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!!!TESTOVÁNÍ V TERÉNU A NA K-CENTRU!!!
CO TESTUJEME: pøítomnost protilátek nìkterých 
nemoc? v tìle. A jaké nemoci máme na mysli? 
Žloutenku B a C, HIV, Syfilis. Když zjistíme, že jsou 
protilátky pøítomny
mùže to zname-
nat, že v tìle
nemoc je,
nebo byla
v minulosti.

Každopádnì tuto službu si mù-
žete domluvit i v terénu!!!!

   Také po 
                                   osobní dom-

   luvì v kontaktním 
                                   centru. Hlavnì  pro 
                                   ty, kteøí mají obtíž, 

   dojít s námi na testy ze žilní  
   krve do Endoskopického 
   centra. Sraz je každou 

      støedu ve 12 hodin v KC.
  Na obrázku vidíte, jakým

              zpùsobem probíhá odbìr. 
   Krev se odebírá z prstu. :-))

                                   Bolí to jen trošku:-)
        Autor: Roman

Stabilizovaná poloha – Jak na to?

1. pøistupte k boku ležícího a jeho bližší nohu, co nejvíc 
ohnìte v kolenì - viz obr. a

2. vzpøímené koleno mírnì odtlaète od sebe a pod 
nadzvednutý zadek postiženého vložte co nejdál jeho 
napnutou ruku

3. uchopte vzdálenìjší rameno (ruku) se zvednutým 
kolenem a pøevalte postiženého k sobì na bok - viz 
obr. B

4. upravte polohu poranìného tak, aby mìl hlavu v záklonu 
a ústa smìøovala dolù. Ruka podpírá oblièej, aby 
nedošlo k jeho stoèení dolù - viz obr. C

 MASTI, MASTI, MASTIÈKY
    Dnes jsem se rozhodl Vám napsat nìco o mastièkách, které si v 
Káèku nebo Terénu pravidelnì berete a rùznými podivnými zpùsoby 
je používáte. Chtìl bych zde zmínit pøedevším zpùsob užívání tìchto 
mastièek, tak aby Vám pomáhali a neškodili. 
     Pojïme tedy do toho a hojení je hotovo…
HEPAROID
    Na co se používá?: Když se Vám v místì aplikace udìlá modøina, 
bolí Vás to a chcete, aby se rychle vstøebala a pøestalo to bolet. Pokud 
se Vám povede aplikovat drogu mimo žílu, nebo pokud žíla pøi 
nástøelu praskne a èást drogy se dostane mimo žílu. Pokud nemáš žíly 
a do jedné si dáváš opakovanì. Na zjemnìní zajizveného místa v žíle.
     Jak se používá?: Používá se 2 – 3x dennì, lehce (opakuji lehce) se 
vetøe na postižené místo v tenké vrstvì (opakuji tenké vrstvì. Není 
proto tøeba si opatlat celou ruku dobìla, hojivý úèinek tím nebude 
vìtší, pouze plýtváte mastí.). Možno také pøiložit kompresní obvaz 
(není však nutnost)
     NEPOUŽÍVAT!!! Na sliznice, do oèí a na otevøené rány (èerstvì 
prasklý absces, odøeniny, øezné rány…). Pokud používáte Heparoid 
preventivnì, mìli byste vìdìt, že se nesmí používat déle než 14 dní. 
      Pakliže si chcete pouze zjemnit kùži na rukou, staèí vám obyèejná 
Indulona. Heparoid je v tomto ohledu dost drahá záležitost.
IBUHEPA
     Platí o ní to samé jako o heparoidu, jen je tam ještì navíc složka 
Ibuprofenu, která tlumí bolest ještì rychleji. I zde platí, èím menší 
vrstvu nanášíte, tím lépe se Vám modøiny hojí. Na promaštìní kùže je 
opìt mnohem lepší a hlavnì mnohem levnìjší Indulona.
ICHTOXYL
     Na co se používá? Na hnisavá kožní onemocnìní, na plísòové 
onemocnìní, omrzliny a proleženiny. Slouží k vytáhnutí hnisu ze 
zanícené rány (napø. abscesu), nebo pomùže zánìt vstøebat. 
                                                         dále strana 4.
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Otevírací doba K-centra:  

Pondìlí až Pátek

od 09:00 do 18:00

kontaktní místnost:

   7   7  7    8  4  7     0  7  1               

„8smerka” pro mozkové 

aktivisty!!!

Ø EŠENÍ OSMISMÌRKY
Z POSLEDNÍHO 

ÈÍSLA!!!

