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Milí čtenáři Dekontaminace, 

opět vás čeká nálož čtení. Začnu citátem z knihy Tomáše Nováka: „Takový bezvadný chlap... jen žít se 
s ním nedá.“ Pro upřesnění, Tomáš Novák je manželský poradce.

“Před časem hodlala česká turistka v Indii nakrmit slona. Nejednala nijak nápadně, v podstatě 
se zřejmě nedopustila žádné chyby a její úmysly byly nesporně čisté a navýsost dobré a korektní. 
Zvířeti se ovšem dotyčná nezavděčila. Slon se rozlítil, a aniž k tomu dala nešťastnice zjevný podnět, 
ženu ušlapal.
Jistěže - nejsme v Indii a manželství není o tom, jak krmit slony. Přesto manželský poradce občas 
listuje v knihách o poruchách osobnosti a klade si otázku, proč dotyční reagují na běžný a třeba 
i docela dobře míněný podnět tak, jak reagují. Nadměrně ostře, bez citu pro souvislosti a nároky 
situace.”

Takovou otázku si občas klade každý z nás. Když na Václaváku vidíme hysterickou scénku dvou 
partnerů, která nakonec vyústí v zájem okolí a policajtů. Když se u sanitky snažíme o dobře míněnou 
radu a někdo nás pošle do prčic s tím, že mu vůbec nerozumíme. Protože chceme pomáhat lidem, 
zajímáme se o lidi a o člověka jako takového. A že i člověk má své poruchy. Tato Dekontaminace má 
jako hlavní téma právě poruchy, tak snad Vás zaujme a pomůže některé otázky zodpovědět.
Věnujeme se zde poruchám osobnosti, sexuálním poruchám, poruchám příjmu potravy. Samozřejmě 
nechybí ani stálé oblíbené rubriky a novinky okolo koronaviru, např. článek o očkování. 

Přejeme příjemné čtení 
 a dávejte na sebe pozor!

       EvaP.

Jaké mezilidské chování tě nejvíce štve?

anketa

Honza: „Neupřímnost a lži, když si lidi lžou navzájem. Když někdo překrucuje, co mu řekneš, a udělá z tebe pitomce.“
Petr: „Když jsou na sebe lidi zlí, neumí si být oporou, podvádí se. Když ti někdo prodá levou ,i když se znáte 20 let.“
Václav: „Česká maloměstskost.“
Jirka: „Bezohlednost.“
Anežka: „Lhaní a okrádání se mezi námi navzájem.“
Františka: „Sobeckost, lhostejnost, když se někdo stará jen sám o sebe, nevidí lidi kolem.“
Ludmil: „Lidi, co by si pro zrnko perníku nechali provrtat kyčli.“
Bára: „Když ti člověk něco slíbí, třeba, že mu zjistím, jak se dostat do nemocnice, a on se na to pak vykašle.“
Jarmil: „Paranoidní schízy spolubydlícího na squatě. Pořád někde něco slyší.“
Ludmila: „Vymýšlení, lhaní, manipulace. Nejhorší je, že tomu ty lidi už i sami věřej.“
Robert: „Takhle to řeknu, kůň je nebezpečnej zezadu, koza zepředu a blbec ze všech stran.“
Míša: „Závistivost a bezohlednost.“
Rosťa: „Když si z tebe někdo dělá srandu a vandruje do tebe a sám si myslí, že je nějakej Los Pedros… prostě se povyšuje na lidi.“
Lucka: „Když někde jsme a ten druhej chytne schízu, nebo paranoiu z toho místa a nechá mě tam.“
Bořek: „Lakomci, co tě nechaj chcípat, i když si jim před tím pomoh. Lidi se podrážej i když to jsou kámoši, hrajou si na něco, co nejsou, a přitom 
to jsou úplný nuly a dělaj haura.“
Adolf: „Bezohlednost, zlost, nepřátelství a lidská pýcha.“ 
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PARANOIA A KONSPIRACE DÁVAJÍ JISTOTU V NEJISTÉM SVĚTĚ

„Droga člověku s osobnostními problémy 
něco dává nebo ho před něčím chrání“, 
říká Doc. MUDr. Kamil Kalina. Zeptali 
jsme se na vztah užívání drog a poruch 
osobnosti.

Mohl byste našim čtenářům vysvětlit, co 
psychiatrie myslí, když někomu přisuzuje 
„poruchu osobnosti“?
Znamená to, že potíže takového člověka 
nejsou jenom na rovině příznaků, jako je 
deprese, úzkost, nepřiměřené obavy a strachy, 

ale mají hlubší základ v povaze, charakteru, 
zkrátka v osobnosti jako jádru lidské bytosti. 

Jak se díváte na vznik těchto poruch?
Většinou se zakládají v nepříznivém dětském 
vývoji. Na to může navazovat nepříznivý vývoj 
v pubertě či v dospívání. V náročných životních 
situacích se pak naplno projeví, že s osobností 
není něco v pořádku. Dítě nebo dospívající, 
který se zprvu zdál jen „divný“, sobě, okolí 
nebo obojímu, začíná v životě zásadně 
selhávat. Na poruchu osobnosti mohou 
často navazovat další psychopatologické 
projevy, včetně zneužívání návykových látek.  

Jsou známé nějaké souvislosti mezi poruchou 
osobnosti a sklonem k závislosti na drogách?
Ano, souvislosti jsou prokázané, některé studie 
nacházejí u závislostí až 90 % osobnostních 
dispozic, podle některých autorů „není 
závislosti bez narušené osobnosti.“ Existuje 
koncept „adiktivně disponované osobnosti“, 
která vykazuje rysy různých osobnostních 
poruch a deficitů, většinou odvozených 
z vývoje v dětství, např. nízká schopnost 
snášet stres a frustraci, zvládat vnitřní 
hněv a úzkost, nejistota o sobě samém, 
deficit sebepéče, nestabilita vztahů apod. 
Pro mne je tento koncept velmi srozumitelný. 

Droga přece „nezpůsobuje“ závislost, je 
tady člověk, který drogu objeví a zjistí, že ji 
potřebuje, droga mu něco dává nebo ho před 
něčím chrání, a tak se k ní vrací znovu a znovu, 
až se bez ní nemůže obejít a stane se závislým. 
Stejně tak dává smysl, že se účinná léčba musí 
zaměřit nejen na drogu a její užívání, ale i na  
osobnost.                        

Jak lze mírnit příznaky paranoidní poruchy 
osobnosti? Co mohu dělat, mám-li ve svém 
okolí někoho, kdo si vytváří myšlenkové 
konstrukty a nikdy nepřizná chybu?
Život a komunikace s takovým člověkem je 

opravdu svízelná. A nemusí se hned jednat  
o paranoidní poruchu osobnosti. Každý, včetně 
mne, má ve svém okolí lidi, kteří sdílejí nějaké 
konspirační teorie kolem koronaviru, nemoci 
Covid-19, očkování proti ní apod. Jak s nimi 
hovořit? Nesouhlasit, nevyvracet, oni mají 
právo na svůj názor a já mám právo na svůj, 
vidím to takto, ale to neznamená, že ten druhý 
je špatný a zavrženíhodný. Někdy to jde, dát 
ten paranoidní či konspirační konstrukt jaksi 
„do závorek“ a udržet vztah. Ale blízké soužití 
s člověkem, který propadl paranoidním či 
konspiračním konstruktům, může být opravdu 
peklo. Je riziko, že se mu přizpůsobíme a 

jeho konstrukty přijmeme za své, nebo se 
staneme terčem jeho hněvu. Zároveň je třeba 
rozumět tomu, že paranoidní či konspirační 
konstrukty dávají člověku jistotu v nejistém 
světě, určitý jednoduchý výklad jeho složitosti a 
nepochopitelnosti, orientaci v toku různorodých 
a často protichůdných informací. „Aha, takhle 
to vlastně je, teď to všechno chápu!“ – kdo po 
něčem takovém nikdy netoužil? 

Co pro sebe může udělat někdo  
s histriónskými rysy? Musí být náročné 
prožívat tak silné emoce znovu a znovu.
Náročné je to spíš pro blízké lidi, histriónská 

povaha potřebuje silné emoce k životu jako 
ryba vodu. Daleko náročnější pro okolí jsou ale 
manipulační strategie, které řada histriónských 
povah používá a mistrně ovládá. Histriónské 
projevy jsou ovšem často pouze vnější 
kamufláží hlubokých pocitů vlastní marnosti, 
nehodnotnosti a nemilovanosti. 
Co pro sebe takový člověk může udělat? Pokud 
dospěje k náhledu, že cosi nedobrého se děje 
s ním a jeho vztahy, měl by vyhledat odbornou 
službu, psychoterapii. 

Je pravda, že lidé s disociální poruchou 
osobnosti se opakovaně dopouštějí trestné 

činnosti? A čím je to způsobeno?
Nelze jednoduše říct „lidé s disociální poruchou 
osobnosti se opakovaně dopouštějí trestné 
činnosti“. Je mnoho lidí s touto poruchou, kteří 
nikdy žádný trestný čin nespáchali, ale v životě 
a/nebo v práci jednají sobecky, bezohledně, 
jsou schopní „jít přes mrtvoly“. Často jsou 
ve svém oboru velmi úspěšní. Čím je to 
způsobeno? Můžeme si představit, že v jejich 
osobnosti chybí některé vlohy, které u jiných 
korigují nadměrné prosazování vlastního Já, 
např. empatie, altruismus, smysl pro hodnoty.  
Stejně tak neplatí, že lidé, kteří se opakovaně 
dopouštějí trestné činnosti, mají vždy disociální 

poruchu osobnosti. Psychiatři někdy rádi 
takto diagnostikují drogové delikventy, ale 
při bližším pohledu jsou ty disociální nebo 
asociální projevy často jenom adaptací na 
život s drogami a na drogové scéně, a někde 
v hloubce pod touto slupkou je křehké  
a zranitelné jádro.        

Jak se díváte na schizofrenii v souvislosti se 
závislostí na drogách?
Rozumím otázce tak, zda užívání nějakých drog 
může způsobit schizofrenii, zda schizofrenie 
může vzniknout jako důsledek závislosti na 
nějaké droze. Takto přímočaré to asi není, 

ale souvislosti mohou být. Například toxická 
psychóza u uživatelů pervitinu může někdy 
vyústit v psychózu schizofrenního okruhu. Jiný 
příklad: u mladistvých uživatelů THC se může 
později taková psychóza objevit. Uvažujeme 
tak, že droga aktivuje skryté dispozice pro 
schizofrenní poruchu, které by se možná jinak 
neprojevily.

Co může člověk s duševními obtížemi získat  
z léčby v terapeutické komunitě? 
Terapeutická komunita zdaleka neúčinkuje 
jenom na závislostní problémy. Právě to je 
ten typ léčby, který se zaměřuje na osobnost 

a další potíže, které člověk se zranitelnou 
osobností má sám se sebou a s druhými lidmi. 
Terapeutická komunita může prospět a přivést 
na cestu úzdravy řadu klientů, kteří vedle 
problémů s návykovými látkami mají navíc např.  
depresivní nebo úzkostnou poruchu, poruchu 
osobnosti apod. Když v tomto rozhovoru 
mluvíme hlavně o poruchách osobnosti, 
musím uvést, že jsem měl v terapeutických  
komunitách mnoho klientů s takovou 
poruchou, která se během léčby výrazně 
upravila. 

