2:vùbec neznám 
postupy
Bróža: Nic, ale nebyla to 
chyba léèebny, já nic nechtìl
Anonym 3:poprvé rodièe, 
podruhé nic moc
Boris: bol som15 let èistý a 
po problémoch som znova 
spadol do toho
Anonym 4: Když jsem byl na 
detoxu asi 16 dní, tak tam 
to celkem šlo ale,

Anonym 1: mì spíš dala
Anonym 2:nic- spíše by mi 
mohla dát
Bróža: pár mìsícù
Anonym 3:  èas, protože mi 
vùbec nepomohla
Boris: rodinu-dìti anormálny 
život a všetok komfort, ktorý 
som mal!
Anonym 4: Oddíl mì vzala 
16 kilo tak sem odešel po 
mìsíci, abych  vùbec 
poøádnì najedl a neodešel 
jsem skrz drogy!

TK - pokraèování

Tøetí fáze je obdobím pøíprav na život mimo komunitu. Klienti se postupnì 
odpojují od komunity a v konkrétních oblastech si pøipravují budoucí život.
Soukromí / návštìvy
Žádoucí jsou zejména návštìvy èlenù rodiny. Není možné pøijímat aktivní 
toxikomany a lidi pod vlivem alkoholu nebo drog. Po pøedchozí domluvì je 
možné, aby pøíbuzný klienta nebo klientky strávil v komunitì nìkolik dnù a 
úèastnil se programu. V nulté a první fázi pobytu nejsou návštìvy možné. Pøijímat 
hovory v komunitì je umožnìno klientùm od druhé fáze, ve vymezeném èase. Od 
druhé fáze programu mohou klienti používat vlastní mobilní telefony. Pøíchozí 
pošta je kontrolována personálem (obsah obálek, balíkù). Personál dopisy neète.
Zdravotní péèe v TK 
Klienti jsou krátce po nástupu zaregistrováni u praktického lékaøe. Dostupná jsou 
také potøebná odborná lékaøská vyšetøení. Vzhledem k tomu, že v první fázi 
programu nemohou klienti bez doprovodu opustit komunitu, je nanejvýš vhodné, 
aby si potøebná vyšetøení vyøídili pøed nástupem do TK (zejména zubní 
vyšetøení). Klienti mohou v komunitì užívat pøedepsané léky vèetnì psychofarmak.
Pøijetí
!Podmínky pøijetí (mohou se lehce lišit, dle TK)
!vìk nad osmnáct let (jsou ale i výjimky)
!obèanský prùkaz nebo náhradní doklad 
!prùkaz  pojištìnce zdravotní pojiš�ovny
!aktuální abstinence- bez známek abstinenèního stavu, minimálnì po detoxifikaci.
!Doporuèení ze spolupracujícího zaøízení (z kontaktního centra, z ambulance AT…) 
a propouštìcí zpráva z pøekládajícího zdravotnického zaøízení (detoxifikace, 
krátkodobá, støednìdobá terapie). Vhodný je telefonický rozhovor doporuèujícího s 
námi (mimo jiné ve vìci klientových pøíjmù - možností hrazení pobytu v TKDZ). 
!pøed nástupem spojit se osobnì telefonicky èi písemnì a poslat žádost o 
vstup do komunity a svùj životopis (psaný rukou a pro tento úèel). Pøípadnì je 
vyžadován i pøedvstupní dotazník. Po splnìní této podmínky je klient zaøazen do 
poøadníku žadatelù o umístìní do komunity, o èemž je písemnì vyrozumìn. 
Èekací doba se pohybuje v rozmezí jednoho mìsíce až jednoho roku. 
Obvyklý prùbìh pøijetí
Klient zavolá a telefonicky se informuje na èekací dobu. Je-li pro nìj pøijatelná, 
pošle svùj životopis, žádost o umístìní a doporuèení odborníka, s kterým je v 
kontaktu.                                                   dokonèení na stranì 7
?

?
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Sejdeme se na "lajnì" aneb nad subutexem se smráká
13.06.2011 14:30
Zdroj: Euro | 13. 6. 2011 |

Ano, ano vážení, nebudu zde otiskovat celý èlánek (je velmi 
obsáhlý) a pokusím se vše popsat v nìkolika vìtách.

Tak tedy v novele zákona o léèivech se s opiáty, které se používají k 
substituci poèítá s mnohem pøísnìjší kontrolou a to proto, že mnoho 
(nejen) státních složek si je vìdomo toho, že je Subutex hojnì zneužívaným 
lékem a registrace pacientù, kterou mají vést lékaøi ESKA pøedepisující 
funguje pouze ze 3%. Dokonce i TOXI týmy policie ÈR zaèali tento fenomén 
sledovat a dùslednì potírat.

Na vinì samozøejmì nejsou jen samotní uživatelé,ale i lékaøi, kteøí 
Subutex mnohým pøedepisují opravdu ve sloních dávkách. Jaké je z toho 
východisko? Novela zákona o léèivech poèítá s tím, že Subutex bude 
pøedepisován pouze tìhotným uživatelkám a všechny ostatní budou moci 
v rámci substituce užívat oblíbený Subuxon. Také je v návrhu zmínìno, že 
tyto léky bude moci pøedepisovat pouze psychiatr èi adiktolog, ne již 
øadový lékaø.

