
BOXY NA VAŠE POUŽITÉ 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 nař. 

   

   
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 (m Ť 
před lékárnou, najdete = 
box z boku po prové (Es == — 
straně. viz. obr.3 = : = z = 

em
 

„ 
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nemoci v těle. A jaké nemoci máme na mysli? 
Žloutenku B a C, HIV, Syfilis. Když zjistíme, že jsou 
protilátky přítomny 
může to zname- 
nat, že v těle 
nemoc je. 
neébo byla 
V Minulosti. 

   

   
   

Každopádně tuťo službu si mů- 
žete domluvit i v terénu!ti1! 

Také po osobní 
domluvě v kontaktním E35 

centru. Hlavně pro Z 2 
ty, kteří mají obtíž, © 4 

dojít s námi na testy © “ 
Ze žilní krve do 
Endoskopického centra. 
Do nemocnice chodíme každou 

( středu, když přijdete v pravé 
Poledné. Na obrázku vidito, 
jakým způsobem probihá odběr 
vzorku v Kontaktnír centru. 

    

      Bolí to jen trošku: 

55/12 

PROSTOROS 

    



PONDĚLÍ až PÁTEK: 
tob 

(6 11] 

Slovo na úvod: 
Zdravím vás, 
je zde pro vás podzimní 
číslo Prostorosu, které je 
skoro celé věnované 
žloutenkám. 
A to nejen těm obecným 
informacím ohledně 
příznaků a testování, ale 
najdete zde i mnoho 
informací spojených občas 
s. mnoha. mylnými 
představami o tom, jak to 
s tou žltačkou vlastně je... 
Také zde najdete aktuální 
novinky spojené ze 

zpoplatněním služeb na 

Kontaktním centru. 
Stále jsme otevřeni vašim 
připomínkám, © výzvám, 
návrhům, jak ohledně 
provozu Káčka, či terénu, 
tak ohledně tohoto „toxi“ 
plátku.. Pokud budete mít 
chuť dát o sobě vědět, jste 
vítáni, pokud ne, tak se nic 
neděje. Nezapomínejte 
však že tento časopis není 
jen pro vás, ale může být 
také o vás... 

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 

KC
 

PONDĚLÍ až PÁTEK 
10- 18 hodin (na telefonu) 

Terén: 

terý: Pečky (13 - 15 hodín) 
Český Brod (15,30 - 17,30) 
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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.: 7777 650 030 

€- tp 
terénní programy 

   
Užívejte podzimu, jak 
nejlépe můžete... 

    

S pokorou. Roman 

    
Streetwork experiment 

Stále se ve svých životech potkáváme s něčím novým, s něčím co 
nás může překvapit, ohromit, rozčílit a ještě by jsme těch možných reakcí 
mohli vyjmenovat mnoho. Řecký filozof Hérakleitós z Efesu to označil 
patřičnou hláškou, která se vyučuje už 2500 let a to „všechno plyne“. 

V plynutí se samozřejmě odráží změna a protože jsme jako tým 
Drogových služeb dosti vyškolení v mnohých změnách a vy čtenáři 
samozřejmě toké, asi vám všem neuniklo, že se 
po prostorech kontaktního centra pohybují i lidé, 

které pořádně neznáte, jsou „nějaký nový". A že 
když potkáte Romana v terénu, tak vám prostě 
nevymění.. Jo, jo, přesně tak to je. V rámci 
drogových služeb vznikl v červnu tohoto roku 
zbrusu nový program pod názvem Streetwork 
experiment (S.EX). 

Jde o terénní službu, která má za své 

poslání informovat mladé lidi - dospívající a mladé dospělé, o účincích a 
rizicích užívání drog, ať už to jsou drogy legální, nebo ty zakázané. 
Experiment, který je zahrnut v názvu trefně odpovídá na to, kteří lidé 
nás v rámci terénu zajímají, jsou to lidé, kteří především zkouší různé 
látky a nebo užívají zatím tak, že to prozatím nepřináší viditelné, či pro 
ně pozorovatelné újmy. Proto se nedivte tomu, že vídáte v lokalitách 
terénních další teréňáky s podobným batohem. Jedinné s čím by vám 
„S.exáci" mohli pomoci je třeba kontakt na káčko, či terén, pokud ho 
zrovna postrádáte.. 
Tak to jen na vysvětlenou. Ať se všem doří... 