Děkuji za rozhovor. ALA           
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Pokud se někomu v lékařské zprávě objeví diagnóza F60.2 Disociální poru-
cha osobnosti, není to žádná sranda. Jde o společensky nejzávažnější po-
ruchu osobnosti. Lidé s touto poruchou se opakovaně dopouštějí trestné 
činnosti. Pokud se dostanou do výkonu trestu, což je velice pravděpodob-
né, nijak se z něj nepoučí. Nejsou totiž schopni prožívat pocit viny. Za vše, 
co na ně negativně dopadá, obviňují totiž okolí a společnost, nikdy sebe. 
Nevydrží dlouho v práci. Je průšvih, když mají děti, jako rodiče opakova-
ně selhávají, dítě zanedbávají nebo týrají. Frustrují je jakékoliv neúspěchy, 
velmi rychle je dokáže podráždit jakákoliv překážka a pak bývají agresivní. 
Rysy poruchy mohou být patrné již v dětství, kdy se projevují záškoláctvím, 
krádežemi, šikanou či týráním zvířat. Tvrdé počínání k okolí se může řídit 
úvahou „radši ublížím já, než aby někdo ublížil mně“. 

Samozřejmě taková porucha není nic častého, může se stát, že má někdo 
jen určité disociální rysy. A určitou míru lhostejnosti k okolí projeví čas od 
času každý z nás. Rovněž někdo může mít tuto poruchu a vůbec se běžnou 
delikvencí neprojevovat. Bude to například tvrdý nelítostný manažer bez 
jakékoliv empatie ke svým podřízeným, usilující jen o své cíle.

JE MI ÚPLNĚ JEDNO, ŽE 
JSEM NĚKOMU UBLÍŽIL
Možná znáte někoho, kdo je lhostejný až nelítostný k druhým, postrádá jakoukoliv empatii. Příčinou může být 
i DISOCIÁLNÍ PORUCHA OSOBNOSTI. 

HLEDÁ SE
PRO FILMOVOU ROLI  

hrdiny s disociální poruchou osobnosti se hledá osoba: 

• neschopná cítit vinu

• bezohledná ke společenským normám

• bez zájmu o city jiných

• bez schopnosti udržovat trvalé vztahy

• často lže, svádí vinu na jiné

• má velké množství výmluv pro své chování

JSEM POROUCHANÝ?
Tohle je nejspíš první věta, která napadne kaž-
dého, kdo si přečte naše články v tomhle čísle. 
Druhá otázka nejspíš bude: „Kdo se v tom má 
vyznat?” Ve zkratce: Možná a psychiatr.

PROČ “MOŽNÁ”? 

Protože poruchy osobnosti jsou jedny z nejčas-
tějších diagnóz, které se udělují. A ano, je možné 
být hypochondr (F68.1 - Padělaná porucha). 

PROČ “PSYCHIATR”? 

Protože se jedná o diagnózy, a ty může udělovat 
pouze a jenom lékař. My si můžeme něco myslet, 
můžeme doporučit návštěvu odborníka, dokon-
ce můžeme i svou troškou přispět k definování 
problému, ale najisto to může udělat jenom psy-
chiatr (a ani ti si to většinou nepamatují všechno 

a občas se mrknou do chytré knihy).

MÁM SE BÁT, ŽE JSEM MAGOR?

Nejspíš ne. Většina poruch osobnosti se proje-
vuje již od dětství, má víceméně neměnný obraz  
a člověk si moc neuvědomuje, že takový pro-
blém má. A při braní drog to platí obzvlášť.  
U velké části lidí, kteří užívají návykové látky a zá-
roveň se u nich vyskytuje nějaká forma poruchy 

osobnosti, se po léčbě (střednědobé minimálně, 
detox je málo) tyto projevy ztratí (kupříkladu: 
„Ten člověk nemá schizoidní poruchu osobnosti, 
on je jenom sklepaný benzákama.”). 

JE TO DŮLEŽITÉ VĚDĚT?

Odpovím na otázku otázkou: Je dobré vědět, že 
mi něco je? Třeba diagnostika intolerance laktó-
zy s označením E73 pomůže pochopit, proč mi je 
blbě po zmrzlině. Stejně tak je to u psychiatric-

kých diagnóz. To, že budu vědět, jestli já nebo 
můj blízký má poruchu osobnosti, mi pomůže 
vyznat se v tom, jak se chová a jak se ke mně 
vztahuje. Platí to i vzhledem k možnostem léčby 
(ten s hraniční poruchou osobnosti potřebuje 
víc podpory než ten s poruchou, u které si cucá 
vlasy).

Samotná orientace v poruchách osobnosti je 
dosti složitá. Přece jenom i samotná Meziná-
rodní klasifikace nemocí (v 10. revizi - “chy-
trá kniha”) má k tomuto tématu samostat-
nou kapitolu (F60–69; pro představu, oddíl 
věnující se závislostem je stejně dlouhý). Jsou  
v ní začleněné diagnózy od paranoika, přes 
úchyla až po hypochondra. Některé se dělí na 
podskupiny – emočně nestabilní porucha se  
dělí ještě na hraniční a impulzivní atd. A někte-
ré jsou již zastaralé a prakticky se nepoužívají 
(kdysi byla homosexualita definována jako poru-
cha osobnosti a léčila se, stejně tak tomu je teď  
s Fetišem – F65).

Jak tomu tak bývá - když si myslíte, že je něco  
v nepořádku s váma, nebo s někým z vašeho oko-
lí, tak se obraťte na svého káčkaře nebo teréňáka. 

         Zadek
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Důležité je uvědomit si, že každý, kdo se někdy chová, jak se lidově říká 
„hystericky“, nemá tuto poruchu osobnosti. Téměř každý z nás se tak 
někdy choval, týká se to mužů i žen. Někdo se tak může chovat častěji, 
protože má silnější rysy osobnosti v této oblasti. 

I přes své psychické potíže dokáže být člověk s histriónskou poruchou 
zábavnou osobou, která dokáže všechny zaujmout a rozesmát. Někdy  
si proto přikrášlují své vlastní příhody anebo si vymýšlejí historky, které 
se ve skutečnosti nestaly, a mají rovněž sklony k velkým gestům. Emo-
ce, které skutečně prožívají, bývají sice intenzivní, paradoxně ale po-
vrchní a proměnlivé. Muži trpící histriónskou poruchou osobnosti mo-
hou mít sklony k přehnaně maskulinnímu chování, čímž se snaží zakrýt 
pocit vlastní slabosti. Ženy s touto poruchou si pocit vlastní důležitosti 
snaží posílit přehnanou závislostí či nezávislostí na partnerovi, čímž se 
snaží získat uznání ostatních mužů.

Léčba

Diagnostika a léčba histriónské poruchy osobnosti bývá složitá, a to 
především z toho důvodu, že si pacienti svůj problém často vůbec neu-
vědomují a své nevhodné chování považují za běžnou součást své osob-
nosti. Problém tak paradoxně vidí ve svém okolí a jejich stav jim naopak 
vyhovuje. Pokud by chtěl člověk svůj stav řešit, na místě je pravidelná 
psychoterapie. Pacient by měl během léčby získat náhled na svůj stav  
a postupně se snažit o zlepšení empatie, schopnosti porozumění a ori-
entace v mezilidských vztazích.

              

Příznaky  

HISTRIÓNSKÉ PORUCHY OSOBNOSTI:

• narušená schopnost empatie

• excentričnost

• touha být středem pozornosti

• manipulace svým okolím

• touha po uznání

• sklony k teatrálnímu chování

• sklony ke zveličování

NEBUĎ HYSTERICKEJ!
Znáte ve svém okolí někoho, kdo má sklon k přehánění a zveličování? Jehož krize je větší a mnohem horší, než krize kohokoliv dalšího? Jehož záděra 
bolí víc než váš absces…? Jednou z příčin může být i HISTRIÓNSKÁ PORUCHA OSOBNOSTI, od které se odvozuje označení „hysterka“, „hysterický 
záchvat“ apod. 

JSOU LIDI UŽÍVAJÍCÍ DROGY NEBEZPEČNÍ ŠÍLENCI?

To jsem 
blázen... kde 

to mám...

JAK JE TO DOOPRAVDY    JAK TO VIDÍŠ TY  

JAK TO VIDÍ OBČAN
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JAK TO VIDÍ MLADÁ PRACOVNICE  
TĚSNĚ PO ŠKOLE                                                                                        
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Hraniční porucha osobnosti neboli emočně nesta-
bilní porucha osobnosti má diagnózu F60.31. U lidí 
s touto poruchou je větší riziko sebepoškození i re-
alizované sebevraždy. Tato porucha vzniká v prvních 
letech života, někteří vědci uvádí, že se tak děje růz-
nými frustrujícími situacemi mezi dítětem a matkou. 
Například se jako děti snaží v rodině tlumit konflikty 
mezi rodiči a napravovat jejich nefungující vztahy. 
Třeba po hádce s otcem udělat nějak radost matce. 
Dítě tak řeší problémy, které si mají dospělí vyřešit 
mezi sebou, ale stejně se mu to nepodaří. 

„Já vlastně nevím“ - tak to mívají častěji lidé s hraniční po-
ruchou osobnosti než ostatní. Osobnosti s hraniční poru-
chou vnitřně trpí silnými pocity zoufalství, zmatku až ztra-
cenosti, kdy sami nevědí, kým ve skutečnosti jsou. Často 
nejprve jednají a pak teprve promýšlejí důsledky svých 
činů (jsou zbrklí), místo aby konkrétní krok, který se chys-
tají udělat, nejprve promysleli a až pak uvážlivěji jednali. 
Osobnosti s hraniční poruchou vnitřně trpí silnými pocity 
zoufalství, zmatku až ztracenosti, kdy sami nevědí, kým ve 
skutečnosti jsou.

Člověk trpící HRANIČNÍ PORUCHOU OSOBNOSTI se ve vztahu s jinými až přehnaně bojí odmítnutí. Snaží se mu vyhnout, třeba i tak, že odmítne 
první. Působí navenek silně citově prožívající a angažovaný, vnitřně však dlouhodobě prožívá pocit prázdnoty až nicoty. 

TEĎ TĚ MILUJU A ZA PĚT MINUT 
TĚ BUDU NENÁVIDĚT…!

aneb následuj svého hrdinu Pan Smažka a pokus o žebrání

Já tu žebrám, 

a co tu 

děláte vy?

Ahoj pane 

Smažko, 

copak tu 

děláš?

Zebráme!
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se někdy nepostaví, může být prostá obava ze 
selhání. Což může vést v důsledku k takové úz-
kosti, že se muž není schopen sexuálně vzrušit. 
Neuspokojení partneři to mohou ještě více pro-
hloubit, když svoje zklamání dají povadlému ne-
božákovi řádně najevo. Někdy tyto nepříjemné 
zkušenosti mohou muže natolik paralyzovat, 
že není schopen partnerského sexu vůbec. 

Někdy pyj trčí jak ostřílenému pornoherci, ale 
jakmile dojde na intermezzo s kondomem, tak 
vzrušení opadne. To ovšem nesmí být důvod, 
proč kondom nepoužít. Důvod je jasný. Hrozí 
přenos všech těch nemocí, které nikdo chytit 
nechce. Prostě se to musí s tou gumou natré-
novat.

KDYŽ JE KAŠPÁREK UNAVENÝ NEBO  
NEMOCNÝ

Ale nemusí to být jen v hlavě. Někdy je orga-
nismus natolik unavený a vyčerpaný po jiném 
fyzickém výkonu, že na sex nezbývá energie. 
Lidské tělo je aparát velmi komplikovaný, trpící 
všelijakými neduhy. A některé z těchto neduhů 
mohou způsobovat takzvanou erektilní dys-
funkci, jak se poruše ztopoření údu odborně 
říká. Jedná se zejména o cévní choroby, cukrov-
ku, některá neurodegenerativní onemocnění, 
operace míchy či prostaty, nebo úraz. Kromě 
úrazu, který může přijít kdykoli v životě lidském, 
se tyto obtíže objevují zejména ve starším věku. 
Muži ve věku mezi 40 a 50 lety jsou sice mnohdy 
považováni (konečně) za zralé a dospělé, ale zá-
roveň už jejich tělo zcela přirozeně začíná stár-
nout. Bohužel k nevoli jak mužů samotných, tak 

i jejich sexuálních partnerů. Na druhou stranu, 
pokud není penis v důsledku výše zmíněných 
potíží zcela „odepsaný“, lze užívat přípravky, 
které pevnost výbavičky zajistí. Na trhu je jich 
docela dost. Samozřejmě je k tomu třeba také 
léčit příčinu obtíží. Dokonce je možné do penisu 
voperovat takový šišatý balonek, který se před 
sexuálním výkonem napumpuje, a nahradí tak 
přirozené topořivé tělísko, které ve zdravém 
těle erekci zajišťuje.

