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Dáváte si BACHA?

Tento plátek je neprodejný a je urèen pouze pro klienty TP&KC Os-Prostor.
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Myslíte si, že Vy se rozhodnì 
nìèeho takového nemusíte bát? 
Smìjete se s kamarády nad pìknými 
obrázky z letáku „Ach jo..!“ se slovy 
„no fuj“ ?. Pøesto i Vás by mohl 
zajímat tento èlánek, ve kterém 
bychom Vás chtìli upozornit na 
ménì pøíjemné aspekty spojené s nechránìným pohlavním 
stykem. A propos i pìkné jablíèko mùže být vevnitø zkažené, chci 
tím øíct, že pokud Váš sexuální partner/ka vypadá tøeba jako 
vystøižený/á ze seriálu Pobøežní hlídka, nemusí to ještì 
znamenat, že jeho/její sliznice nejsou pøíbytkem pro nìjaké 
virové èi bakteriální návštìvníky. Rozhodnì bych Vám nìco 
takového nepøála, ale s èím se mùžete setkat? 
Klasické pohlavní choroby -  Pøí j ice (syf i l is) ,Kapavka 
(gonor rhoea) ,  Mìkký  v øed  Tzv.  è tv r tá  poh lavní  nemoc 
(lymphogranuloma venereum)
Ostatní sexuálnì pøenosné choroby -
Zánìty moèové trubice nezpùsobené pùvodcem kapavky (hlavnì 
tzv. chlamydiové infekce) Kvasinkové zánìty
Virové onemocnìní (cytomegalovirus, herpes virus, viry žloutenky 
B a C), Kondylomata (bradaviènaté výrùstky na genitáliích 
zpùsobené virem) HIV/ AIDS
Pozor   nìk teré  z  tìch to  nemocí  mohou probíhat  zce la  
bezpøíznakovì !!!!!!!!!!!!
Je tedy možné, že mùžete být nakaženi, aniž byste si toho všimli a 
dále infikovat další a další. Nemáš-li jistotu, používej kondom! 
Podrobnìjší informace o pøíznacích naleznete v letáèku „ Ach jo..!“ 
na Káèku èi u Teréòákù. Vìtšina z pohlavních nemocí se dá v 
dnešní dobì snadno léèit (kromì HIV), pokud se odhalí v raném 
stadiu. Máte-li nìjaké pochybnosti èi podezøení na nìkteré z výše 
uvedených onemocnìní ,  neèekej te a vyhledej te lékaøe 
(gynekologa, urologa nebo kožaøe).

pokraèování ze strany è.7....