  

Roman 

Něco 

pro 

zahřátí 

mozkových 

spojů  



  

Ů 
DOKONČENÍ ČLÁNKU A EASE TY Šuuninenkv 

©) testování v endoskopickém centru (s naší asistencí): | 
- Přijď ve středu né O a 12:00 h na KC 
- Někdo z pracovníků si s tebou popovídá a vyplní anonymní dotazník, stejně 

jako při testování na KC. j 
- Potom vyrozíš s teréňáky do endoskopického central v nemocnici, kde s tebou 

zůstanou po celou dobu. Tady ti sestřička odebere ampulku žilní krve, kterou 
potom pošlou na rozbor - do 14 dnů bude znám výsledek tvého testu. Pokud 
nám dáš písemný souhlas, výsledek ti zjistíme my a sdělíme hned, jak to bude 
možné (při další schůzce v fefěný nebo na KO. 

* Pokud je výsledek negativní, je to dobrá Eorál 
chránit svoje zdraví a vyvarovat se rizikovému ch 
+ Pokud je výsledek pozitivní, nězoufej. Není to 
ale dá se vyřešit. Hepatitida je dnes již velmi ús| 
dostupná všem zdarma! 
. S KU rozhodně neváhej. | když se zdá hepatitida C, d 
příznakům, jako poměrně névinná choroba, ve skutěčnosti jde o závožný problém, 
který může vést k jaterní cirhóze či, rakovině. Čím dříve s léčbou začneš, tím větší 
máš šanci, že se úplně vyléčíš a vyhneš se trvalým následkům, 
+ Užívání drog a alkoholu je neslučitelné s úspěšnou léčbou hepatitidy. Je tedy 
potřeba domluvit si spolupráci s AT ambulancí, ti pomohóu buď se 
substituční léčbou, nebo s abstinencí. 
+  Vendoskopickém centru ti řeknou všechny 
hepatitidy. Léčit se můžeš buď přímo v Kolínsl 
Řeháka, kam ti můžeme zařídit doporučení. | 
+ Pravděpodobně tě čeká nejdřív biopsie jater, kdy ti speciální. oje já ju 

To 

  

! Nezapomeň ale nadále 
ní. 
zhodně zanedbatelný problém, 
čšně léčitelná o léčba je 

    
   

    

   

    
   

    

   

  

    

  

svým mírným 

/ 

febné informace výřiíc se léčby 
nemocnici, nebo v Proze|u MUDr. 

  

velmi malý vzorek jaterní tkáně, ze kterého poznají, jak na tom tvoji ra jsou. 
Je to velice jednoduchý zákrok, který probíhá pod lokálním umrtvení 
znamená, že místo vpichu jehly je necitlivé. Samotná játra už nebolí, protože 
nejsou spojena s nervovými vlákny. 
tedy neber vážně a ž bu 
lékařem. 
+/ Pokud v laborce zjistí, 
léčbu, s lékařem se doml 
nebo 12 měsíců, to podle 
Také záleží na individuál 
se). Probíhá tak, že si | 

   

     

  

   

léčba účinná. 
(obnovovat 

   
   

  

pravidelné kontroly, na začátku léčby většinou 1x týdně, po: 
Je to zejména z toho důvodu, aby lékař podchytil případné nežádoucí účinky, 
které mohou léčbu doprovázet (stejně tak, jako léčbu jakékoliv jiné nemoci). 
+ Nepropadej panice a měj na'mysli,že na to nejsi úplně sám. Můžeš přijít k 

| nám na Káčko nebo do terénu“a podělit se o svoje ol , nebo se doptat na 
| všechno, co ti není jasné a co tě zajímá. V 

10 FUTDA TEHTU: Šánun BOROJE: KAN BLOUTENKY.CE 

ZPOPLATNĚNÍ SLUŽEB NA KONTAKTNÍM CENTRU 

To, co se odhlasovalo v rámci ankety na kontaktním centru, v měsíci 
srpnu, mezi Vámi uživateli služeb, vstoupilo počátkem září tohoto roku v 
platnost. Zpoplatňují se služby, které oficiálně nejsou dotovány z žádných 
finančních projektů, díky kterým může kontaktní centrum fungovat. 