JE TO V HLAVĚ, NEBO JINDE?

Vlastně lze docela dobře zjistit, jestli je porucha 
organická, nebo je psychického původu. K tomu 
je potřeba nějaká erotická fantazie, případně je 
možnost si vypomoci nahatými obrázky či filmy, 
sexuálními hračkami. Pokud se díky těmto po-
můckám erekce vydaří, je napůl vyhráno. Po-
tvrdí se, že je mužská chlouba erekce schopná, 
takže je potřeba zapracovat na tom správném 
naladění, a na výběru důvěryhodného partnera. 
Pokud to nezabere, je dobré překonat mužskou 
ješitnost a požádat o radu nějakého sexuologa. 
Pod odborným vedením lze tyto poruchy efek-
tivně odstranit.

Horší je, když ani při autostimulaci, rozuměj se-
beuspokojování, taktéž onanii, lidově honění, je 
erekce nedostatečná, kdy nepomůže, ani když 
se v posteli zjeví sexbomba či sexbombarďák 
vašich snů, schopni splnit jakékoli vaše přání. To 
značí, že problém bude skutečně vážnější, a je 
třeba se nechat vyšetřit lékařem na všemožné 
neduhy, o kterých píšu výše.

SEX, DROGY ... ... ....

A rokenrol. Aneb když stojí, je to tanec. Některé 
drogy mohou někomu erotický zážitek zvýraz-
nit. Někdy se dokonce užívají drogy jen kvůli 
tomu. Říká se tomu chemsex, ale tomu se bude-
me věnovat jindy. Drogy ovlivňují nejen proži-
tek sexu ale i erekci samotnou. A všechny spíše 
negativně. Ti z vás, kteří užíváte nějaké tlumivé 
látky jako opiáty, klepky, alkohol, tak víte, že 
zájem o sex spíše upadá. Tyto substance samy  
o sobě topoření pohlavního údu spíše potlačují. 
Uživatelé stimulancií, jako je pervitin či kokain, 
můžou mít zpočátku potíže erekce dosáhnout, 
o to déle pak ovšem vydrží nástroj pevný (ně-
kdy). Tyto látky taktéž snižují citlivost v disku-
tovaných partiích, takže stimulanty nabité tělo 
pak vydrží i několikahodinový koitus bez vyvr-
cholení, aniž by pevnost oháňky jakkoli utrpěla. 
Výše zmíněné drogy jako podpůrné prostředky 
k erekci doporučit nemůžeme. Negativa příliš 
převyšují pozitiva. Máte-li pocit, že by se vás 
mohla nějaká ta erektilní dysfunkce týkat, do-
poručuji nejdřív pauzu od drog, aby se ukázalo, 
jestli je tam souvislost, nebo ne. 

Nevím, jestli jste se v textu někde našli. Ale 
něco z toho přeci jen časem může přijít. Nikdo 
nemládneme. Tak máme aspoň, milí muži a 
milé ženy, nějaké to téma k přemýšlení i diskuzi.  
Každopádně jako muž přeji všem mužům a je-
jich sexuálním partnerům, aby jejich lásky šíp 
v důležitých chvílích nikdy nezklamal. Přeji spl-
něné touhy všem. A hlavně bezpečně!

TRMX

Šťastný ten muž, jehož úd je pevný dost, jak když 
uvnitř měl by kost. Mužská chlouba, lásky šíp, bim-
bas či něžně bimbásek, zvoneček, kláda, vocas, péro, 
doutník, klacek, čůro, pták, pinďour, pindík, dělo, 
vercajk, nádobíčko, tágo, šulín, ale taky had 
s jedním okem a asi desítky dalších výrazů pro 
pyj, tedy penis. Má dvě hlavní fyziologic-
ké funkce. Vyměšovací a rozmnožovací.  
U člověka má ale taky funkci sociální  
a psychologickou. Ne nadarmo patří 
sexuální uspokojení mezi základní 
potřeby člověka. U mužů zpra-
vidla právě skrze ztopořený 
pyj. Což bývá často obsa-
hem různých narážek na 
muže a jejich sexu-
ální chová-
ní. KDYŽ N

ESTOJÍ.
.. Zdravý sexuální život se bez pevného muž-

ského přirození neobejde. Což přirozeně ne-
platí v případě lesbické lásky. Samozřejmě 
nejde jen o to, aby stál, neboť k plnohod-
notnému sexu patří i další projevy blízkosti 
a náklonnosti sexuálnímu partnerovi. Nic-
méně v intimní chvilku nedostatečně zpev-
něný nástroj lásky může zchladit i pořádně 
rozhicovaný páreček či nadrženou skupinku. 
 

PROSTĚ SE TO NĚKDY STANE

Mnoha mužům se někdy stalo, že když 
mělo přijít „na věc“, jejich oštěp měl spíš 
konzistenci ledabyle nacpané jitrnice. 
V mladším věku se to stává zejména při 
přemotivovanosti a neukočírované touze, 
kdy zkrátka hlava chce tak moc, že na tře-
tí nohu už zkrátka nezbude. Je to jasné, 
muž chce partnerku či partnera ohromit 
svým neutuchajícím výkonem, v hlavě 
má nachystáno, co všechno je potřeba 
udělat. Promítá si virtuální mapu part-
nerčina těla, kde jsou jasně označena 
všechna ta místa, která se nesmí při 
láskyplném roztápění milostného lože 
vynechat. A tak zkrátka z toho všeho 
soustředění mozek může vypnout pe-
nis. Jo, taková je on ehm... potvora. 

Ačkoli se to může zdát velmi neprav-
děpodobné, ve skutečnosti o tom, 
jestli mužské přirození nabude pev-
ného skupenství, rozhoduje právě 
ten našedlý rosol, který nosíme 
v hlavě. Dalším důvodem, proč 
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Pro mnohé z nás kýžený stav. Vždyť Dekontaminace je časopisem 
drogové scény a pro změny až poruchy vědomí se drogy berou, 
no ne?

V tomto článku se ale budeme zabývat pouze poruchami ve smys-
lu částečné, až úplné ztráty vědomí, neb právě tyto ohrožují zdraví  
a životy drogových uživatelů především. Dále tedy čtěte přede-
vším vy, kteří jste si oblíbili látky vědomí spíše tlumící než povzbu-
zující, neboť extrémní formou poruchy vědomí následkem užívání 
drog je kóma, od kterého je k trvalé ztrátě vědomí už jen krůček.      

Dělení poruch vědomí podle hloubky: vigilita, synkopa, somno-
lence, sopor, kóma.           

VIGILITA

Je normálním, běžným a bezpečným stavem vědomí. Vigilní člověk 
je bdělý - tudíž plně orientovaný a připravený reagovat na podněty 
přicházející z okolního světa přiměřeným způsobem. Je to schop-
nost uvědomit si sebe sama jako individualitu oproti okolnímu svě-
tu. Schopnost správně interpretovat vlastní prožitky. Jakkoli je ale 
bdělost nejzdravějším stavem vědomí, chápeme touhu mnohých  
z vás tento stav vědomí změnit. Sestoupit po schodech naší mys-
li do hlubších pater a vědomí utlumit za účelem slastných zážitků 
drogového opojení. Pojďme tedy dále (a hlouběji do bezvědomí).

SYNKOPA - omdlévání

Muzikanti vědí - synkopa je rytmický útvar sloužící k ozvláštnění 
skladby a upoutání posluchačovy pozornosti. Ani synkopa jako 
porucha vědomí nesouvisí příliš často s užíváním psychoaktivních 
látek, je však nejlehčí a nejméně závažnou poruchou vědomí,  
a proto si zde krátkou zmínku zaslouží. Vyskytuje se více či méně 
často u každého z nás. Synkopou nazýváme všechny ty momenty, 
kdy je nám na omdlení a máme pocit že to s námi „švihne“. Když se 
rychle postavíme a zatočí se nám hlava, když dlouho stojíme a začí-
ná se nám temnět před očima, když omdlíváme strachy, či vzteky. 
Synkopa je běžným stavem našeho vědomí, který si ale zaslouží 
zvýšenou pozornost, pokud se nám děje neobvykle často. Může 
to totiž být příznakem vážného onemocnění. Omdléváme-li tudíž 
příliš často, navštivme lékaře!

SOMNOLENCE  

Hele kamaráde, nemyslíš, že by sis měl jít někam odpočinout? Ptá-
me se v terénu somnolentních klientů. A ne bezdůvodně. Somno-
lencí se totiž nazývá silná ospalost. Somnolentní člověk je vzhůru, 
reaguje na podněty, ale ne tak pohotově jako bdělý člověk. Som-
nolentní bývají milovníci opiátů a benzodiazepinů, když užijí více 
než malé množství, stejně jako každý, kdo prostě padá únavou. 
Somnolence může být ale i příznakem hlubších potíží, objevuje se 
například při úrazech hlavy.

SOPOR 

Je další zastávkou na našem schodišti do bezvědomí a zde již ne-
tuhne jen postižený jedinec, ale i úsměv na rtech. Jedná se totiž 
o spánek tak hluboký, že nás z něj probudí jen bolestivé podněty. 
Po odeznění takového impulsu se pak dotyčný okamžitě propadá 
na hlubší schody svého nevědomí a opět přestává reagovat. Přímý 
kontakt s postiženým nelze navázat, reaguje jen otevřením očí, 
gestem, mimikou, případně krátkou nesouvislou slovní reakcí. Zde 
už je lékařská pomoc bezpodmínečně nutná, hrozí propad do kó-
matu a útlum dýchání s rizikem poškození mozku.

KÓMA

Nachází se na předposledním schůdku naší cesty. Řecky to znamená 
hluboký spánek, jedná se ale o stav hlubokého bezvědomí, ze kte-
rého se postižený neprobere ani na jakýkoli vnější podnět. Příčinou 
kómatu mohou být úrazy hlavy, krvácení do mozku, edém mozku, 
těžké nervové infekce, diabetes, těžká poškození jater, rakovina  
a samozřejmě aplikace opiátů v množství, které bere nejen dech, 
ale i život. Setkáte-li se s kómatem u někoho ve svém okolí, je bez-
podmínečně nutné zjistit přítomnost základních životních funkcí 
(dech a puls), při jejich absenci je nutné zahájit resuscitaci a oka-
mžitě volat rychlou záchranou službu. V kómatu jde bezprostředně 
o život a každá minuta je zde drahá.

Poslední schůdek - SMRTA o té navrhuji taktně pomlčet. Jednak proto, že z úplného kon-

ce naší cesty do hlubin bezvědomí již není návratu a také proto, 

že Zubaté Kmotřičce s kosou jsme věnovali celé předposlední číslo 

Dekontaminace. Nechce se nám tudíž brát její jméno do úst příliš 

často. Vždyť číhá všude kolem nás a na uživatele drog má kosu snad 

ještě o něco více nabroušenou než na ostatní smrtelníky. Všímejme 

si proto prosím sebe navzájem a pomáhejme těm, které potkáváme 

na jednotlivých schodech naší cesty do hlubin (bez)vědomí. Nikdo  

z nás neví, kdy bude sám pozornost druhých potřebovat.

PORUCHY  
     VĚDOMÍ

-JND-



Naloxon a přípravek s naloxonem Nyxoid®
Slyšeli jste někdy o naloxonu? Je to lék, který s sebou běžně vozí záchranka a použije ho, pokud přijede k předávkovanému opioidy. Naloxon „vyšoupne“ opioid z receptorů v mozku, a tak se velmi rychle 

postiženému vrátí vědomí a může zase sám dýchat. Opioid v té chvíli prostě na člověka nepůsobí, ale je to dočasně, na několik desítek minut, proto by tento člověk neměl zůstat sám. Stav se může vrátit.