Myslela jsem si, že to nikdy nepøijde a hlavnì nevìdìla, co to 
znamená, když kluk se vymlouvá holce, že nemá èas na to, aby s ní 
šel na procházku a ona ho náhodnì potkala pak s partou lidí, kterým 
se pøed pár hodinami omlouvala že spolu nedorazí, protože on 
nemùže.
Ptala jsem se ho, zda se nìco dìje , Dan se podíval do oèí. Øekl, že 
nic že mìl jen chu� být sám. Když jsem to øíkala Míle ,podívala se na 
mì a øekla .“Nemá jinou holku?“ „Ale vždy� chodí se mnou tak proè 
by mìl jinou.“ 
Nad tímhle jsem  vùbec neuvažovala a jela jsem za ním. Nevìdìl, 
že pøijedu a taky to nebylo moc pøíjemné, to co jsem vidìla. Potkala 
jsem ho jako vždy v partì tìch samejch lidí, ale v jeho obìtí byla jiná 
dívka ..Byla jsem naštvaná, oèi se mi zalily slzami, ale hrdì jsem je 
zadržela. Když mì uvidìl, hned vstal. Chtìl jít ke mnì, já se otoèila a 
chtìla jsem co nejrychleji odejít.Chytil mì za ruku,zaèal se my 
omlouvat, že to tak není a podobné øeèi. Já po dlouhém dohadovaní 
jsem mu to odpustila a byli jsme zase spolu Trávili jsme zase 
spoleèné chvíle a já brzy zapomnìla co se stalo. Byli prázdniny a 
Dan si našel brigádu v jednom non-stopu jako èišník. Takže nám na 
nás zbývalo málo èasu. Par dní jsme se nevídali a když ano, tak se 
v jeho chování nìco zmìnilo. Bavila jsem se s jeho kámošema a ty 
sami mi potvrdili,  že se hodnì zmìnil. Jednou když jsme byli spolu, 
narazila jsem na tohle téma. Dlouho se vymlouval, že je všechno v 
poøádku, nic se nedìje. Pak se mi zadíval do oèí a øekl, že mu 
kámoš nabídl piko. Já nevìdìla, co to je, tak mi to vysvìtlil .Zaèala 
jsem mu nadávat, že je hloupej, že neví do èeho jde. Zaèal být na 
mì hrubý, že je to jeho vìc a nemám se mu plést do života,  že má 
stejnì jinou pøítelkyni, byla jsem tak naštvaná, jak mi ublížil, zvedla 
jsem se  a chtìla odejít. Dan na mì zavolal, co dìlám. Pøišla jsem k 
nìmu a dala jsem mu takovou facku až mì bolela ruka a šla jsem 
pryè. I když na mì ještì volal, už sem chtìla být co nejdál a 
zapomenout, co mi všechno hnusnýho øekl....
Druhý den  jsem proležela doma místo toho, abych jela s holkama 
na koupalištì. Nechtìla jsem nikoho vidìt. Zazvonil telefon, na druhý 
stranì se ozval Dan. Položila sem mu to. Chtìla jsem ho vymazat ze 
života. Dlouho jsem si lámala hlavu nad tím, proè zaèal brát drogy. 
Všechno mìl. Jeho rodièe byly v pohodì, školu úspìšnì dokonèil a 
žádné problémy nemìl.      
                                                               pokraèování na stranì poslední...(11) :-)

dokonèen? ze strany 9.

Rozhodla jsem se, že pojedu do toho non-stop baru a když o tom nic 
nevím, tak bych to pro jednou mohla taky vyzkoušet. Vždy� se mi nic 
nemùže stát a urèitì nemùžu být hned závislá. Myslela jsem si to.Když 
jsem tam pøijela, tak samozøejmì mìl službu zrovna Dan .I pøes 
nenávist, kterou sem k nìmu cítila, jsem ho musela využít k tomu, aby mi 
sehnal to, po èem toužil víc než po mnì. Pøišel za mnou a když jsem mu 
øekla co chci, chvíli na mì koukal, potom pøikývl a øekl a� mu dám 
peníze, že to obstará. Chvíli jsem tam sedìla, popíjela džus a 
pokukovala po lidech. Najednou pøišla za Danem nìjaká holka, mìla 
blond vlasy plnoštíhlá vyšší postavy . Byla docela hezká. Políbila ho a on 
neskrýval touhu po ní. Byla to jeho pøítelkynì. Potom ukázal na mì, ona 
se ohlédla,  pousmála se, pak nìco pošeptala Danovi a zaèali se smát. 
Po hodinì èekání pøišel Dan a øekl „Pojï se mnou, už to mám“. Zvedla 
jsem se a šli jsme na toaletu, vyndal na záchodové prkénko kartu, udìlal 
dvì èáry, jednu si trubièkou z bankovky natáhl do nosu a šòupl. Pak 
podal mnì a dodal, „Dávej bacha, je to dost dobrý“. Nejdøív jsem mìla 
hroznej strach, ale nechtìla jsem se ztrapnit, tak jsem to udìlala podle 
nìj. Byl to docela hukot.. Celej veèer jsem se bavila, byla jsem støedem 
pozornosti, se všema jsem byla hned kámoška... ze stydlivky odrzlá 
holka. I když jsem v srdci Dana nenávidìla, ten veèer jsme skonèili 
spolu. Myslela jsem si, že je to náš nový zaèátek, ale opak byl pravdou. 
Ráno, když jsem od nìj odcházela, políbili jsme se a já se ho ptala, kdy 
se uvidíme, Dan odpovìdìl, „Myslel jsem, že jsi to pochopila, byl to jen 
pìknej veèer“. Tak jak jsem ho nenávidìla pøedešlý veèer, tak jsem to 
cítila zase. Po týdnu probdìlých nocí, kdy jsem se marnì chtìla 
odseknout od noèního podniku a života v nìm, jsem zjistila, že mì tam 
nìco táhne. Bavilo mì poznávat nové lidi a taky jsem chtìla zapomenout 
na tu bolest v srdíèku. Dana jsem tam potkávala, ale dìlali jsme, že se 
nevidíme a  neznáme se. Dny bìžely a já se ztrácela dál v propasti drog. 
Po mìsíci rùznejch akcí jsem pomalu nevìdìla, kdo jsem . Lidièky z 
party mì zaèali nenávidìt, stranit se mi a když sedìli u hospody a já 
pøišla, skoro se mnou nepromluvili. Nechápala jsem, co se dìje, co jsem 
jim udìlala. Zaèala jsem za nima víc chodit a pøestala   jsem jezdit do 
noèního podniku, trávila jsem víc èasu s partou. Prázdniny rychle utíkaly 
a školní rok se blížil. Po prázdninách, které ubìhly jako voda, jsem 
nastoupila na uènák, moc mì to bavilo, první rok jsem prolezla úspìšnì. 
Akce s prohýøenými noci už skonèily. Na konci školního roku jsem složila 
i závìreènou zkoušku. A byly tu zase prázdniny. Našla jsem si brigádu v 
Praze v rychlém obèerstvení, poznala jsem tam nové lidi, který byli dost 
v pohodì. Po chvíli mì vytáhli na jednu paøbu. 
              pokraèování v dalším èísle:-)        Autor: „Terka”  
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Otevírací doba K-centra:

Pondìlí až Pátek
od 10:00 do 18:00

kontaktní místnost od 13:00

Tel.: 777 847 071 

Po 13:00-15:00 

Út 13:00-15:00 Peèky + 15:30-17:30 È.Brod 

St 13:00-15:00 Kolín     

Èt 13:00-15:00 Èáslav + 15:30-17:30 K. Hora

Pá 13:00-15:00 È.Brod + 15:30-17:30 Peèky  

okres Kutná Hora - na zavolání

Tel.: 777 650 030

Výjezdové doby Terénního Programu:

Sudoku pro mozkové 

aktivisty!!!

ØEŠENÍ SUDOKU 
Z POSLEDNÍHO 
ÈÍSLA!!!

Si bezpeènì dávat?

KONTAKTNÍ CENTRUM: V

Další promítání 
probìhne  27.8., což je opìt ètvrtek od 
11:00 a promítat se bude 
MADAGASKAR 2.  
Tìšíme se na návštìvu:-) 
Od zaèátku záøí budete potkávat na 
kontaktní místnosti Romana, který 
pøechází na Káèko z terénu.
TERÉNNÍ PROGRAM:  Z terénu odchází 
Roman a pøechází do Kontaktního 
centra, jak už bylo výše zmínìno, trochu 
se zmìní fungování terénu a k tomu zase 
pøíštì.

e ètvrtek 13.8. 
probìhlo promítání filmu Doba ledová 3. 
Zùèastnilo se osm lidí. 
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TÌHOTENSTVÍ A DROGY
Je-li matka pod vlivem drog, pùsobí drogy i na plod, má-li matka 
abstinenèní pøíznaky, má je i nenarozené dítì. Porod znamená náhlé 
pøerušení pøívodu omamných látek, které se k dítìti dostávali pøes 
placentu, dítì trpí akutními abstinenèními pøíznaky, které jsou shodné 
s pøíznaky, které známe u dospìlých.
Pokud žena užívá v tìhotenství drogy a léky vyvolávající závislost, 
mùže v kombinaci se zdravotním stavem ženy, její životní situací a 
stylem života dojít k poškození èi úmrtí plodu. Dùsledky užívání drog 
se na dítìti nemusí projevit hned po narození. 
MOŽNÉ DÙSLEDKY U NOVOROZEÒAT:  