S tímto postojem se můžete sami setkávat v mnoha dalších zařízeních 
v celé ČR. Není naší tendencí opakovat kroky jiných, je však jen holým 
faktem, že peněz na „drogové služby“ ubývá. Na druhou stranu práce a 

klientů neubývá, spíše je vás čím dál více, to jen pro vaši představu. V roce 
2011 jsme vyměnili na KC 71 888 stříkaček, k 21.9. bylo v tomto roce 
vyměněno už 76 579 kusů a to máme před sebou ještě 3 měsíce.. 

Mě opravdu příjemně překvapilo, že mnoho z vás se zpoplatněním 
souhlasí a díky tomu se vlastně spolupodílíte na tom, že existence 
doplňkových služeb možná nebude do budoucna ohrožena. 

KE 

Potraviny: polévka: 3,- Kč 

káva: 1,-Kč 

čaj: © 1,-Kč 

holící břit jednorázový: 

E G6 4 

praní prádla: 10,- Kč 

EO T OD] 

šatník: 3 věci/měsíc zdarma 

(za každý další kus 5,- Kč) 

  
Věřím, že pro Vás bude tato zdánlivě nepříjemná změna motorem pro to, 

využívat služby kontaktního centra co nejlépe s pochopením, že všechno něco stojí 
a když do toho něco invesstuji, můžu si toho také více vážit... 

Roman



  

/ Virová hepatitic 

vývolává, rozlišujeme viřové hepatitidy typu. 
zná onemocnění, i když s podobnými přízní 

nechrání proti onemocnění typem jiným! A 

A,B, 

  

A, nod z žloutenka 
je infekční onemocnění 
    

      

/ j ( 
působující zánět jater. 

viru, který hepatitidu 
' Da €. Jedná se tedy o 
nemocnění jedním typem 

U pacientů s onemocněním jater, pokud již hepatitidu A nebo B neprodělali a 
nejsou tak chráněni vlastními protilátkami, se naopak očkování důrazně 
doporučuje. Nákaza hepatitidou by mohla již existující onemocnění jater zhoršit 
natolik, že by mohlo dojít k jejich selhání. V tomto případě však musí rozhodnout 
lékař. 

  

Hepatitida A Hepatitida B Hepatitida C 
  

inkubační doba 
(doba od nákazy do 
rozvinutí příznaků) 

14-50/afi, nejčastěji 50-180)dní, nejčastěji 
90 

2 týdny až 6 měsíců, 
nejčastěji 6-9 týdnů 

  

způsob nákazy 

Pokižánou bot 

úlepří poh cestou - 

nebo Zo hsyjatyní či 
jinýmipředměty 

téměř všemi 
tělesnými teku 

spermatem| a 
poševním sekr 

především|krví, 
tinami, 
í, 

etem 

16 

i l 
Nejčastěji krví, 
výjimečně také) 

ním stykem a 
přenogem z matky na 
dně Š 

   

  

chřipkové (zvýšená 
teplota, bolesti hlavy 
asvalů, únava, rýma, 
kašel), žaludeční a 
střevní (nevolnost, 
zvrácení, průjem, 
nadýmání, zácpa, tlak 
v pravém podžebří) 
žluté zabarvení kůže a 
sliznic, tmavá moč, 
světlá stolice, svědění 

(mohou se objevit jen 
některé, ve zcela 
výjimečných 
případech žádné) 

  

chřipkové Jžaludeční čátku žádné, popř, 
í va, obtíže 

„JPřipomínající lehkou 
/ 

  

chřipku či žaludeční 
nevolnost |“ 

  

  

dietspodávání 
vitaminu BaC, 
kutní fázi klid m 

  

     

lůžku, džívání 
chránícíkh jate 
buňky a podpo 
jejich obhovu 

užívání interfe 
antiviroti 

typu C 

  

v akutkí fázi klid na 
léků 
rní: 
rujícíh 

v chronické fázi 
ronu a 

stejně jako 

interferon v 

s ribavirinem, 
podávaným 
[každodenně v 

% = roku) 

podkožních injekcích 
podávaných do břicha 
1x týdně v kombinací 

a 0 (vše po dobu 

  

trvalé následky P (0 Při neléčené 

rakovina játer) 

hehatitidějtypu B | 
trvalspoškození jater 
(fibróza, P     

kovina jater) 

při neléčené hepatitidě 

      hygieny st ěvání 

očkování, zam 

lidí, chráněný   ezen! 
kontaktu s ktví jiných 

sex 

zamezení kontaktů s 
krví jiných lidí, 
chráněný sex       

  
  i 7 

J POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 7, k 
  

Mýtus č. 5 „Nemám peníze na to, abych se léčil z 

„Céčka“."“ 

Fakt:Léčba je dostupná pro všechny pacienty, kteří ji 
potřebují a které je možné tímto způsobem léčit a je 
plně hrazena zdravotními pojišťovnami. A to i v případě, 
že na zdravotním pojištění dlužíte. 