Naloxon je roztok, který může být v klasických ampulích a aplikován do svalu, ale existuje i nosní sprej. A právě tento nosní sprej s názvem Nyxoid® (viz obrázek) bude od dubna distribuován také v některých 

káčkách a terénech v ČR, zatím jde jen o 300 kusů, které budou přivezeny ze zahraničí. Tento sprej je dobré nosit u sebe a v případě potřeby ho použít při pomoci předávkovanému. Jak? Je to jednoduché, 

jako se sprejem do nosu na rýmu. Aplikátor se zasune do nosní dírky a zmáčkne. Ve spreji je jen jedna dávka, takže pozor, nezkoušet dopředu, to byste ji stříkli do vzduchu a do nosu by už nezbylo. Sliznicí v nose 

se látka rychle dostane do oběhu, pomůže předávkovanému vrátit se zpátky do vědomí a dýchat, než přijede záchranka. Naloxon může způsobit absťák, proto je důležité toho člověka „hlídat“, aby si předávkovaný 

nedal další dávku své oblíbené dobroty a svůj stav ještě nezhoršil.

Pokud budeš jedním z lidí, kteří naloxon u sebe budou mít, řekni o tom lidem kolem tebe, aby ho mohli použít třeba i pro tebe nebo ve chvíli, kdy u toho ty nebudeš, ale tvoje věci ano. Na bytě nebo squatu si určete 

místo, kde bude sprej dobře dostupný pro všechny. Naloxon není droga, nemusíš se bát mít ho u sebe. Naloxon funguje i u kombinací jako třeba opioidy s benzodiazepiny. Někdy je těžké odhadnout, co všechno má 

předávkovaný vlastně v sobě. Platí nicméně, že pokud to vypadá jako předávkování, je lepší naloxon podat, než to neudělat. Pokud dotyčný v sobě nemá opioidy, vlastně se nic nestane. 

Možná teď taky přemýšlíš, jak je to s naloxonem, který je součástí Suboxonu . Je tam proto, aby znesnadnil nitrožilní užití.  Obecně, předávkovat se buprenorfinem, který je hlavní látkou v Subutexu nebo Suboxonu, 

je docela obtížné.  Je dobré myslet taky na to, že pokud bereš buprenorfin a pak přejdeš na jiný opioid, je riziko předávkování větší.

A samozřejmě na závěr - nejlepší je se vůbec nepředávkovat, takže užívej raději to, co znáš, nepřepal dávku a pokud si dáváš jehlou,  

tak pomalu a „na dvakrát“, abys to stačil „ochutnat“, jestli to přece jen není moc velká síla…

Zažili jste nebo jste byli svědkem předávkování?
Nově je v ČR k dispozici sprej s obsahem naloxonu, který lze jako PRVNÍ POMOC při předávkování použít.

Bára Janíková
Národní středisko pro drogy a závislosti
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Heroin, morfin, fentanyl, kodein, metadon a další. Jsou to všechno opioidy, jedna skupina drog, pro kterou je typické jedno velké 

riziko: předávkování a možné úmrtí. Pokud si někdo dá takové látky víc než obvykle nebo vůbec poprvé či po dlouhé pauze, riziko 

je vysoké. Typicky k předávkování může dojít po pauze na detoxu, ve vězení nebo když chceš zkusit něco jiného, ale ouha, ono je 

to silnější. Příměsi, typ látky nebo látek je dost nejistý. Čísla říkají, že ročně na předávkování opioidy v ČR zemře asi 20 lidí, možná 

víc. Zbytečně. Zabránit smrti přitom jde.

Předávkovaný člověk ztrácí vědomí, může lapat po dechu či dýchá nerovnoměrně, až může přestat dýchat úplně. Předávkovaný 

nereaguje na dotyk, na bolest, může mít namodralé rty a konečky prstů. Co s tím? Neutíkej, nenechej postiženého samotného. 

Volej 112 a poskytni první pomoc jako dýchání z úst do úst a masáž srdce. Pokud se postižený tvým zásahům nebrání, rozhodně 

tvoji pomoc potřebuje! Počkej, než přijede sanitka.

SPREJ PROTI PŘEDÁVKOVÁNÍ
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OPATRNĚ přistupte. 

ZJISTĚTE, zda nehrozí nebezpečí, jako jsou 

např. předměty pro injekční aplikaci, které 

by se mohly nacházet v okolí.

ZKONTROLUJTE reakce osoby ke zjištění, 

zda je při vědomí.  Můžete: 

• zavolat její jméno

• jemně jí zatřást rameny

• hlasitě jí mluvit do ucha

• třít její hrudní kost (sternum)

• štípnout ji do ucha nebo nehtového lůžka 

ZKONTROLUJTE dýchací cesty a dýchání

• odstraňte případné překážky v ústech a nosu

• po dobu 10 sekund kontrolujte dýchání – 

pohybuje se hrudník? Slyšíte dýchání? Cítíte dech 

na tváři?

ZKONTROLUJTE známky předávkování, například:

• neodpovídá na dotek nebo zvuky

• pomalé, nerovnoměrné dýchání nebo zástava 

dechu • chrápání, těžké dýchání nebo lapání 

po dechu

• modré či nafialovělé nehty nebo rty

a) Horní končetinu, která je k vám blíže, položte tak, aby svírala pravý úhel 

s tělem a paže byla ohnutá. 

b) Druhou horní končetinu položte přes hrudník postiženého. Hřbet ruky 

postiženého mu položte na tvář. 

c) Uchopte vzdálenější dolní končetinu těsně nad kolenem. Koleno zvedněte. 

Převalte postiženého směrem k sobě tak, aby ležel na boku. Podložte posti-

ženému hlavu tak, že mu ponecháte tvář položenou na hřbetu ruky.

d) Konečná poloha: Ruka podpírá hlavu. Horní noha je ohnutá v kyčli a koleni.

• Zůstaňte s pacientem. 

• Pozorujte, zda se zlepšuje pacientovo dýchání a reakce na zvuky a dotyk.

• Je-li pacient v bezvědomí a nedýchá normálně, poskytněte základní oživovací 

péči (jako je kardiopulmonální resuscitace). 

• Buďte pozorný (pozorná) – i pokud se pacient probere, může znovu upadnout 

do bezvědomí a přestat dýchat

Pokud po 2–3 minutách nepozorujete žádné zlepšení stavu pacienta nebo objeví-li se znovu příznaky předávkování: 

podejte nový naloxonový sprej  do druhé nosní dírky. To lze provést, zatímco je pacient ve stabilizované poloze.

Naloxonový sprej může vyvolat akutní absti-

nenční příznaky, pokud je pacient závislý na 

opioidech. K příznakům může patřit:

• bolest těla a křeče

• pocit na zvracení, zvracení, průjem

•  horečka, výtok z nosu nebo kýchání

• pocení, třes nebo chvění

• nervozita nebo podrážděnost  = U některých 

pacientů může po probrání dojít k násilnému 

chování! Dbejte na vlastní bezpečnost.

CO BYSTE MĚLI VĚDĚT
O NALOXONOVÝCH SPREJÍCH?

KDY POUŽÍT
NALOXONOVÝ SPREJ?

CO DĚLAT KROK ZA KROKEM

Naloxonový sprej by měl vždy s sebou nosit každý, kdo 

je vystaven riziku předávkování opioidy. Blízcí příbuzní 

nebo přátelé, by pro případ nouze měli vědět, 

kde se naloxonový sprej nachází.

Pokud víte nebo máte podezření, že došlo k předávkování 

opioidy, podejte postižené osobě přípravek podle návodu. 

VŽDY okamžitě volejte záchrannou službu,

a to i když se pacient probudí – může znovu 

upadnout do bezvědomí a přestat dýchat!

DBEJTE OPATRNOSTI: u osoby, které byl podán naloxonový sprej, 

se mohou objevit akutní abstinenční příznaky, které mohou být nebezpečné.

? 1 .  ZKONTROLUJTE známky předávkování:

3. PODEJTE naloxonový sprej podle návodu!
DBEJTE na vlastní 
bezpečnost! 

služby Okamžitě oznamte posádce, co se stalo a že jste podal(a) naloxonový 

sprej. Předejte posádce všechny použité nosní spreje naloxonové spreje.

Po příjezdu záchranné

5. SLEDUJTE pacienta, dokud se nedostaví pomoc

4. ULOŽTE pacienta do stabilizované polohy!

6. NEDOŠLO k zlepšení? Pokud máte dvoudávkový sprej, použijte druhou dávku.

Vždy okamžitě volejte záchrannou službu, a to i když se pacient 

probudí. Je-li to možné, nastavte telefon do režimu hlasitý 

odposlech, čímž se vám uvolní ruce. 

Sdělte záchranné službě co nejvíce informací, včetně toho:

• kde se přesně nacházíte; dobré je znát ulici a číslo domu

• jaké látky podle vás postižená osoba mohla požít

• zda je postižená osoba při vědomí a dýchá

• že máte v úmyslu podat naloxonový sprej

Naloxonový sprej nenahrazuje akutní lékařskou péči ani základní 

oživovací opatření (jako je kardiopulmonální resuscitace).

2. ZAVOLEJTE
Rychlou záchrannou službu 155

8. 

7. 
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Dám si 

pořádně!

Buď opatrnej,snížila 
se Ti tolerance a tohle 
je silnej matroš

Je předávkovanej? 

Volám záchranku 

a dám naloxonový 

sprej, ještě že ho mám!

18

Zachránil jste

mu život...

receptor         opioid          opioid           složka        zachycený čistý receptor

v receptoru      spreje            opioid

19
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I takto by se dala zjednodušeně popsat  
NARCISTICKÁ PORUCHA OSOBNOSTI. V sou-
časné době je ale tato problematika složitější.  
Projevy narcistické poruchy osobnosti se v běžné 
populaci vyskytují zhruba u každého pátého člo-
věka. Je ale porucha, když máme o sobě dobré 
mínění, jsme sebevědomí a známe své přednosti 
a jedinečné schopnosti? Tak trochu.

Pokud člověk dokáže brát v potaz kritiku od 
ostatních, přijme to, že dělá chyby a dokáže se 
z nich poučit, tak jsou to sice narcistní projevy, 
ale není to nic patologického. Za problémové se 
považuje, když na kritiku, která nějak útočí na 
pojetí jedinečnosti, daný člověk reaguje agresiv-
ně (jak verbálně, tak i fyzicky), je přesvědčený, 
že chybu udělali všichni ostatní, jenom on ne.  
Nedokáže navazovat normální vztahy, všechny 
jeho mezilidské interakce slouží jenom pro potvr-
zení jeho názorů a uspokojení jeho potřeb. 

Dalším projevem je černobílé pojetí svě-
ta (buď jsou všichni na mé straně, nebo ne).  
„Narcis“ je velice dobrý manipulátor, lže, překru-
cuje informace tak, aby vyhovovaly jeho názoru, 
znevažuje ostatní názory a informace, zesměšňuje 

a uráží ty, kteří s ním nesouhlasí. Když se na mani-
pulace upozorní, tak jde narcis do agresivní obra-
ny, protože narušení sebepojetí jej psychicky bolí.  
 