POZDÌJI: Jedná se o opoždìný psychomotorický vývoj, pomalý rùst, 
problémy chování, problémy s uèením, 
soustøedìním, intelektem a jiné.
DETOXIFIKACE BÌHEM 
TÌHOTENSTVÍ
? nedoporuèuje se! 
? hrozí potrat
? pøi abstinenci v závìru tìhotenství 
hrozí pøedèasný porod
? pokud nutné, tak do období II. trimestru (4. – 6. mìsíce) a 
provádìna na odborném pracovišti se zamìøením na léèbu závislostí
HIV POZITIVITA  Riziko pøenosu infekce na plod  - bìhem 
tìhotenství, kojením, pøirozeným porodem!!! 
RIZIKO LZE SNÍŽIT: antivirová léèba, nekojení, císaøský øez
pravdìpodobnost pøenosu pøi dodržování výše uvedených zásad je 
30%matka své protilátky pøedá dítìti, proto je u všech novorozeòat 
HIV pozitivní, dítìti se po 18ti mìsících dìlá nové testování a HIV 
pozitivních je pouze zmínìných 30%
HEPATITIDA C pøenos:  porodem - krví
 kojením – ne pøes mléko, ale odìrky na bradavce pøi kojení
 léèba žloutenky typu C interferonem  se v tìhotenství nedoporuèuje 
vzhledem k závažným vedlejším úèinkùm, není však spojena s 
vyšším výskytem vrozených vad.

KOJENÍ PØI UŽÍVÁNÍ DROG
Nedoporuèuje se!

úmrtnost plodu, 
nedostateèný rùst, poškození mozku, vrozené vady, nižší porodní váha, 
pøedèasný porodu, narození mrtvého dítìte, abstinenèní pøíznaky, slabý 
sací reflex, poruchy spánku, èastìjším výskytem onemocnìní aj.
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Pøíbìh, který nemá ještì konec
Jak to bývá v pohádkách, tak každá holka má své sny i já mám nebo 
mìla jsem. Až doètete tento pøíbìh, který psal a píše osud, tak zjistíte 
tøeba, že máte sny stejné jako já a osud podobný. 
Vše zaèalo jednoho letního dne. Byli prázdniny, s naší partou jsme 
chodili na náves, kde je velice malebná hospoda, popíjet pivko, 
škádlit lidi z vesnice. No prostì puber�áci, co nemaj co dìlat a chtìj 
se bavit za každou cenu. Jednou jsme tam jako vždy posedávali, 
když náš kamarád Honzík øekl, že za ním pøijedou dva kámoši z 
mìsta, aby tam pár dní byli. Já, Evèa a Míla, tøi holky v partì mezi 
pìti kluky, jsme se na sebe podívali a zaèali se smát. Že by další 
objekty našich srandièek? Øekla Míla. A smáli jsme se.
Po dvou hodinkách nám Honzík øekl, že jde na nádraží pro kluky, že 
za chvíli pøijdou. Byla jsem docela netrpìlivá, zajímalo mì, jaký 
budou. Moje netrpìlivost nebrala konce, když jsem uvidìla blížit se tøi 
osoby smìjící se na dálku. Když pøišli k nám a Honzík nám zaèal 
kluky pøedstavovat, mì už zaujal kluk, který se jmenoval Dan, byl 
vysoký, vlasy mìl obarvené na èerno, modré oèi, pìknou postavu, no 
prostì se mi líbil hned. Lukáš to byl ten druhý, mì nezaujal, vypadal 
jako aifelova vìž, nic moc, ale nesoudím èlovìka podle toho, jak 
vypadá, ale jaký je, jenže tohle dojde èlovìku, když je starší, ne v 
patnácti. 
Když jsme tam tak sedìli a povídali si a bavili se, poøád jsem 
pokukovala po Danovi. Docela jsem se stydìla, všechny holky mìly 
už tehdy svojí první lásku za sebou a já zatím ne, co bych chtìla, 
když mi je teprve patnáct. Jak se øíká, zamilovala jsem se na první 
pohled. Bylo dost pozdì, když jsme se louèili, šli domù, domlouvali 
jsme se na tom, že druhý den budeme dìlat oheò u nás v rokli, to je 
krásný údolíèko, kde je rybník, o kus dál stáje. A jedno místo, kde se 
dìlávají ohnì a tak…
Kluci tam šli stanovat. Druhý den odpoledne jsme se sešli aby jsme 
nadìlali døíví a  pøipravili na veèer. Tam už to bylo více zajímaví, 
protože já a Dan jsme byli spolu…  Sbírali jsme spolu døíví na oheò, 
byli jsme spolu, škádlili jsme se. Cítila jsem jak mezi námi, pøeskoèila 
ta pomyslná jiskra. Za okamžik jsme trávili veškerý èas spoleènì.Po 
dlouhé dobì našeho krásného èasu,  kdy jsme jezdili na rùzné výlety, 
procházky a akce se zaèalo mezi námi dvìma nìco dít.                                                                                                        

pro Vaší Tvorbu!!! (malby, obrázky, písnì, 
básnì, písemné výlevy..)

pokraèov?n? na stranì  è.9

Pøíbìh, který nemá ještì konec
Jak to bývá v pohádkách, tak každá holka má své sny i já mám nebo 
mìla jsem. Až doètete tento pøíbìh, který psal a píše osud, tak zjistíte 
tøeba, že máte sny stejné jako já a osud podobný. 
Vše zaèalo jednoho letního dne. Byli prázdniny, s naší partou jsme 
chodili na náves, kde je velice malebná hospoda, popíjet pivko, 
škádlit lidi z vesnice. No prostì puber�áci, co nemaj co dìlat a chtìj 
se bavit za každou cenu. Jednou jsme tam jako vždy posedávali, 
když náš kamarád Honzík øekl, že za ním pøijedou dva kámoši z 
mìsta, aby tam pár dní byli. Já, Evèa a Míla, tøi holky v partì mezi 
pìti kluky, jsme se na sebe podívali a zaèali se smát. Že by další 
objekty našich srandièek? Øekla Míla. A smáli jsme se.
Po dvou hodinkách nám Honzík øekl, že jde na nádraží pro kluky, že 
za chvíli pøijdou. Byla jsem docela netrpìlivá, zajímalo mì, jaký 
budou. Moje netrpìlivost nebrala konce, když jsem uvidìla blížit se tøi 
osoby smìjící se na dálku. Když pøišli k nám a Honzík nám zaèal 
kluky pøedstavovat, mì už zaujal kluk, který se jmenoval Dan, byl 
vysoký, vlasy mìl obarvené na èerno, modré oèi, pìknou postavu, no 
prostì se mi líbil hned. Lukáš to byl ten druhý, mì nezaujal, vypadal 
jako aifelova vìž, nic moc, ale nesoudím èlovìka podle toho, jak 
vypadá, ale jaký je, jenže tohle dojde èlovìku, když je starší, ne v 
patnácti. 
Když jsme tam tak sedìli a povídali si a bavili se, poøád jsem 
pokukovala po Danovi. Docela jsem se stydìla, všechny holky mìly 
už tehdy svojí první lásku za sebou a já zatím ne, co bych chtìla, 
když mi je teprve patnáct. Jak se øíká, zamilovala jsem se na první 
pohled. Bylo dost pozdì, když jsme se louèili, šli domù, domlouvali 
jsme se na tom, že druhý den budeme dìlat oheò u nás v rokli, to je 
krásný údolíèko, kde je rybník, o kus dál stáje. A jedno místo, kde se 
dìlávají ohnì a tak…
Kluci tam šli stanovat. Druhý den odpoledne jsme se sešli aby jsme 
nadìlali døíví a  pøipravili na veèer. Tam už to bylo více zajímaví, 
protože já a Dan jsme byli spolu…  Sbírali jsme spolu døíví na oheò, 
byli jsme spolu, škádlili jsme se. Cítila jsem jak mezi námi, pøeskoèila 
ta pomyslná jiskra. Za okamžik jsme trávili veškerý èas spoleènì.Po 
dlouhé dobì našeho krásného èasu,  kdy jsme jezdili na rùzné výlety, 
procházky a akce se zaèalo mezi námi dvìma nìco dít.                                                                                                        

pro Vaší Tvorbu!!! (malby, obrázky, písnì, 
básnì, písemné výlevy..)

pokraèov?n? na stranì  è.9



6.

6.