Co dělat, když máš podezření, že jsi „chytil céčko“"? 
Sdílel jsi jehlu nebo nádobíčko? Měl jsi nechráněný sex? 
Máš podezření, že jsi se mohl nakazit? Rozhodně to neházej za hlavu! „Céčko“ totiž 
vůbec nemusíš včas poznat, jeho projevy bývají velmi nenápadné a snadno 

zaměnitelné třeba s chřipkou. Co tedy dělat, když sis „nedával bacha"? 
+ počkej 2 měsíce od rizikového chování a po tuto dobu chraň sebe i ostatní! Pokud 
ses nakozil, tak i když nemoc ještě nepropukla, jsi již infekční a můžeš tedy nakozit 
ostatní. 
* po uplynutí 2 měsíců již můžeme pomocí testu zjistit, zda „céčko“ máš, nebo ne. 
Můžeš se nechat otestovat u nás na Káčku (popř. v terénu, teréními pracovníky), nebo 
zajít do endoskopického centro. 

Pokud se rozhodneš pro variantu 

a) testy prováděné na KC: 
- Stav se u nás v Káčku kterýkoliv všední den, a to nejlépe dopoledne, kdy není v 

provozu kontaktní místnost a máme tedy dostatek času. 

- Řekni kterémukoliv pracovníkovi, že máš zájem o test. Dotyčný pracovník si s tebou 

popovídá, vyplní In-come a předtestový dotazník (např. zda už jsi byl někdy v 
minulosti testován, jestli máš důvodné podezření, že jsi se nakozil, nebo se chceš 
prostě jen ujistit, že jsi zdráv, atd.). Dotazníky jsou anonymní. Poté, co všechno 
proberete, ti provede samotný test, ke kterému stačí kapka tvojí krve z konečku prstu. 
Výsledek se dozvíš max. do 15 minut. 

  
b) testy prováděné terénními pracovníky v terénu: 
- Pokud se nemůžeš dostovit na KC, máš možnost zavolat teréňákům a požádat je o 

testy v terénu. Volej vždy předem, nejdéle dopoledne toho dne, kdy se chceš nechat 
testovat. 

- Probíhá to velmi podobně — nejdříve si s tebou popovídáme a vyplníme anonymní 
dotazník, do kterého můžeš klidně nahlédnout 

- potom provedeme samotný test z kapky krve a do 15 minut se dozvíš výsledek 
- naše testy jsou však pouze orientační, protože je provádíme z kapilární krve, ne ze 

žilní, jak je tomu v nemocnici. Pokud chceš mít tedy 100% jistotu, je tu další vorianta 
onkončENÍ nA STRANĚ LO 9



    

   
ky BRAUN, 

kterým jde „zlom ] 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 dole) nebo do PET lahve, kterou zavičkujete a hodite do 

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

  

OTEVŘENO versus ZAVŘENO 

OMEZENÍ PROVOZU KÁČKA A TERÉNU ČEKEJTE 
VE DNECH: 

PONDĚLÍ) KDY BUDE KÁČKO 1 TERÉN 
UZAVŘENO Z DŮVODU VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ 
29.10. (PONDĚLÍ) BUDE KONTAKTNÍ CENTRUM 

OTEVŘENO AŽ 0D I2TVÁODIN. 
DŮVODEM JE CELO-ORGANIZAČNÍ SETRÁNÍ 

PRACOVNÍKŮ 0.5. PROSTOR 
  

PRÁZDNÉ MÍSTO TŘEBA PRO VAŠE POZNÁMKY, ČI NÁPADY DO DALŠÍHO ČÍSLA:-) 

EAS TA 
  

DN 

       



BLESKové zprávy z bomava i odjinud V 
Slovenský poslanec vysypal na hlavu kolegy injekční stříkačky 

Zdroj: Novinky.cz | 12. 9. 2012 I 

Zasedání slovenského parlamentu začalo v úterý skandálem, když poslanec Igor 
Matovič (Obyčejní liJé a nezávislé osobnosti) vysypal na hlavu kolegy Martina 
Poliačika (Svoboda a Solidarita) injekční stříkačky. Byla to reakce na Poliačikovo 
přiznání, že v mládí vyzkoušel heroin, což Matovič hodnotil jako nabádání k užívání 
drog. 