Zdravím vás,
máme tady prázdninové èíslo vašeho oblíbeného plátku. 
Další èíslo vyjde v polovinì záøí. Z dùvodu prázdninové 
(vìtší) vytíženosti pracovníkù Kontaktního centra. Tématem 
tohoto listu je pro léto Epilepsie. Co to je, jak se zachovat, 
když už budu svìdkem záchvatu atd.. Pøinášíme vám také 
informace o znovu obnoveném celotýdenním provozu 
Kontaktního centra v Nymburku. 
A možná bude vložen ještì nìjaký prázdninový list jako 
bonus. Samy uvidíte. Užívejte léta, jak jen to umíte:-)
A pokud by jste nìèím rádi pøispìli do Prostorosu. Tak dejte 
vìdìt.  
  Roman 

10.

Kontaktní centrum &  

Prázdninové promítání probìhne ve Ètvrtek  
22.7. v 10 hodin a promítat se bude 

oddychová komedie: Maléry pana úèetního 1 
nebo 2. Další promítání probìhne 19.8. a 

snímek, který ozáøí kontaktní místnost bude Pulp 
fiction - historky z podsvìtí.

 

Terénní program:

12:00 - 17:00

 321 715 004 

Tel.: 

Kutnohorská 17, Kolín
adresa:

Tel.:777 650 030

KDY a KDE

v pracovní dny od pondìlí do pátku 10 - 18 hodin
 

„BEROU, BEROU?” PTÁ SE KOLEMJDOUCÍ MUŽE 
CHYTAJÍCÍHO RYBY. MUŽ ØÍKÁ: „UŽ ŠEST HODIN TADY 

SEDÍM A NIC.” „VY JSTE RYBÁØ?” PTÁ SE KOLEMJDOUCÍ. 
„NE, JÁ BYCH NA TO NEMÌL TRPÌLIVOST.”



 pokraèování mastièkového KEMPu z poslední stránky...

Jak se používá?: Nanese se v tenké vrstvì na postižené místo (nebo 
také na gázový ètverec) a pøekryje se kompresním obvazem. Nanáší 
se 2 – 3x dennì. Pokud se zanícené místo po 3 dnech používání 
masti nezaène hojit (nebo se jeho stav zhorší), je tøeba navštívit 
lékaøe.
     NEPOUŽÍVAT!!! Na akutní ekzémy. Urèitì ji nepoužívejte déle 
než 2 týdny. Není dobré nechávat si jeden nátìr Ichtoxylu déle než 
jeden den, hrozí, že vám zaène mast v kombinaci s vytaženým 
hnisem rozežírat i zdravou tkáò. Je tøeba dbát také na nìjakou tu 
hygienu.
Tzv „Višòák“ není to samé jako Ichtoxyl. Aèkoliv mají nìkteré 
podobné úèinky, je každá mast trochu jiná. 
CALCIUM PANTOTÉN neboli „Kalciovka“
       Na co se používá?: Na drobné odøeniny, špatnì se hojící 
poranìní, puchýøe a drobné popáleniny. Využijete jí pøedevším v létì, 
až se budete vracet z makových polí se spálenou kùží od slunce.
        Jak se používá?: Nanese se dostateèné množství na postižené 
místo na kùži a vmasíruje se do ní. Používat jí mùžete 2 – 3x dennì. 
      NEPOUŽÍVAT!!! Rozhodnì ji nepoužívejte na závažnìjší 
popáleniny a jiná velká poranìní kùže.                         Autor: Martin

!!!K-CENTRUM NYMBURK!!!
Otevírací doba: pondìlí - Pátek 10 - 17 hodin 

Co nabízíme:
?Výmìnný program – injekèní støíkaèky, desinfekce, filtry, injekèní vody, 
kondomy, vitamíny, masti, kyseliny, náplasti…..
?Poradenství – zdravotní (žloutenky,infekce,..), sociální (doklady,dávky,..), 
trestnìprávní (exekuce,..)
?Pøedléèebné poradenství
?Poradenství pro rodièe
?Odkazy a zprostøedkování (ÚP,léèba,detox..) 
?Kontaktní místnost – posezení, popovídání, potravinový servis