ABSTINENÈNÍ SYNDROM NOVOROZENCE
Drogy vyvolávající novorozenecký abstinenèní syndrom jsou pøedevším 
opiáty, ale nejen ty. Vyvolávají ho i barbituráty, kofein, kokain, diazepam, 
etanol, marihuana, nikotin aj.
Abstinenèní pøíznaky samy o sobì nezpùsobují trvalé fyzické postižení, která 
by mìla vliv na další vývoj dítìte za podmínky, že jsou léèeny správným 
zpùsobem, tedy vhodnými léky a pøimìøeným dávkováním.
Plod má velmi omezené možnosti metabolizovat a vyluèovat chemické 
slouèeniny. U novorozence mùžeme prokázat významné hladiny drogy ještì 
nìkolik hodin až dnù po porodu a k úplnému oèištìní organismu dochází 
dlouho po propuštìní dítìte z porodnice.
Rozmanité drogy, zejména ty, které mají tlumivé úèinky na CNS, jsou známé 
vznikem fyzické závislosti novorozence. Ta se projevuje tzv. abstinenèním 
syndromem novorozence. Pøíznaky se objevují nejèastìji 24-48 hodin po 
narození. Po metadonu se mohou objevit až po 2-4 týdnech po narození, nebo� 
droga se uvolòuje postupnì. Pøíznaky mohou pøetrvávat 3-4 mìsíce po porodu.

A JAK ABS�ÁK U NOVOROZENÌTE VYPADÁ?
Projevuje se rùznou intenzitou a dobou nástupu. Objevuje obvykle u dìtí 
obvykle 48-72 hodin po porodu, mùže opozdit až o 7-14 dnù. 
Projevuje se zíváním, zvracením, kýcháním, tøesem, nekoordinovanými 
pohyby úst a oèí, pronikavým køikem, neklidem, podráždìností, 
poruchami spánku, promodrávání, poruchami sání, nízkým pøírùstkem 
na váze, zvýšenou produkcí hlenu, zvýšenou reakcí na zvuky a køeèemi.

SUBSTITUÈNÍ LÉÈBA U TÌHOTNÝCH MATEK 
Pøi závislosti na opiátech se využívá k léèbì metadon nebo subutex. Jsou pro 
lidský plod bezpeènìjší. V pøípadì zaøazení do substituèního programu má 
tìhotná žena tøímìsíèní dobu na adaptaci, ve které mùže pøetrvávat užívání 
ostatních nelegálních návykových látek. Pøed zaøazením do substituèního 
programu je lékaøem provedeno interní vyšetøení. Do substituèního programu 
dochází tìhotná žena každý den, je pravidelnì kontrolován její zdravotní stav a 
je provádìna kontrola moèi na pøítomnost nelegálních návykových látek.
Zaøazení do programu se øídí urèitými podmínkami, které žadatel musí 
splòovat. Jedná se pøedevším o doložená anamnestická data, prokazující v 
minulosti snahu o abstinenci. Lidé s poškozením imunitního systému a tìhotné 
ženy jsou upøednostnìni. 
V tìhotenství je náhlá abstinence pøedevším u bývalých heroinistek podobnì 
riziková jako pokraèování v užívání nelegálního opiátu. Substituèní léèba je 
zde pøijatelným kompromisem, jak tìhotnou dlouhodobì udržet pod lékaøským 
dohledem a kladnì  ovlivòovat její sociální stabilizaci.
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.....Èím je vyšší substituèní dávka u matky, tím výraznìjší jsou abstinenèní 
pøíznaky novorozence. Ty se mohou objevit až za 2-4 týdny po narození.
Do 14. týdne gravidity hrozí spontánní potrat, pøerušení léèby ve III. trimestru 
mùže vyvolat, stejnì jako u detoxifikace, pøedèasný porod. 

POVINNOST ZACHOVÁVAT MLÈENLIVOST A POVINNOST 
POSKYTOVAT INFORMACE

?Všichni zamìstnanci zdravotnictví a sociální sféry jsou vázáni povinností 
zachovávat mlèenlivost ve vztahu ke všem pacientùm/klientùm. Tato 
povinnost se nevztahuje na informace týkající se dìtí. V takovém pøípadì se 
uplatòuje pøísnìjší povinnost poskytovat informace. (Týká se i tìhotných žen s 
vážnými drogovými problémy) 
?Povinnost poskytovat informace platí v pøípadì, kdy úøad pro sociální 
záležitosti požádá o informace týkající se pacienta, aby je mohl použít k 
projednání záležitosti ve prospìch dítìte.
?Zákon umožòuje pøedat jen informace, které jsou považovány za dùležité pro 
vyøešení záležitostí týkající se dítìte.
?Oznamovací povinnost OSPODu (Orgán sociálnì-právní ochrany dìtí) mají 
všichni obèané, jedná-li se o dítì týrané, zneužívané èi zanedbávané. Tím se 
rozumí i nevyhovující prostøedí. Pøi neohlášení se jedná o nezabránìní èi 
neoznámení trestného èinu.       POMOC A LÉÈBA

Denní stacionáø Sananim - Program pro tìhotné ženy a matky s dìtmi
Janovského 26, Praha 7 (tramvajová zastávka Veletržní)

TEL: 605212175, 220803130
Zavolej nebo rovnou pøijï vždy v úterý od 9 do 16 h.
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V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 (5.patro, uzel A)
MUDr. Tomáš Binder, MUDr. Blanka Vavøinková

TEL: 224 434 272        
 Terapeutická komunita Karlov, o.s. Sananim

Karlov 3, Èimelice, 398 04  Tel.: 382 229 655   fax: 382 229 692
Petr Vácha,   http://www.sananim.cz 

Doléèovací centrum pro matky s dìtmi (DC MAT)
Ovèí hájek 2549/64A   158 00 Praha 13

cpr@dropin.cz

www.fnmotol.cz

.....Èím je vyšší substituèní dávka u matky, tím výraznìjší jsou abstinenèní 
pøíznaky novorozence. Ty se mohou objevit až za 2-4 týdny po narození.
Do 14. týdne gravidity hrozí spontánní potrat, pøerušení léèby ve III. trimestru 
mùže vyvolat, stejnì jako u detoxifikace, pøedèasný porod. 

POVINNOST ZACHOVÁVAT MLÈENLIVOST A POVINNOST 
POSKYTOVAT INFORMACE

?Všichni zamìstnanci zdravotnictví a sociální sféry jsou vázáni povinností 
zachovávat mlèenlivost ve vztahu ke všem pacientùm/klientùm. Tato 
povinnost se nevztahuje na informace týkající se dìtí. V takovém pøípadì se 
uplatòuje pøísnìjší povinnost poskytovat informace. (Týká se i tìhotných žen s 
vážnými drogovými problémy) 
?Povinnost poskytovat informace platí v pøípadì, kdy úøad pro sociální 
záležitosti požádá o informace týkající se pacienta, aby je mohl použít k 
projednání záležitosti ve prospìch dítìte.
?Zákon umožòuje pøedat jen informace, které jsou považovány za dùležité pro 
vyøešení záležitostí týkající se dítìte.
?Oznamovací povinnost OSPODu (Orgán sociálnì-právní ochrany dìtí) mají 
všichni obèané, jedná-li se o dítì týrané, zneužívané èi zanedbávané. Tím se 
rozumí i nevyhovující prostøedí. Pøi neohlášení se jedná o nezabránìní èi 
neoznámení trestného èinu.       POMOC A LÉÈBA

Denní stacionáø Sananim - Program pro tìhotné ženy a matky s dìtmi
Janovského 26, Praha 7 (tramvajová zastávka Veletržní)

TEL: 605212175, 220803130
Zavolej nebo rovnou pøijï vždy v úterý od 9 do 16 h.

Centrum pro rodinu 
Pøípotoèní 3, Praha 10, Vršovice 100 00

Tel.: 271 721 040, 603 291 593 E-mail: 
Vedoucí programu: Simona Sedláèková 

Prenatální poradna 
Fakultní nemocnice Motol

V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 (5.patro, uzel A)
MUDr. Tomáš Binder, MUDr. Blanka Vavøinková

TEL: 224 434 272        
 Terapeutická komunita Karlov, o.s. Sananim

Karlov 3, Èimelice, 398 04  Tel.: 382 229 655   fax: 382 229 692
Petr Vácha,   http://www.sananim.cz 

Doléèovací centrum pro matky s dìtmi (DC MAT)
Ovèí hájek 2549/64A   158 00 Praha 13

cpr@dropin.cz

www.fnmotol.cz

Pøipravila: Stáòa (terén)

Pøipravila: Stáòa (terén)

mailto:cpr@dropin.cz
http://www.fnmotol.cz
mailto:cpr@dropin.cz
http://www.fnmotol.cz

	Stránka 1
	Stránka 2
	Stránka 3
	Stránka 4