Semiramis pomáhá, své klienty informuje pomocí sms zpráv 

Zdroj: Deník | 13. 9. 2012 I 

Nový informační systém pro své klienty spustil poskytovatel sociálních služeb 
protidrogové prevence na Mladoboleslavsku, občanské sdružení Semiramis. „Jeho 

podstatou je rozesílání užitečných informací jednotlivým skupinám klientů 
prostřednictvím hromadné SMS. Určeny budou nejen uživatelům drog, ale například i 

Jejich rodičům, kteří využívají o bo rodinné teropie," vysvětlil 
f e 

     

    

    

ého hráčství, odborníci nicméně 

odhadují, že klinic v zemi až procento dospělých, řekl ve 
středu Stejnou diagnózou z Českého. institutu pro výzkum závislostí. V 
Evropě stejnou diagnóz až 0,8 procent populace. Zhruba polovina 

eňstřpí alkoholismem a bezmála osmdesát procent závislých zároveň 
ologickými hráči najdeme až desetkrát více lidí s problémy s 

Pr populaci," poznamenal Verosta. Předpoklad 
1 studie "$ desetkrát vyšší u mužů než u žen. 

j k na. 

  

   

  

     

  

   

roinu žije ve městě přes 900 lidí 

/ Zdroj: Mediafox | 11. 9. 2012 I 

| heroinu. Agentuře Mediafax to v úterý řekl 
ák s tím, že počet drogově závislých lidí 

. Na narkomany se ve vyloučených lokalitách 
nabaluje prostituce, závislosti na automatech a kriminalita. 

POKRAČOVÁNÍ F ZASE A TR ČLOUTENKA 

Mýty a fakta 

Virová hepatitida (často nepřesně označováno jako žloutenka) je opakující se a 
stále aktuální problém. Jak už to tak ale bývá, čím více probírané téma, tím 
více mýtů kolem něj vzniká. Proto jsme pro vás sepsali několik těch nejčastějších, 
včetně stručného vysvětlení, jak že to tedy Joopravdy je. 

Mýtusč. 1 

„Kdybych měl žloutenku, měl bych žlutou kůži nebo bělma.“ 

Fakt: 

  

Žloutenka je pojem, kterým se často lidově označuje 
onemocnění virová hepatitida. Ve skutečnosti je to však jen jeden z projevů této 
nemoci, který se nemusí vždy objevit. Zežloutnutí je způsobené žlutým barvivem 
bilirubinem, který vzniká v játrech ze zaniklých červených krvinek. Jeho 

přítomnost v organismu je normální, při hepatitidě je však ve vysoké koncentraci 
a může tedy způsobovat jeden z příznaků virové hepatitidy — žluté zabarvení 
kůže a sliznic. 

  

Mýtus č. 2 

„Už mám „Céčko“, tak se chránit nepotřebuju.“ 

Fakt: 

   
Hepatitida typu C se dělí ještě na další podtypy, přičemž jich 
můžeme získat hned několik. To značně znesnadňuje léčbu a 

zvyšuje riziko trvalého poškození jater. 

Mýtusč.3 

„Když jsem infikován hepatitidou, ale nemám žádné příznaky a mám normální 
jaterní testy, jsem zdravý. 

Fakt: 

I když mnoho pacientů s chronickou hepatitidou B často nemá zpočátku žádné 
příznaky, měli by si být stále vědomi své infekce a vyhledat adekvátní léčbu. 
Bez pravidelného sledování nemoci jeden ze čtyř chronických případů HBV umírá 
buď na cirhózu a nebo rakovinu jater. Proto je důležité, aby byl pravidelně 
prováděný screening poškození jater a případného růstu nádoru sonografickým 

vyšetřením každých šest měsíců, 

Mýtus č. 4 NAUDETE NA STRANĚ 1 
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