Kontaktní údaje:
Adresa: Velké Valy 995, 288 02 Nymburk

Telefon: 325 514 424
E-mail: k-centrum@os-semiramis.cz

Web: www.os-semiramis.cz
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dokonèení „EPILEPSY” èlánku..      Léèba:
Ve vìtšinì pøípadù je úèinná léèba skupinou lékù, oznaèovaných jako 
antiepileptika. Léky by si nemocní nemìli nikdy sami vysazovat, 
protože náhlé pøerušení léèby mùže vyústit v nové záchvaty nebo 
dokonce v život ohrožující. Léèba je zpravidla dlouhodobá, 
nìkolikaletá a musí být dùsledná.
Souèástí léèby epilepsie je i správná životospráva. U nìkterých forem 
epilepsie má životospráva – zejména spánek - pøinejmenším stejný 
význam jako podávání lékù. Alkohol mùže podobnì jako nevyspání 
vyprovokovat nebo zhoršit záchvaty 
Pro menší skupinu nemocných (jedná se asi o 10%) je vhodná 
chirurgická léèba epilepsie, která pøipadá v úvahu hlavnì u pacientù s 
ložiskovou epilepsií - ohranièené zmìny v mozkové tkáni. 
NÌCO PRO ZAJÍMAVOST:
30.záøí je Národní den epilepsie
Epilepsie se nevyhýbá ani slavným lidem, napøíklad epilepsií 
trpìl:  Sokrates, Apoštol Pavel, Alexandr 
Veliký, Julius Caesar Johanka z Arku, 
Napoleon Bonaparte, Charles Dickens, Fiodor 
Dostojevskij, Jean Baptist Koliere, Agatha 
Christie, Vincent Van Gogh, Isaac Newton, 
Alfred Nobel A z hudebníkù napø.: Niccolo 
Paganini, Georg Friedrich Handel, Ludwig 
van Beethoven, Neil Young (Èlen Rock and 
rollové sínì slávy), Elton John, Petr Iljiè Èajkovský
Trocha historie:
První zmínky o epilepsii lze nalézt v záznamech indické ayurvedské 
medicíny z 1,5 - 4 tis. let pø.n.l.  Popisy rùzných typù epileptických 
záchvatù pocházejí z období Babylónské øíše 2 000 let pø. n. l. 
Starovìký názor, že se jedná o projev posedlosti démony nebo o 
nemoc seslanou bohy ponìkud zmìnila až hippokratovská medicína 
pùl století pø.n.l.  Ale i pozdìji ve støedovìku byla epilepsie stále 
považována za trest boží èi posedlost ïáblem. Teprve lékaøi 
renesanèního období se pokoušeli pohlížet na epilepsii racionálnìji.
              Autor: Stáòa 
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EPILEPSIE
Èasto od vás slýcháme, že nìkdo z vás èi váš kamarád mìl 
epileptický záchvat, takže to pro vás není asi nic úplnì 
neznámého. Proto, aby jste vìdìli, co se s èlovìkem pøi 
epileptickém záchvatu dìje a jak mùžete pomoci, slouží tento 
èlánek.
Co je epileptický záchvat?
Jedná se o abnormální aktivitu mozkových 
bunìk, pøi které dochází k nadmìrné tvorbì 
vzruchù vysílaných do celého tìla. 
Rozlišujeme dva hlavní typy – malý a velký. 
Malé záchvat probíhají bìhem pár vteøin a 
èasto nejsou rozpoznatelné. Velký je ten, se 
kterým se setkáváte a vysvìtlujeme ho níže.  
Jak poznáte epileptický záchvat?
Epilepsie se projevuje náhlou ztrátou vìdomí, kdy èlovìk upadne 
na zem a zaène mít køeèe. Dochází ke stažení dýchacích svalù, tudíž 
mùže dojít k „promodrávání“.Èasto se objevuje pìna u úst. V dobì 
pøed záchvatem se mùže objevit AURA, krátké období (sekundy až 
nìkolik hodin) pøed zapoèetím záchvatu, kdy nemocný poci�uje 
pro nìj obvyklé zmìny, oznamující vznik záchvatu. Napø. celková 
nevùle, únava, bolesti hlavy…Po záchvatu jedinec obvykle usíná a 
z prùbìhu záchvatu si nic nepamatuje. 
Ložiskové záchvaty vycházející omezené èásti mozkové kùry a 
probìhnou buï bez poruchy vìdomí nebo s vìdomím èásteènì 
zastøeným. Jejich prùvodní pøíznaky jsou velmi promìnlivé a závisí 
na umístìní ložiska. Mùže se jednat o nepøirozené záškuby, 
netypické držení tìla, konèetin. Èasté jsou i  neúèelné složitìjší 
pohybové stereotypy. Nemocný mùže také udávat neobvyklé 
vjemy bez vnìjšího podnìtu - napøíklad pocity brnìní, znecitlivìní, 
bolesti, pøípadnì zrakové, èichové, sluchové, chu�ové iluze nebo 
halucinace.                                          pokraèování na další stranì......