Ano, odpovědí je terapie. Ale ne na pár sezení. 
Problematika narcistické poruchy osobnosti (též 
F60.8 podle Mezinárodní klasifikace nemocí 10. 
revize) vyžaduje dlouhodobou terapii, pro kte-
rou je hlavním cílem brát v potaz potřeby a city 
ostatních lidí a „otužovat se“ ve vlastní kritice  
a nesouhlasech. Nacvičuje se zvládání vzteku, 
empatie, impulzivity a přecitlivělosti. Formuje se 
takové chování, aby člověk mohl navazovat zdravé 
vztahy, říkal si o zpětnou vazbu a dělal kompromisy.  
Na poruchy osobnosti neexistuje žádný zázrač-
ný prášek. Medikace se podává jen sympto-
maticky na zvládání akutních úzkostí a depresí. 
Je pravděpodobné, že na první pokus v terapii 
narcis neuspěje, jakmile se vystaví konfrontaci, 
má tendenci ukončit léčbu. Je v tomhle ohledu 
zranitelný, proto je třeba tyto pocity vydržet, uvě-
domit si, co se děje a poté je přijmout a verbali-
zovat. 

NARCIS Narkissos byl mladík, který se toulal po lesích a velice rád se na sebe díval v odrazu na vodní hladině. 
Jednou se na sebe zahleděl natolik, až přepadl do vody a utonul. Jeho tělo se nenašlo, ale na místech, kde 
se na sebe díval, vyrašily žluté květy – narcisy.

pro Hlavní roli Narcise  
hledáme toho nejdůležitějšího! 

JSTE ÚSPĚŠNÝ?  

MOCNÝ,  SKVĚLÝ A KRÁSNÝ? 
Dokážete přimět lidi, aby dělali vše, co chcete a potřebujete?

MÁTE SPECIÁLNÍ CHARAKTERISTIKY, KTERÉ NIKDO JINÝ NEMÁ? 

AROGANCE 

VÝHOD
OU!

Máme pro Vás roli Narcise. Budete ve skupině lidí, 
kteří jsou jedineční a důležití. 

Nebudeme chtít, abyste se zaobíral rolemi a pocity 
ostatních herců, oni ale na druhou stranu budou dělat 
vše pro to, aby Váš herecký výkon byl ten nejlepší. 

Budete mít připravený zlatý karavan plný zrcadel a při 
vstupu dovnitř se rozezní potlesk a jásání.

Plat Vám bude vyplacený ve speciální nadnárodní 
měně, která ponese Vaše jméno. Sám si řeknete, kolik 
budete chtít. 

Tuhle roli Vám budou všichni závidět! Tak neváhejte, jste určitě ten pravý! 
Včera bylo pozdě, přihlaste se hned!

(Ocenění Český lev, Oscar a Nobelova cena za herectví jsou již připraveny.)

Dá se s tím něco dělat?  
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BERETE PERVITIN KVŮLI HUBNUTÍ?  
Únik před vlastními pocity: pomocí drog nebo jídla? Poruchy příjmu potravy jsou psychická  
onemocnění charakterizovaná narušenými stravovacími nebo jídelními zvyklostmi. Obvykle jsou  
spojeny s nějakou formou obsese. Obsese z jídla, hmotnosti nebo fyzického vzhledu. 

KAM JÍT PRO POMOC? 
Poruchy podchycené na začátku lze s ob-
rovskou podporou rodiny nebo blízkých 
zvládnout doma. Pro radu lze kontaktovat 
například Centrum Annabell, které se 
přímo poruchami příjmu potravy zabývá. 
Ve vážnějších případech pak nemocní 
končí v nemocnicích a na odděleních 
psychiatrie.  

Máte-li pocit, že vy nebo někdo ve vašem 
okolí trpí nějakou formou poruchy příjmu 
potravy, určitě se nebojte poradit s te-
réňákem nebo káčkařema. Kromě sdílení 
starosti můžeme pomoct najít kontakt na 
odbornou pomoc a vůbec, o tomto veli-
ce závažném tématu je potřeba mluvit. 
Ostatně jak jsem psala na začátku, je to 
život a jde o život... 

Naopak. Stále cítí nadváhu, stále více ubírá 
jídla, často nekontrolovatelně cvičí a hubne, ale 
hubnutí není schopen zaznamenat. Postupem 
času dochází k řídnutí kostí, neplodnosti  
v důsledku nepřítomnosti menstruačního cyklu 
u žen, vypadávání vlasů, lámání nehtů a růstu 
drobných jemných chloupků po celém těle.  
V závažných případech může anorexie způsobit 
selhání srdce, mozku a dalších orgánů (multior-
gánové selhání), což může vést ke smrti. 

MENTÁLNÍ BULIMIE - druhá nejvíce se vysky-
tující porucha, kdy nemocní konzumují 
velké množství jídla za krátký čas, jde  
o tzv. záchvatovité přejídání. Následně 

se snaží všech přijatých kalorií zbavit, většinou 
vyvoláním zvracení. Další metodou je pak uží-
vání projímadel či klystýru. To způsobuje otoky 
slinných žláz, kazivost zubů a v neposlední řadě 
nedostatek elektrolytů v těle. 

ZÁCHVATOVITÉ PŘEJÍDÁNÍ - Postižení trpí 
přejídáním a záchvaty žravosti, které 
nejsou schopni regulovat. Na rozdíl od 
lidí trpících bulimií však poté nezvra-

cejí. Mívají proto často nadváhu a s ní spojené 
komplikace, jako například cukrovku, vysoký 
tlak a psychické problémy jako špatné pocity ze 
sebe samého. 

PIKA SYNDROM - nemocní trpí nut-
káním požívat jiné věci než potraviny, 

například led, špínu, křídu, zeminu atd. Tím si 
mohou přivodit otravy, infekce nebo nedosta-
tek živin. Nejčastěji se tato porucha vyskytuje  
u těhotných žen a duševně nemocných lidí.  

RUMINAČNÍ SYNDROM - nemocní dobrovol-
ně vrací (regurgitují) jídlo ze žaludku 
do úst a poté jej ještě sežvýkají a znovu 
spolykají nebo častěji vyplivují. To vede 

ke snížení hmotnosti a podvýživě.  

RESTRIKTIVNÍ PORUCHA PŘÍJMU POTRAVY  

- bývalý název zněl porucha příjmu 
potravy u kojenců a malých dětí. Trpí 
jí převážně děti, ale může přetrvávat 
do dospělosti. Jedná se o vyčlenění 

různých druhů jídla a z různých důvodů. Dítě 
nesnese určitý druh potraviny, chuť, konzisten-
ci, vůni… to vše má za následek nedostatečný 
kalorický příjem a nedostatek živin.  

PURGATIVNÍ PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY 

- nemocní si vyvolávají zvracení či užívají pro-
jímadla, ale na rozdíl od bulimie se předtím 
záchvatovitě nepřejídají. 

SYNDROM NOČNÍHO JEDLICTVÍ - konzumování 
velkého množství jídla během noci, 
obvykle při nočním probuzení. 

JINAK NESPECIFIKOVANÉ PORUCHY PŘÍJMU 
POTRAVY – sem patří poruchy, které mají 
příznaky poruch příjmu potravy, ale nejsou ve 
výše jmenovaných skupinách. Patří sem např. 

ortorexie, která se stále více rozšiřuje, ale zatím 
není samostatnou diagnózou. Jde o přehnané  
upnutí se na zdravou stravu, až to má vlastně 
nezdravé účinky, protože se člověk stává po-
sedlým a z „normálního“ jídla má fobii. 

    EvaP.  
 

 

Onemocněním trpí lidé všech věkových katego-
rií, nejčastěji ale mladé holky. V současné době 
však přibývá i počet mladých mužů. Nemocní 
svůj problém většinou tají, a i díky tomu můžou 
tyto poruchy vyústit ve vážnou dlouhodobou 
nemoc ohrožující život.  

Poruchy příjmu potravy jsou způsobené řadou 
faktorů. Patří mezi ně dědičnost, kulturní ideál 
jako kult štíhlosti, osobnostní rysy a další. Bý-
vají to rodinné krize, vážná ztráta, jiná nemoc, 
alkoholismus a celkově závislost. Například 
závislost na pervitinu bývá problémová. Lidé 
zjistí, že se po pervitinu dobře hubne a ve chví-
li, kdy se rozhodnou s užíváním přestat, nabý-
vají kila zpátky. A zde začíná začarovaný kruh. 
Většinou se však spojí více rizikových faktorů. 
Je to třeba nevhodná poznámka k váze.  
K ní se potom připojí touha po dokonalosti 
nebo úzkostná povaha a problém je na světě.  
Nejde opravdu o rozmary či banální diety. Jde 
naopak o velice závažné nemoci a pokud se ne-
léčí zavčasu, mohou hodně negativně ovlivnit 
lidský život. Po osobní, ekonomické, společen-
ské i profesní stránce... a nakonec jde o život. 

JSOU PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY TAKÉ 
OBDOBOU ZÁVISLOSTI? 

Poruchy příjmu potravy mají rysy, které vyka-
zují podobnost se závislostmi. Mezi tyto po-
dobnosti patří např. kompulzivní chování, které 
se pojí s pocitem bezmocnosti a velkým až 
přehnaným zájmem o jídlo. Mezi další podob-
nosti patří snaha o únik před vlastními pocity 
a vyhledávání úlevy prostřednictvím jídla. To 
je vlastně podobné užívání drog. Na druhou 
stranu můžeme vidět rozdíl oproti závislostem 
v tom, že jedinec nikdy nemůže látku (jídlo) 
úplně vysadit, tak jako tomu je v léčbě alkoholu 
a drog. Klient s poruchou příjmu potravy se 
zkrátka musí naučit, jak s jídlem zacházet jinak 
a správně. 

Následuje přehled nejčastějších poruch.

MENTÁLNÍ ANOREXIE - asi nejznámější po-
rucha, kdy si nemocní myslí, že jsou 
obézní, ale je to naopak. Většinou to za-
číná běžnou dietou a počítáním kalorií, 

ale s úbytkem kilogramů postižený nepřestává. 

PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY
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Flint se narodil 17. září 1969 v Londýně. V po-
lovině 70. let se jeho rodiče přestěhovali do 
Springfieldu v Essexu. Jeho dětství nebylo příliš 
šťastné, se svými rodiči se hodně hádal. Ro-
diče se rozvedli, když byl ještě malý. Flint byl 
popisován jako „bystrý chlapec s dyslexií“ a ve 
třídě byl vnímán jako rušivý element. Ve věku 
15 let byl vyloučen ze školy. Flint pak pracoval 
jako pokrývač, strávil nějaký čas v Izraeli jako 
obchodník s tržními stánky. Na konci 80. let 
nadšeně přijal scénu acid house. 

Hodně času strávil tancováním v klubu Barn 
(česky Stodola) ve městě Braintree. Přestože 
nikdy v životě netančil, podařilo se mu tam 
zdokonalit své taneční dovednosti do podo-
by, jakou známe dnes. Ve Stodole se sezná-
mil s kamarádem Leeroyem. Leeroy byl spíše 
do klidnějšího tance ve stylu funku, spolu byli 
docela kontrastní pár. Když ve Stodole uslyšeli 
Dj set Liama Howletta, byli uchváceni a moc si 
přáli s ním spolupracovat. Slovo dalo slovo a 
The Prodigy bylo na světě. Skupinu dali dohro-
mady v roce 1990 a přes dočasný rozchod na 
přelomu tisíciletí spolu fungovali až do Keitho-
vy smrti. Doplňoval je ještě vokalista Maxim, 
tanečník Leeroy Thornhill sestavu v roce 2000 
opustil natrvalo. Keith v kapele působil jako  

tanečník, ale od roku 1996, po debutu singlu 
Firestarter, také jako vokalista. Řekl: „Křičel 
jsem svým tělem posledních šest let, takže teď 
je čas křičet pusou.“ (I když ve skutečnosti ne-
byl zpěvák, jeho hlas měl vynikající zvuk.)

Keith byl nejpopulárnějším a nejviditelnějším 
členem skupiny. Na jevišti byl skutečnou podí-
vanou - křičel, plival a „vizuálně se vyjadřoval“, 
jak řekl v mnoha rozhovorech. Byl známý jako 
noční můra všech rodičů a také měl spoustu 
stížností na to, jak byl děsivý. Jeden konkrétní 
rodič ho v dopise BBC nazval „mužem, který 
potřebuje okamžitou lékařskou pomoc“. 