Tak uvidíme,co z toho se dostane do praxe a jak to bude fungovat, 
nebo že by vìtšina lidí pøšla na subuxon nitrožilnì? Necháme se 
pøekvapit...

Policie smí ode dneška zabavovat i "menší než malé" množství drog
(nový) 22.06.2011 11:00
Zdroj: ÈTK | 22. 6. 2011 |

Praha - Policie smí ode dneška zabavovat a nièit i takové množství 
drog, jejichž držení je jen pøestupkem. Dosud mohla policie zajistit 

drogy jen tehdy, když se lidé jejich držením èi výrobou dopustili 
trestného èinu. Zmìnu pøináší nová právní úprava, která dnes nabyla 

úèinnost
Mexiètí narkomafiáni vyvražïují odvykací kliniky
13.06.2011 13:00
Zdroj: Týden.cz | 11. 6. 2011 |
Drogová válka v Mexiku øádí dál, gangsteøi se uchylují ke stále 
zákeønìjším metodám. Narùstá poèet pøípadù, kdy vystøíleli rehabilitaèní 
kliniky pro léèící se narkomany: buï šlo o pomstu èi o odstranìní 
možných svìdkù.

dokonèení TK

Po obdržení tìchto materiálù je klient zaøazen do poøadníku èekatelù na umístìní 
a pošle se mu oznámení o tom, že TK jeho písemnosti dostala. Po uplynutí 
èekací doby, která se rùznì mìní v závislosti na tom, jak klienti odcházejí, 
telefonicky se oznamujeme klientovi datum jeho možného nástupu. Nìkteré TK 
vyžadují, abyste jednou mìsíènì potvrdili, že váš zájem o léèbu v naší 
terapeutické komunitì trvá. Neuèiníte-li tak, mùžete být z poøadníku vyøazeni.
Nároky na sociální situaci klienta
platný obèanský prùkaz èi platný náhradní doklad, prùkaz pojištìnce zdravotní 
pojiš�ovny, zaevidován na úøadu práce (není zaevidován pouze v pøípadì, že to 
v jeho pøípadì není možné). Klient musí mít potvrzení o evidenci na úøadu práce. 
Pobírá-li klient hmotné zabezpeèení, musí mít pøíslušné rozhodnutí. Klient zná 
jméno kontaktní osoby na úøadu práce. Pokud je klient v pracovní neschopnosti, 
musí mít s sebou platný doklad o pracovní neschopnosti (neschopenku), znát 
pøesné údaje o svém zamìstnavateli. 
V pøípadì, že je klient evidován na ÚP, mùže žádat svùj pøíslušný obecní úøad o 
dávku do životního minima. To udìlá ještì pøed nástupem do zaøízení. V pøípadì 
soudních øízení musí mít klient s sebou pøíslušné doklady a písemnosti (rozsudky 
apod.). Do komunity si klienti podle svých možností berou obleèení (vèetnì 
pracovního a sportovního) a hygienické potøeby.
Cena / finanèní spoluúèast 
Léèba je v TK vìtšinou placená, ale lze tuto èástku uhradit ze sociálních dávek. 
Nìkteré TK jsou bezplatné.
Vyšetøování / kontrola klienta v TK (odbìry moèi, prohlídky apod.) 
Po pøíchodu do TK jsou za pøítomnosti èlena týmu zkontrolovány klientovy vìci. 
Dùvodem je možnost ukrytých drog, zbraní èi telefonu. Kontrolu provádí klient 
stejného pohlaví. Provádí se v každém pøípadì. 
Odbìr krve k vyšetøení na infekèní žloutenky, hodnot jaterních testù, HIV pozitivity 
a syfilis. Dùvodem je diagnostikovat závažná onemocnìní, která vyžadují další 
péèi. Provádí se krátce po nástupu v každém pøípadì, u HIV se souhlasem 
klienta. Vyšetøení se podle potøeby opakuje. 
Odbìr moèi k vyšetøení na pøítomnost návykových látek. Provádí se vždy, když je 
o to klient èlenem týmu požádán. Odmítnutí odbìru se vykládá jako pozitivní 
nález se všemi dùsledky. 
Ukonèení pobytu / následná péèe
Klienti konèí léèbu podle dohody s terapeutickým týmem. Pøed odchodem si zajistí 
následnou péèi v nìkterém z doléèovacích programù a v ideálním pøípadì také 
zamìstnání a bydlení. Klienti mohou ukonèit na vlastní žádost pobyt kdykoli. Své 
rozhodnutí odejít si rozmýšlejí bìhem doporuèené ètyøiadvacetihodinové izolace. 
Klienti mohou být také vyzváni k odchodu pøi porušování platných pravidel. Pøi 
mimoøádnì závažném porušení pravidel ohrožujícím život komunity (napøíklad 
používání fyzického násilí, vnesení drog do domu, intoxikace) je výzva k odchodu 
bezodkladná. V ostatních pøípadech je obvykle klientùm poskytnuta lhùta potøebná k 
zajištìní následné péèe.

Pøipravila: Stáòa
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