EPILEPSIE
Èasto od vás slýcháme, že nìkdo z vás èi váš kamarád mìl 
epileptický záchvat, takže to pro vás není asi nic úplnì 
neznámého. Proto, aby jste vìdìli, co se s èlovìkem pøi 
epileptickém záchvatu dìje a jak mùžete pomoci, slouží tento 
èlánek.
Co je epileptický záchvat?
Jedná se o abnormální aktivitu mozkových 
bunìk, pøi které dochází k nadmìrné tvorbì 
vzruchù vysílaných do celého tìla. 
Rozlišujeme dva hlavní typy – malý a velký. 
Malé záchvat probíhají bìhem pár vteøin a 
èasto nejsou rozpoznatelné. Velký je ten, se 
kterým se setkáváte a vysvìtlujeme ho níže.  
Jak poznáte epileptický záchvat?
Epilepsie se projevuje náhlou ztrátou vìdomí, kdy èlovìk upadne 
na zem a zaène mít køeèe. Dochází ke stažení dýchacích svalù, tudíž 
mùže dojít k „promodrávání“.Èasto se objevuje pìna u úst. V dobì 
pøed záchvatem se mùže objevit AURA, krátké období (sekundy až 
nìkolik hodin) pøed zapoèetím záchvatu, kdy nemocný poci�uje 
pro nìj obvyklé zmìny, oznamující vznik záchvatu. Napø. celková 
nevùle, únava, bolesti hlavy…Po záchvatu jedinec obvykle usíná a 
z prùbìhu záchvatu si nic nepamatuje. 
Ložiskové záchvaty vycházející omezené èásti mozkové kùry a 
probìhnou buï bez poruchy vìdomí nebo s vìdomím èásteènì 
zastøeným. Jejich prùvodní pøíznaky jsou velmi promìnlivé a závisí 
na umístìní ložiska. Mùže se jednat o nepøirozené záškuby, 
netypické držení tìla, konèetin. Èasté jsou i  neúèelné složitìjší 
pohybové stereotypy. Nemocný mùže také udávat neobvyklé 
vjemy bez vnìjšího podnìtu - napøíklad pocity brnìní, znecitlivìní, 
bolesti, pøípadnì zrakové, èichové, sluchové, chu�ové iluze nebo 
halu     cinace.                                     pokraèování na další stranì......

               ...pokraèování „epilepsy” èlánku...

Odkud se bere?
Epilepsie má mnoho pøíèin. V pozadí opakovaných záchvatù se 
mohou skrývat nejrùznìjší onemocnìní mozku od vrozených 
vývojových vad pøes následky porodního poškození, úrazù, zánìtù, 
cévních mozkových pøíhod až po degenerativní èi nádorové 
choroby. V mnoha pøípadech, a pøevážnì se jedná o nìkteré 
epilepsie zaèínající v dìtském vìku, se žádné odchylky v mozkové 
tkáni neprokáží a k rozvoji záchvatù mùže významnì pøispìt 
dìdièná dispozice. 
Dále se objevuje u lidí, kteøí nadmìrnì a dlouhodobì užívají 
alkohol, drogy a nìkteré léky. Pøi vysazení tìchto látek mùže 
docházet k epileptickým záchvatùm. S drogami je to tak, že 
zejména tzv. budivé drogy kokain, amfetaminy, Pervitin, 
Extáze mohou vyprovokovat záchvat jak pøi požití drogy, tak i 
až pøi abstinenci drogy èi pøi nedostatek spánku. Pøi injekèním 
užívání se záchvaty mohou vyskytnout i jako reakce na infekci 
nebo na nìjakou pøímìs v dávce.
Co dìlat, když  nìkoho v tomto stavu uvidíte?
Nejdùležitìjší je v prùbìhu záchvatu zamezit zranìní postiženého. 
Což znamená pøedevším dát nebezpeèné vìci z blízkosti  pryè nebo 
je obložit èímkoliv, co nebezpeèí zmírní (deka, bunda…). Pokud je 
to možné, je dobré vložit kapesník mezi zuby aby si nepokousal 
jazyk. Samozøejmì mùže hrozit, že pokouše vás. Proto se nesnažte 
mu vytáhnout jazyk prsty ani jiným pøedmìtem,  to byste mu zase 
mohly vylomit zuby. Takže bacha! Nesnažte se  køeèe 

násilnì tlumit, nièemu tím nepomùžete a ohrozíte 

jeho i sebe! Volejte 155 a kontrolujte základní 

životní funkce (dech, tep) až do pøíjezdu 

záchranky.  Po záchvatu je dobré ho uložit ho do 

stabilizované polohy(viz rubrika: DÁVÁTE SI BACHA).
                                      dokonèení na následující stranì!
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