Kromě toho byl Keith také vášnivý motorkář, 
několik let vlastnil hospodu v essexské vesnici 
Pleshey. Když randil se skotskou televizní mo-
derátorkou Gail Porterovou, přezdívali jim krás-
ka a zvíře.

Dne 4. března 2019 byla policie přivolána do 
Flintova domu, kde byl nalezen mrtvý. Policie 
neshledala jeho smrt jako podezřelou. Liam 
Howlett prostřednictvím Instagramu potvrdil, 
že jeho smrt byla sebevražda. „Ta zpráva je 
pravdivá, nemůžu uvěřit, že to říkám, ale náš 
bratr Keith si o víkendu vzal život.“

-Hana-

REFORMA PSYCHIATRICKÉ PÉČE

V České republice probíhá snaha změnit zastaralý způsob péče, který stál 
na hospitalizacích a práci přetížených psychiatrů. Strategii reformy psy-
chiatrické péče vyhlásilo Ministerstvo zdravotnictví v roce 2013. Cílem 
reformy psychiatrické péče je, aby se pomoc lidem s duševním onemoc-
něním mohla uskutečňovat především v jejich běžném prostředí. Tedy 
méně hospitalizací i méně nedobrovolných hospitalizací, citlivější péče  
v přirozeném prostředí člověka. Zařízeními, která mají tuto péči na staros-
ti, jsou nově Centra duševního zdraví. 

Centra duševního zdraví (CDZ) jsou zdravotní a sociální služba pro lidi, 
kterým do života vstoupila vážná duševní nemoc. 

V CDZ pracuje tým složený ze zdravotních sester, sociálních pracovníků, 
psychiatra a psychologa. Součástí týmu je také peer konzultant – člověk  
s osobní zkušeností, jak překonat nemoc. 

Pracovníci CDZ nabízí lidem všestrannou, rychlou a intenzivní pomoc  
v místě potřeby a podporu na cestě k zotavení. Zotavení znamená žít 
spokojený a smysluplný život i přes omezení způsobená nemocí. Pra-
covníci tak s klienty řeší nejen léčbu onemocnění, ale také jejich osobní 
rozvoj, budování sebedůvěry, navazování vztahů, návrat k volnočasovým 
a pracovním aktivitám a tím i plnohodnotné znovuzapojení se do společ-
nosti. Používá se i tzv. case management – klient dostane tzv. case ma-
nagera, který se snaží být mu nablízku a koordinovat poskytování péče. 
Case manager nepřerušuje kontakt či pokusy o kontakt ani v době, kdy je 
klient například hospitalizován nebo sám službu nekontaktuje. 

Tým CDZ nespolupracuje pouze se samotným klientem, podle jeho po-
třeb spolupracuje i s jeho blízkým okolím, lékaři či dalšími odborníky  
a institucemi. 

Mapu center duševního  
zdraví najdete na zadní straně  
Dekontaminace. Třeba mohou 
pomoci právě Vám!

Představují se…

CENTRA DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ
Máte obtíže v oblasti duševního zdraví? 

Byla vám diagnostikována nějaká vážná duševní nemoc? 

Máte za sebou hospitalizaci v psychiatrické nemocnici či 
léčebně a rádi byste se vyhnuli další?

Má někdo blízký obtíže v oblasti duševního zdraví a vy 
byste mu rádi pomohli? 

Keith Flint Smrt Keitha Flinta, zpěváka a hlavní tváře britských The Prodigy, zasáhla v březnu 2019 celý hudební svět. V době 
své sebevraždy měl v těle nespecifikované množství kokainu, alkoholu a kodeinu. Zpráva koronera, kterou cituje BBC, uvádí, že zpěvák spáchal sebevraždu 
oběšením. Bylo známo, že zpěvák trpěl v posledních letech těžkými depresemi.
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nějaké náhradní řešení. Následky jsou stej-
né, nadmíra alkoholu vede k zánětu jater, ten 
k jejich postupnému vazivovatění až do stadia 
cirhózy, se stejnými následky jako u virových 
onemocnění. Tolerance jater k množství 
vypitého alkoholu má jasný genetický pod-
klad, i alkoholickou chorobu jater tedy bere-
me jako nemoc. V naší zemi je společenská 
tolerance pití docela velká, naopak, když má 
člověk cirhózu z alkoholu, je často odsouzen, 
že si za to může sám. 

Co se v játrech děje vlivem poškození? 

Většina chronických jaterních onemocnění 
má obdobný průběh. Reakcí na poškození 
vzniká v játrech zánět. Zánět se hojí vazivem, 
můžeme si to představit jako tvorbu jizvy. Čím 
déle poškození trvá, tím je vaziva více, až játra 
dospějí do stadia cirhózy, úplného ztvrdnutí. 
Při cirhóze je narušena architektonika jater, 
nefunguje v nich jejich velmi komplikovaný 
krevní oběh, což vede k přetlaku v cévním 
řečišti vrátnicové žíly (tomu se odborně říká 
portální hypertenze) a komplikacím, jako jsou 
varixy v jícnu či ascites, což je volná tekutina 
v dutině břišní. 

V souvislosti s nemocnými játry bývá zmiňo-
ván takzvaný „ascites“. O co se jedná? 

Ascites je tekutina v dutině břišní, která vzni-
ká důsledkem jaterní cirhózy a portální hyper-
tenze. Je to příznak pokročilého onemocnění 
a znamená pro pacienta špatnou prognózu. 

Pacienti s tzv. dekompenzací cirhózy, tedy ti 
žlutí, s ascitem, otoky, mají životní vyhlídky 
špatné. Šance přežít pět let je mizivá. Ját-
ra však mají velkou regenerační schopnost  
a pokud odstraníme faktor, který vyvolal po-
škození, je šance na zlepšení. Nejlépe to vi-
díme u těch, kteří přestanou pít alkohol, ale  
i u úspěšně vyléčených pacientů s céčkem. 

Co to je jaterní encefalopatie a jak se proje-
vuje? 

Je to porucha vědomí při akutním či chro-
nickém selhání jater, která je způsobena 
neschopností jater metabolizovat dusíkaté 
produkty, zejména amoniak. Projevuje se 
změnami chování, dezorientací, třesem kon-
četin, poruchou řeči, může vyústit až ve spa-
vost či koma. 

 

V čem spočívá práce hepatologa? Co vše dě-
láte?

V naší ambulanci i na lůžkovém oddělení se 
staráme o pacienty se všemi jaterními cho-
robami, zejména pak o pacienty v přípravě 
k transplantaci jater a po ní. Já sama se věnuji 
nejvíce virovým hepatitidám. Na hepatologii 
je krásné, že v současné době můžete spous-
tě pacientům říct, že jsou již úplně a napořád 
zdraví a že už k nám nemusí. 

Díky za rozhovor 

ALA

BOLÍ NEMOCNÁ 
JÁTRA? 
Dlouho to mohou být jen špatné 
jaterní testy, pacient sám nemusí 
pocítit vůbec nic. Pokročilé one-
mocnění jater se projeví zežloutnu-
tím, ztrátou svalové hmoty, otoky 
končetin, zvětšením břicha, když 
je v něm ascites. Nemocná játra 
obvykle nebolí, bolet mohou, když 
se rychle zvětší, například při akutní 
alkoholické hepatitidě. Protože ját-
ra nebolí, přichází mnoho pacien-
tů až s pokročilým onemocněním, 
tedy velmi pozdě, aniž by dříve měli 
vážnější subjektivní potíže. 

PEČUJ O PEČEŇPečeň jsou 
slovensky játra. A s játry mí-

vají lidé, kteří berou dlouho drogy nebo pijí al-
kohol, často problém. Požádali jsme o rozhovor MUDr. Soňu 

Fraňkovou, hepatoložku (tedy lékařku zabývající se onemocněním jater). 
K čemu jsou játra a co se děje, když jsou marod? 

Jíte játra (vepřová, kachní, husí, játrovku)? 

Ano. Grilovaná játra jsem jedla naposledy v Café Therapy (sociální podnik – restau-
race provozovaná SANANIMem, pozn. redakce), vloni v březnu, přesně v den, kdy 

byl vyhlášen nouzový stav. Teď už jsem jen u té paštiky. 

K čemu člověk potřebuje játra? 

Játra hrají významnou úlohu v látkové výměně, tedy metabolismu člověka, klíčová 
je úloha v metabolismu cukrů, tuků i bílkovin. Produkují žluč, kterou potřebujeme 
k trávení tuků. Ukládá se v nich glykogen (udržuje hladinu krevního cukru), železo, 
některé vitamíny. Další důležitou funkcí je funkce detoxikační a samozřejmě funkce 
syntetická, játra vyrábějí bílkoviny krevní plazmy. 

Jaká onemocnění jater se vyskytují mezi lidmi užívajícími drogy? 

Když se řekne játra a drogy, většinu lidí napadne na prvním místě hepatitida 
typu C, často nazývaná „žloutenkou C“. Jedná se o krví přenosné onemoc-
nění, které neléčené, při dlouhém trvání, může vést až k cirhóze jater, 
jaternímu selhání či rakovině jater. Nejčastějším způsobem, 
jak hepatitidu C v dnešní době chytit, je právě apli-
kace drog a sdílení nejen stříkaček a jehel, 
ale i ostatních pomůcek, kterých je 
k přípravě drogy potřeba. Hepa-
titidu C, nebo aspoň znám-
ky prodělané infekce, 
má zhruba polovina 
uživatelů drog.  

 

Hepatitida C je dnes dobře léčitelná a zcela 
vyléčitelná, důležité je o ní vědět, tedy nechat se otes-

tovat, a vyrazit k lékaři. 

Hepatitida B je mnohem méně častá díky zavedení 
plošného očkování v roce 2001. Přenáší se stejně 

jako céčko, dá se však daleko jednodušeji chytit 
při nechráněném pohlavním styku. Následky 
mohou být stejné jako u céčka. 

Onemocnění, které vídáme stále čas-
těji, je poškození jater vlivem nad-
měrné konzumace alkoholu. 
Zejména u uživatelů drog, 
kteří brát přestali a 

hledají 
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víte, KDO 
VÁM MĚNÍ?
Zařazujeme vás do rubriky o výměnných 
programech. Vy přitom materiál pouze 
distribuujete. Nevnímáte to jako handi-
cap? 
Naopak. Jednak nejsme žádné popelnice, 
všechno máme nové, čisté a voňavé. Naši 
zákazníci, ve vaší řeči klienti, nás mají rádi, 
nemusí nám nic vysvětlovat.

Hází do vás použitý materiál?
Jestli myslíte infekční bordel, tak na ten 
zpravidla míváme externí, speciální nádo-
bu nebo kontejner. Zvenčí. Jak jsem říkal, 
naše zboží musí být bezpodmínečně čisté. 
Jinak ale do nás hází lidi lecos, a taky  

kolem. To ale není jen případ našich klien-
tů, na to mám záznamy.

Jak časté jsou u vás poruchy? Znáte 
příčiny?
Ve srovnání s lidskou silou jsme rozhodně 
best. Umíme se například naučit přes osm-
desát světových jazyků. Ubráníme se větru 
dešti. A novější modely si samy vyrábějí 
elektřinu - aspoň dokud jim ty solární pa-
nýlky někdo neukradne. Za naše poruchy 
mohou vždycky a jenom lidé. Zpravidla 
klienti, kteří nás v amoku rozbijí, nebo 
sabotéři, kteří proti našemu poslání bojují. 
Obecně jsou známy statistiky, že pokud by 
neexistovali lidé, naše služby by už byly  
v podstatě věčné.

Trenky nebo slipy?
Nemám. Neprodávám. My to nevedeme, 
někteří naši přidružení členové, kteří 
pracují v nemocnicích, nabízejí tuším dět-
ské pleny, jako doplňkový sortiment. Ale 
pokud vím, v Asii najdete automaty skoro 
se vším, určitě i se spodním prádlem.

Uvažoval jste někdy - vy sám osobně, 
že byste změnil obor? Co byste chtěl 
prodávat?
Já bych chtěl být zadarmo.

V kanadském Vancouveru jedou vyšší ligu.  
V prosinci 2019 zde zprovoznili první stroj své-
ho druhu na světě - automat MySafe nevydává 
jen náčiní k aplikaci, ale rovnou vám k tomu 
přibalí i nějaké ty kvalitní opiáty... Funguje 
on-line a na stručný dotaz naší redakce odpo-
věděl za 31 sekund.

Kdo jsou vaši zákazníci?
Všechny je znám, a to podle ruky a otisku 
jejich prstu. Zná je i kolega lékař, který jim sa-
mozřejmě taky předepisuje, co já jen na pokyn 
systému vydávám. Tedy substituci. Jsem tu pro 
klienty přesně ve chvíli, kdy své léky potřebují.

Doplňujeme, že tuto službu mohou pochopi-
telně využívat jen předem registrovaní klienti 
substituční léčby. Za cca rok provozu vydal 
MySafe přes 3500 balíčků. 

aneb následuj svého hrdinu Pan Smažka a dávka v hmotné nouzi

Pan Smažka a nejlepší bydlení

Dvěstě nemám. 

Nedal bys mi 

dávku v hmotný 

nouzi?

Ahoj, máš 

něco?

Mám piko. 

Dávku za 

dvěstě.

NOVÁČEK V TÝMU DUWMACo vás při práci nejvíc potěší?
Nemohu úplně mluvit za automaty bez 
kamery, ale podle mých záznamů mě moji 
zákazníci milují. Věří mi, svěřují se mi, jako 
kdybych nebyl. Myslím, že jim to pomáhá.  
Co já slyším za strašidelné příběhy...

Co znáte za příběhy z Evropy?
Příběhy klientů zásadně nesděluji. Ale  
v Evropě byl zprovozněn vůbec první 
automat našeho druhu, to bylo v minulém 
tisíciletí. V Německu je teď top berlínský 
Fixpunkt.... V Česku fandím Progessivu  
v Praze. Oni byli zase první členové z vaší 
země a vím, že se pořád snaží. Aktuálně 
máme u vás jednoho funkčního kolegu, so-
litéra ve Strakonicích, moc mu držím palce. 

Co byste vzkázal našim čtenářům?
Za všechno můžou lidi. Měj rád svůj  
automat.

Tentokrát odpovídal výkonný předseda mezinárodní 
asociace automatů pro uživatele drog DUWMA 
(Drug users wending machines association).

Český automat organizace Progressive. V roce 
2008 stál základní set 20 Kč.
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OČKOVÁNÍ PROTI COVID19
O očkování proti covidu je řada různých a často protichůdných informa-
cí. Na sociálních sítích najdeme bezpočet všelijakých hoaxů, které tvrdí, 
že vakcíny jsou zbytečné, jsou vyrobeny jen aby za ně výrobce inkasoval 
tučné sumy, že vakcíny nejsou účinné, že vakcíny jsou nebezpečné, že 
vakcíny podobně jako dříve testy na covid obsahují čipy na ovládání či 
sledování vakcinovaného, a podobné omyly, či dokonce výmysly.

VAKCÍNY JSOU RŮZNÉ

V době psaní tohoto článku byly u nás schváleny k očkování 3 vakcíny od 
firem PfizerBiontech, Moderna a AstraZeneca. Všechny tři fungují na po-
dobném principu. Dostat genetickou informaci viru do lidské buňky, která 
začne vyrábět takzvaný spike protein, na který začne reagovat imunitní sys-
tém a na němž se naučí skutečný virus „vidět“. Je to něco jako Trojský kůň, 
uvnitř něhož se dostane genetická informace viru do lidské buňky. První 
dvě jmenované vakcíny používají k transportu genetické informace viru li-
pidové nanočástice, třetí používá k témuž jiný, neškodný virus. 

JE TO BEZPEČNÉ?

Je to naprosto bezpečné. Často se objevují námitky, že vakcíny nebyly do-
statečně testovány, ale tyto informace se nezakládají na pravdě. Standardy 
pro schvalování léčiv jsou jasně dané a v Evropské unii není jiná možnost 
dosáhnout na schválení jakéhokoliv léku bez doložení požadovaných testů, 
které mají za úkol zaručit bezpečnost a účinnost. Sice se zejména v bul-
várních médiích objevují zprávy o úmrtích po podání vakcíny proti covi-
du. Při ověřování těchto informací se zpravidla dojde k tomu, že vakcína 
byla podána někomu, kdo by ji ze zdravotních důvodů dostat neměl. Přímá  

souvislost podání vakcíny a s tím spojenou smrtí nebyla nikdy potvrzena. 
Na rozdíl od úmrtí na covid, který má již přes milion obětí na celém světě.

Můžeme se také setkat s tvrzením, že odezvou imunitního systému na po-
dání vakcíny jsou takzvané nežádoucí účinky. Tyto příznaky: teplota, 
zimnice, únava, bolesti svalů a kloubů, jsou naopak příznaky 
žádoucími, protože demonstrují funkčnost vakcíny. Kaž-
dý je ovšem pociťuje individuálně. U někoho se tyto 
účinky projeví razantněji, u někoho méně.

JE TO ÚČINNÉ?

V tuto chvíli se zdá, že všechny jmenované 
vakcíny mají velmi dobrou účinnost. Pfizer 
a Moderna dokonce přes 90 %, AstraZene-
ca přes 80 %. Je nutno dodat, že účinnost se 
„počítá“ až po druhé dávce vakcíny, která se 
podává zpravidla s odstupem několika týdnů 
od první dávky. Plná imunizace, tedy funkčnost 
vakcíny, nastává až kolem desátého dne po po-
dání druhé dávky. Ačkoli podle posledních dat to 
vypadá, že vakcíny fungují velmi dobře již po první 
dávce.

Účinnost vakcíny znamená, že při případném nakažení covidem proběhne 
nemoc jen s mírnými či žádnými příznaky a není nutná hospitalizace, což 
výrazně pomáhá zdravotnímu systému. Také to znamená, že očkovaného 

chrání před smrtí způsobenou infekcí SARS-Cov-2. Řada lidí si však mož-
nost reinfekce vykládá jako neúčinnost vakcíny. Není to ovšem pravda. Je 
potřeba říct, že před tím, aby vnikl vir do organismu, vakcína nechrání. 
Ani to není fyzicky možné. Jediné, co dokáže virus zastavit na 98 – 99 % 
je FFP3 respirátor. Imunitní systém díky vakcíně potlačí schopnost viru se  
v těle efektivně namnožit tak, aby byl virus schopný nakazit někoho dalšího.

A CO MUTACE?

Virus stejně jako 
všechny ostatní viry 
mutuje. V současné 
době je na světě 
celá řada různých 
mutací, z nichž 
n e j rozš í ře n ě j š í 
jsou v současnosti 
mutace britská, ji-
hoafrická a brazil-

ská. Dříve platilo, 
že nejohroženější 

jsou senioři, ale s 
novými mutacemi to 

už platit přestává. V Česku 
britská mutace převažuje. Virus 

se přenáší rychleji a těžký průběh ne-
moci zažívají čím dál mladší lidé. Dobrá zprá-

va je, že tyto tři vakcíny mají proti britské mutaci 
také velkou účinnost. Oproti těm ostatním zřejmě tolik ne. 

Nicméně výrobci vakcín jsou schopni na nové mutace reagovat v řádu týd-
nů, proto je možné, že v případě rozšíření jiných mutací se budou lidé 
muset přeočkovat.

JÁ OČKOVÁNÍ NECHCI!

Problém je u některých lidí, že očkování obecně vůbec nevěří a mají ho za 
manipulaci farmaceutických firem, které jen tahají peníze z pacientů. Na-
víc mají za to, že očkování způsobuje řadu trvalých postižení včetně autis-
mu či genetických změn, které se projeví několik let po očkování. Musíme 
říct, že žádné z těchto pochyb se nikdy nepotvrdily, ačkoli komunita anti-
vaxerů, jak si odpůrci očkování říkají, stále lpí na nepotvrzených a neově-
řených informacích, navzdory skutečným vědeckým výzkumům a testům. 

V tuhle chvíli se přednostně očkují zejména zdravotníci, učitelé a senioři. 
Pro ostatní populaci budou očkovací dávky zřejmě nejdříve v létě či na 
podzim 2021. Očkování je dobrovolné, takže každý má právo odmítnout.

SKONČÍ TO NĚKDY?

Cílem očkování proti covidu je v první řadě snížit zátěž zdravotnického 
systému, který je péčí o covidové pacienty v tuto chvíli zcela zahlcen.  
I přes to, že virus bude stále mutovat, se budou vakcíny efektivněji přizpů-
sobovat vznikajícím variantám viru. Do budoucna je málo pravděpodob-
né, že by došlo k masivnímu rozšíření nebezpečnějších mutací tak, jako  
v současnosti. Někdy to určitě skončí. S největší pravděpodobností se díky 
plošnému očkování natolik zmenší velikost neočkované populace, že se 
virus bude jen obtížně přenášet. Znamená to, že virus se časem zařadí 
mezi podobné koronaviry, které už v sobě hostíme, ale nebude způsobo-
vat žádné utrpení. A o to jde.

A než to všechno skončí, nezapomeňte na rozestupy, roušky (respirátory) 
a ruce (umejt!).
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Časopis Dekontaminace slaví již 25 let a v dohledné době bude mít výročí 
sta vydaných čísel. Abychom šli s dobou, připravili jsme novou verzi webu 
příznivou i pro vaše mobily a tablety. 

NA WEBU NEJDETE KOMPLETNÍ VYDÁNÍ ČASOPISŮ: 
• Dekontaminace, vydává SANANIM, z.ú. 
• INTOXI o.z., vydává ODYSEUS Bratislava
• NA CESTĚ, vydává o.z. PRIMA Bratislava
• STORMÍK, vydává o.z. STORM Nitra a Sereď
• DETOX, vydává Centrum sociálních služeb Děčín
• PROSTOROS, vydává Prostor Kolín
• STREET Magazine, vydává jihočeský Prevent

Rovněž na webu najdete plakáty, letáky, publikace a řadu zajíma-
vých článků, diplomek a odborných prací. Obsah je přístupný bez 
registrace, stačí odkliknout, že je vám více než 15 let.

WEB
V NOVÉM!!!

Web edekontaminace.cz je takovou knihovnou textů, které jsou zaměřeny 
na lidi, kteří injekčně užívají drogy nebo jsou na drogách závislí. 

Honzu jsme poznali před více jak deseti 
lety, když jsme rozjížděli v SANANIMu 
stabilizační program pro klienty z ulice. 
Pamatujeme si ho jako kluka, o kterém 
většina lidí mluvila hezky. 

Tenkrát využíval náš program se svou tehdejší partnerkou. Byl to 
klientský pár, který spolu vydržel dlouhou dobu. Honza musel po 
nějaké době nastoupit do výkonu trestu. Když se vrátil, jeho sleč-
na už žila s někým jiným. On ji měl však pořád rád. I když krátce po 
návratu z vězení byl velmi motivovaný k tomu, aby setrval v životě 
bez drog a alkoholu, nestalo se tak. Tíha nepříliš povzbudivé rea-
lity přispěla nemalou měrou k tomu, že Honza začal brzy zase pít 
a brát drogy.

Před několika lety jsme dostali velmi smutnou zprávu o tragické 
smrti jeho někdejší partnerky. Zemřela při požáru výrobny perviti-
nu. Pro Honzu to bylo velmi těžké období. Na Petru, jak se slečna 
jmenovala, myslel často. S jejím skonem se jen obtížně vyrovnával. 

S braním ani s pitím nepřestal. Míval epileptické záchvaty. Jeho 
zdravotní i psychický stav se dál zhoršoval. V jednu chvíli sám začal 
mluvit o potřebě abstinenční léčby. Bohužel zůstalo jen u toho. Hon-
za nabízené pomoci nevyužil, a setrvával se svou závislostí na ulici. 
 

Odchod

Na začátku letošního roku utrpěl úraz v důsledku dalšího z řady 
epilepťáků. Byl převezen do nemocnice, kde čekal na přijímací 
vyšetření. Vědom si zřejmě nadcházejících abstinenčních přízna-
ků požadoval, aby mu ještě před přijetím byly podány opioidy.  
Ty ovšem lékařský personál odmítl vydat, protože ještě nebyl 

vyšetřen lékařem, který by potvrdil, že 
opioidní léky potřebuje, a zároveň to není 
pro jeho aktuální stav nebezpečné. 

Naneštěstí přijímací vyšetření neproběh-
lo ihned po převozu do nemocnice. Hon-

za proto odešel, aby si drogy sehnal. Následující noci byl nalezen 
mrtev ve vestibulu metra, kde přespával. Je velmi pravděpodob-
né, že kdyby zůstal v nemocnici a neodešel, mohl tady ještě být. 
Naše zkušenost z mnoha osobních asistencí s klienty v pražských 
nemocnicích je taková, že obvykle jsou po přijímacím vyšetření zá-
vislým lidem naordinovány léky, včetně případných opioidů, které 
jejich stav stabilizují. 

Má cenu vydržet

Ačkoli víme, že někdy je vztah ošetřujících k závislým pacientům 
spíše negativní, má cenu vydržet do přijímacího vyšetření, i když 
se může čekání někdy hodně protáhnout. Při vyšetření se totiž 
může ukázat, že je potřeba neodkladného zákroku bez ohledu na 
to, jestli je pacient závislý, což může být pro záchranu života klí-
čové. V absťáku v nemocnici nikoho nenechají, lékaři ovšem musí 
zodpovědně rozhodnout právě na základě tohoto vyšetření. 

Život je šance

Chtěli bychom se touto cestou s Honzou rozloučit. Nechť odpo-
čívá v pokoji. Živé bychom rádi podpořili v tom, aby i nepříjemné 
situace na příjmu v nemocnici vydrželi, a tak přežili. Život je totiž 
šance. Šance na jakoukoli pozitivní změnu. 

OPATRUJTE SE. TRMX

ŽIVOT JE ŠANCE



KC SANANIM
Na Skalce 15, Praha 5
tel.: 605 240 501
Po, St, víkendy a státní 
svátky 13-20
Út, Čt, Pá  9-20

KC DROP IN
Karolíny Světlé 18,
Praha 1, tel.: 222 221 
431, Po–Čt 9–17.30,  
Pá 9–16

KC STAGE 5
Mahenova 4, Praha 5
tel.: 257 217 871,
605 319 926 

Po, St-Pá 10–18 

Út 13–18 

KC PODANÉ RUCE BRNO
U Červeného mlýna 1
tel.: 543 249 343, 
775 889 919, Po–Pá 
10–17, první středy 
v měsíci zavřeno

KC DROM BRNO
Bratislavská 227/41
tel.: 730163125
Po: 9-19, Út-Pá 9-16

KC JIHLAVA
U Větrníku 862/17
tel.: 736 523 675,
Po–Pá 9–17

KC ČESKÉ BUDĚJOVICE
Tř. 28. října 1312/16
tel.: 387 201 738
Po, St, Pá 10–18,  
Út, St 8–16

KC HRADEC KRÁLOVÉ
Říční 1252/3A,  
tel.: 495 513 977
Po–Pá 9–18

KC KARLOVY VARY
Sportovní 32,
Drahovice
tel.: 727 954 163,
725 543 165 

Po–Pá 7.30-12 a 13-16

KC PARDUBICE
Češkova 2701, tel.:
734 316 539
Po–Pá 9–18 

KC LIBEREC
Felberova 256/11
tel.: 482 713 002,
775 624 246
Po–Pá 8–12, 
12.30–16.30

KC OLOMOUC
Sokolská 48
tel.: 774 991 625,
585 220 034
Po, Út, Čt 9–17,
St 9–18, Pá 9–12

KC OSTRAVA
Zengrova 69,  
Vítkovice
tel.: 595 627 005,  
602 670 789 
Po–Pá 9–16

KC CPPT PLZEŇ
Havířská 11;  
tel.: 377 421 374,  
731 522 288
Po, St, Pá 9.30–18, 
Út 10 -18

KC POINT 14 PLZEŇ
Husova 14
tel.: 377 235 526
Po–Pá 8–16

KC ÚSTÍ NAD LABEM
Velká Hradební 13/47
tel.: 475 210 626
Po–Čt 8–18, Pá 8–16

KC ZLÍN
Gahurova 1563/5
tel.: 774 256 540,
Po-Pá  8.30-12, 13-16

Kontaktní centra v krajských městech
Výměna i poradenství u terénních pracovníků či 
v kontaktních centrech je možná v řadě měst na 
celém území ČR. Kontakty na lokální terény a KC 
najdete na www.drogy-info.cz v Mapě pomoci.
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 Terénní 
programy 

v Praze

K-centra  
ve Středních 

Čechách

KC MLADÁ 
BOLESLAV
Ptácká 162
tel.: 724 290 697
Po-Pá 10–17  

KC KOLÍN
Zahradní 17
tel.: 777 847 071
Po–Pá 9–18

KC BENEŠOV
Nová Pražská 399
tel.: 603 478 707
Po, St, Pá 8–16.30

KC PŘÍBRAM
Žežická 193
tel.: 318 622 010
Po, St, Pá 9–17

TP SANANIM
Po, St, Pá 14–18: Sanitka, 
Hlavní nádraží
Út, Čt 14–19: centrum
tel.: 603 209 948
Út, Čt 15–20: P2 a P13
tel.: 774 002 235

TP NO BIOHAZARD 
PROGRESSIVE
Po 9:30-15, St, So, Ne 14-
19:30, Čt 15-20:30
Praha 1,2,5,7,8
tel.: 722 068 007
Po 9:30-14, Út 10:30-
15:30, St 12:30-17 Pá 
10-14:30 Praha 1, 4, 14
tel.: 722 068 144

STREETWORK DROP IN
Po–Pá 12–17: centrum, 
Praha 3,4, 6, 8, 9, 10, 12, 
Libuš;  Po, St, Čt 21–23:  
centrum, P3;  So, Ne 
14–16: centrum 

tel.: 731 315 214

drogový bulvárStrážníci sesbírali z ulic Ostravy letos přes 1000 stříkaček po narkomanech • Dva dealeři drog v jednom domě, po-
licisté zabavili v Brně 550 DÁVEK HEROINU • Sklad nám hlídají abstinenti, říká člen fondu, který investuje do  
alkoholu • Pandemie přitížila závislým. V Americe na předávkování umírá více lidí • KOČKA PAŠOVALA DROGY DO VĚZENÍ, SAMA SKONČILA  
ZA MŘÍŽEMI ÚTULKU • Žena skončila kvůli drogám na ulici, teď je milionářkou • Zfetovaný opilec zapálil zahradní domek, „aby udělal  
radost dětem“: Pak napadl policistu a skončil  v léčebně • Pohodář si doma zakouřil jointa: V Dubaji ho zatkli kvůli zbytkům THC, hrozí mu  
vězení! • SYN MI PŘED LETY UKRADL MILION KORUN. BYL ZÁVISLÝ NA DROGÁCH, UVEDL FALTÝNEK • Kolumbie chce znovu ničit  
kokové plantáže glyfosátem, nebezpečí navzdory • PAŠERÁCI POSÍLAJÍ MÉNĚ BALÍKŮ S DROGAMI, ZATO JSOU AŽ PĚTKRÁT TĚŽŠÍ,  
UPOZORNILI CELNÍCI •  Poslanci navrhli zásilkový prodej léků na předpis i částečnou legalizaci konopí

Nový Zéland navrhuje zákaz prodeje cigaret každému, kdo se narodil po 
roce 2004. Vláda si od kroku slibuje vychovat novou, nekuřáckou generaci, 
kouření na veřejnosti by pro tyto osoby bylo doživotně nelegální. Do boje 
proti kouření se země pouští hned na několika frontách, uvažuje se také 
o výrazném snížení nikotinu ve výrobcích nebo omezení míst pro prodej.

Cigarety mimo zákon

Mladší ze synů amerického prezidenta Joea Bidena se ve své autobiogra-

fické knize Beautiful Things (Krásné věci) přiznává k těžké závislosti na al-
koholu a drogách, a netají se ani citlivými detaily. Hunter Biden (51) byl 
závislý skoro dvacet let, svého času se pohyboval v Los Angeles mezi bez-

domovci a umí prý i lecos uvařit. V knize, která vyšla počátkem dubna, mj. 
vzpomíná, jak vydržel na cracku a vodce nespat 13 dní. Nebo jak kouřil  
parmazán, protože mu skupenstvím připomínal drogu. O léčbu se od 
svých třiceti pokoušel nesčetněkrát, nakonec úspěšně. „Existuje teorie, že 
závislý musí padnout až na samé dno, aby mu bylo pomoci. Závislí, které 
znám a které jsem viděl padnout na dno já, jsou již po smrti,“ píše vystudo-

vaný právník a lobbista.

Před španělským soudem stanul muž obviněný z vraždy a konzumace  
pozůstatků své matky. Nyní osmadvacetiletý Alberto Sánchez 
Gómez se k činům z roku 2019 přiznal, k vraždě ho prý dohnaly hlasy, 
které slyší. Uvedl, že v hlavě k němu promlouvali sousedé, přátelé i ce-

lebrity. Matčino tělo rozřezal Goméz pilkou a několik týdnů uchovával 
všude možně po bytě, části byly nalezeny i v krabičkách v lednici. Tepelně 
upravené ostatky prý konzumoval také Gomézův pes. „Nemohu přestat 
myslet na to, co se stalo. Jsem dlouhodobě psychicky nemocný a úle-

vu jsem hledal v drogách. Slýchávám hlasy a mám halucinace. To vedlo  
k nejhorším věcem, jaké se mi v životě staly,“ cituje prohlášení Gómeze  
deník The Sun. Násilí na matce se muž dopouštěl opakovaně a měl soudem 
zakázáno se k ní přibližovat. Nyní mu hrozí 15 let vězení, případně pobyt  
v psychiatrické léčebně.

V Ostravě během dub-

na odhalili policisté hned  
čtyři varny pervitinu, 
tři z nich díky anonymní-
mu udání občanů. Zvýšený 
zájem o podezřelé nemovi-
tosti  mají obyvatelé města 
již od února, kdy v jednom 
z ostravských paneláků 
pervitinová varna vybuch-

la, zničila část domu a zra-

nila několik lidí. Lidé si teď dávají větší pozor: „Případy jsou si velmi podob-

né. Operační důstojník na tísňové lince přijal anonymní oznámení o možné 
nelegální výrobě drog. Policejní hlídky prověřily oznámení a všechny tři se 
zakládaly na pravdě. Při vstupu do společných prostor domů byl cítit silný 
zápach chemikálií,“ uvedla moravskoslezská policie s tím, že při jedné z ra-

zií byl pachatel zadržen přímo při výrobě drog.



ÚSTÍ N.L.

KARLOVY
VARY

PLZEŇ

PRAHA
PARDUBICE

MLADÁ
BOLESLAV

STRAKONICE

TÁBOR

JIHLAVA

TRUTNOV

BRNO

KYJOV
UHERSKÉ
HRADIŠTĚ

KROMĚŘÍŽ
PŘEROV

OLOMOUC

OPAVA

FRÝDEK
 MÍSTEK

OSTRAVAHAVLÍČKŮV BROD

CHRUDIM

BRANDÝS N.L. HRADEC
KRÁLOVÉ

CHEB

CENTRA DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ


