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KLÍÈOVÁ SLOVA: PROBLÉMOVÉ UŽÍVÁNÍ DROG – PØÍSTUP HARM REDUCTION – ÈASOPIS – VZDÌLÁVÁNÍ

UŽIVATELÙ DROG

SOUHRN: Èlánek vychází z 14leté zkušenosti Terénních programù Sananim s vydáváním èaso-

pisu Dekontaminace. Ten je urèen problémovým uživatelùm drog. Èlánek pøedstavuje praxi èa-

sopisu Dekontaminace a usiluje o vyvolání diskuse o vhodné podobì tištìných materiálù pro

uživatele drog. Pøi tvorbì Dekontaminace docházelo k hledání optimální formy sdìlení pro ète-

náøe, kteøí jsou dlouhodobì ve stavu akutní intoxikace. K tomu èasopis využívá atraktivitu ba-

revného tisku, více neodborného jazyka, stylizace v podobì komiksu, pøípadnì humorné èi bru-

tální stylizace. Zjistili jsme, že touto formou máme šanci oslovit vìtší množství ètenáøù. Aktuál-

nì dochází k rozšíøení èasopisu o webový portál www.edekontaminace.cz, který umožní sdílení

informaèních a vzdìlávacích materiálù pro uživatele drog mezi nízkoprahovými službami v celé

Èeské republice i na Slovensku.

Došlo do redakce: 6 / DUBEN / 2010 Pøijato k tisku: 1 / ZÁØÍ / 2010

Korespondenèní adresa: Ing. Aleš Herzog / herzog@sananim.cz / SANANIM, Ovèí Hájek 2549/64A,

158 00 Praha 13

� 1 TIŠTÌNÉ VZDÌLÁVACÍ MATERIÁLY PRO
UŽIVATELE DROG
Rhodes, T. (1996) definuje poskytování vzdìlávacích mate-

riálù pøímo v komunitì jako jeden ze základních zpùsobù

jak pøimìt „skrytou populaci“ uživatelù drog, aby se chovali

bezpeènìji. Pro èeské podmínky popisuje podobu vzdìláva-

cích materiálù Staníèek (2009), který mezi standardní pra-

xi terénních programù a kontaktních center zamìøených na

injekèní uživatele drog zaøazuje distribuci:

• informaèních lístkù o terénním programu a dalších služ-

bách harm reduction,

• letákù a informaèních brožur s tematikou pøenosných

nemocí,

• informace z oblasti zdravotní, sociální a právní.



Informaèní letáky a brožury o bezpeèném braní se tak

staly souèástí všech tašek a batohù terénních pracovníkù

a nezbytnou výbavou místností kontaktních center z celé

Èeské republiky. Jelikož v ÈR není dosud internetový por-

tál, který by poskytoval informace o ménì rizikovém užívá-

ní drog (v praxi je užíván termín „bezpeèné braní“), jsou tyto

tištìné informace v praxi èasto jediným písemným a obráz-

kovým materiálem, který mùže mít problémový uživatel

k dispozici. Na zahranièních internetových serverech je

však možné tyto informace bez problémù získat (napø.: ero-

wid.org, anypositivechange.org, mainline.nl).

Typickými okruhy informací, které jsou v ÈR problé-

movým uživatelùm drog distribuovány v písemné formì,

jsou:

• informace o ménì rizikové injekèní aplikaci drog (vybave-

ní pro ménì rizikovou aplikaci, hygienická pravidla, po-

stup pøípravy drogy a postup aplikace, ošetøení místa

vpichu),

• informace o alternativních zpùsobech aplikace drog

(napø. kouøení heroinu z alobalu, polknutí drogy,

sniffing),

• informace o zdravotních komplikacích spojených s užívá-

ním drog (infekèní choroby, abscesy, flegmóny a další)

a o vhodném postupu pøi jejich léèbì,

• informace o samotných nízkoprahových programech (je-

jich poslání a cíle, principy, nabídka služeb, forma eviden-

ce, kdo to platí),

• seznamy návazné sítì služeb vèetnì návodù, jak je využít

(seznamy detoxifikaèních pracovišť),

• informace o sociálních dávkách, vyøizování dokladù, hle-

dání práce.

� 2 ÈASOPIS DEKONTAMINACE

� 2 / 1 Historie Dekontaminace
Vznik èasopisu Dekontaminace (èasopis) se datuje do roku

1996, kdy se transformoval z bulletinu sananimského kon-

taktního centra s názvem Šit, jehož dvì vydání se uskuteè-

nila v roce 1995. Dekontaminace vznikla jako první èasopis

svého druhu v Èeské republice – obèasník urèený pøímo uži-

vatelùm drog. V té dobì byl èasopis dostupný témìø výhrad-

nì v Praze, zejména klientùm Kontaktního centra Sana-

nim. Èasopis vznikl na základì potøeby pøedávání informa-

cí jinou formou než verbální, pøièemž se využilo kladných

ohlasù mezi klienty a pracovníky na podobné tiskoviny vy-

dávané v zahranièí (Nizozemsko, Británie, USA).

� 2 / 2 Periodicita a náklad
Zpoèátku bylo v plánu vydávat Dekontaminaci mìsíènì.

Vzhledem k tomu, že redakci de facto vždy tvoøili samotní

pracovníci Sananimu, kteøí její tvorbu pøijali jako souèást

pracovního úvazku, bylo nutno z tohoto cíle ustoupit a dále

Dekontaminaci vydávat už jako obèasník, s tøemi až ètyømi

vydáními do roka. Tuto periodicitu se snaží souèasná redak-

ce zachovat, pøièemž èasopis nevychází k urèitým datùm,

ale zhruba kopíruje roèní období. Náklad se v prùbìhu èasu

mìnil z nìkolika stovek výtiskù až k souèasným 5000 kusù.

Èasopis je distribuován dalším 60 nízkoprahovým službám

v ÈR.

� 2 / 3 Zamìøení èasopisu
Zamìøení èasopisu je v souèasné dobì veskrze informativní

a edukativní. Obsažené informace se týkají zejména aktivit

vyvíjených na pomoc závislým, prevence s ohledem na bez-

peèné užívání a chování, léèebných zaøízení, výmìny a lik-

vidace infekèního materiálu, kontaktních a krizových cen-

ter. Dále pak èasopis informuje o problémech spojených

s užíváním drog, typech drog a jejich bezpeèné aplikaci, in-

fekèních chorobách šíøených sdílením parafernálií k aplika-

ci, prevenci a léèbì tìchto chorob. Dekontaminace též infor-

muje o trendech a novinkách v oblasti užívání drog a v nepo-

slední øadì i o tématech nerozluènì spjatých s životem na

drogách (sociálnì a trestnìprávní témata, vztahy sexuální

i rodinné, èlánky o psech a jejich výchovì) (viz níže).

Od samého poèátku byla snaha zapojit do tvorby èaso-

pisu i klienty samotné. Obvykle se na nì redaktoøi obraceli

s návrhy na tematické zamìøení èasopisu a obsah publiko-

vaných èlánkù. Klienti byli a jsou vyzýváni, aby pøispìli do

èasopisu vlastní literární tvorbou. Klienti píší básnì èi po-

vídky z drogového života i mimo nìj.

Zhruba do roku 2003 se v èasopise objevovala stálá

rubrika „Stalo se“, která zprostøedkovávala bìžné „civilní“

dìní klientùm, a objevovaly se i upoutávky na zajímavé fil-

my èi knihy. Tato spoleèensko-kulturní èást èasopisu se

však s množstvím témat, která pøímo souvisí se životním

stylem uživatelù drog, postupnì vytratila.

Renesanci zažívá od letošního roku døíve stálá poradní

rubrika Judra a Mudra, odpovídající na právní a zdravotní

otázky uživatelù drog. Také se pøed dvìma lety vrátil do De-

kontaminace komiks. Tato forma sdìlení je u klientù velmi

kladnì pøijímána.

Již nìkolik roèníkù jsou jednotlivá vydání èasopisu za-

mìøená na urèité téma, které je v pøímé souvislosti se živo-

tem našich ètenáøù. Obsah èasopisu je pøizpùsoben tak, že

cca 50 % obsahu je vìnováno pøímo tìmto nosným tématùm.

Èasopis Dekontaminace byl v roce 2005 ocenìn tøetím

místem udìlovaným v cenì Jaroslava Skály. V roce 2009 ob-

držel v téže cenì èestné uznání. Cenu Jaroslava Skály

udìluje Spoleènost pro návykové nemoci ÈLS JEP

a o. s. Sananim.

� 2 / 4 Výbìr tematických zamìøení
z posledních let
• 2008 – èíslo vìnované substituci s informacemi o pøíchodu

preparátu Suboxone na èeský trh. Èlánky napø.: Suboxo-

ne: Nová šance? (èlánek – informace o pøípravku), Kudy
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do substituce? (schéma), Není to jen o cucání (èlánek – in-

formace o prùbìhu substituce).

• 2008 – èíslo s podtitulem Bytová kultura vìnované pervi-

tinu a uzavøené drogové scénì na bytech. Pervitin, per-

ník, piko, péèko (èlánek o pervitinu), Máma a její dítì na

drogovém bytì (èlánek), Domácí násilí na bytech (èlánek),

Byty, piko, lampovky a trestní právo (èlánek o tom, co

hrozí za výrobu a držení OPL).

• 2009 – èíslo s podtitulem Dej sem játra! vìnované žlou-

tenkám a dalším infekèním chorobám

MUDr. Øehák: „Je dobré to øešit“ (èlánek o léèbì HCV),

Žloutenka C (pøehledová tabulka – zpùsoby nákazy, pøí-

znaky, dùsledky, léèba), Kdo sbírá céèka? (pøehled promo-

øenosti HCV v rùzných cílových skupinách), Syfilis is co-

ming (èlánek o syfilisu, jeho šíøení a prevenci nákazy),

Možnosti testování HCV, HIV, syfilisu v KC (sloupek).

• 2009 – èíslo vìnované ženám – uživatelkám, a proble-

matice tìhotenství a mateøství u drogovì závislých žen.

Prostor svobodnì se rozhodnout (èlánek o práci se závislý-

mi matkami v DST Sananim), Kterak neotìhotnìt (mož-

nosti antikoncepce), Rozkoš bez rizika (informace o orga-

nizaci), Zuby dìlají èlovìka (èlánek o dentální hygienì),

Chytáš draèí ocas? (èlánek o inhalování drogových výparù

z aluminiové folie).

• 2009 – èíslo s podtitulem „do lochu, v lochu a z lochu“ vì-

nované cestì uživatelù drog do vìzení, pobytu v náprav-

ných zaøízeních a pokusùm o „jiný život“ pøi výstupu

z trestu.

Ve vìzení myslí èastìji (rozhovor s pracovnicemi drogo-

vých služeb ve vìzení), Slovníèek (vysvìtlení nìkterých

pojmù z trestnìprávní oblasti), Jak se v base nenakazit

(èlánek o ménì rizikovém chování ve výkonu trestu), Zá-

žitky z vìzení (anketa mezi klienty TP, kteøí byli ve výko-

nu trestu), 8 otázek (rozhovor s Janem Šípem z Centra

pro osoby v konfliktu se zákonem).

• 2009 – èíslo s podtitulem „Streetwork“ vìnované terénní

práci a terénním pracovníkùm.

Streeti, Teréòáci, Káèkaøi… (èlánek o pracovnících terén-

ních programù), Strychnin (èlánek o pøímìsi v hnìdém

heroinu), Mapa žil (schéma žilního systému a vhodných

míst k i.v. aplikaci), Cesta ven (rozhovor s klientem, který

zažil celý systém služeb), Jak získat obèanský prùkaz

(schéma), Epileptické záchvaty (popis, rizika, projevy,

první pomoc).

• 2010 – èíslo s podtitulem „Pornoèíslo“ vìnované sexuální-

mu životu uživatelù drog a HIV.

30 let nemoci AIDS, Anketa ohlednì sexuálního života zá-

vislých, Chlamidie a genitální opar, Testy na HIV, Sché-

ma „která voda je vhodná k nitrožilní aplikaci“.

• 2010 – èíslo s podtitulem „Psycho“ vìnované toxickým

psychózám, kombinaci užívání drog, ochranné léèbì, im-

petígu, lysohlávkám. Schéma „V nouzi poznáš pøátele?“

� 2 / 5 Zpìtné vazby a evaluace
Redakce èasopisu získává pravidelnì tyto zpìtné vazby:

a) Od klientù v podobì:

• pøímé – klienti sami reagují na obsah èasopisu, své do-

jmy sdìlují pøímo pracovníkùm Sananimu.

• nepøímé – klienti sdìlují své dojmy pracovníkùm v ji-

ných programech. Tito je následnì zprostøedkují redakci.

b) Od pracovníkù, kolegù z dalších služeb. Redakce je

v kontaktu se všemi odbìrateli (nízkoprahovými zaøízení-

mi), kteøí obvykle emailem èi telefonicky sdìlují své reakce

na publikované èlánky. Zároveò pøedkládají svá doporuèe-

ní, výtky èi námìty.

Evaluace probíhá internì pøi redakèní radì a na pora-

dách týmu TP Sananim z podkladù získaných ze zpìtných

vazeb.

Letos byla mezi odbìrateli provedena anketa, na je-

jímž základì lze øíci, že Dekontaminace je mezi klienty

i pracovníky vnímána kladnì.

Hlavními dùvody jsou:

• zpracování èasopisu na profesionální redakèní i technické

úrovni,

• grafika od profesionálních grafikù,

• dostupnost ve velkém spektru zaøízení po celé republice,

• obsah ve formì blízké klientùm – hovorový jazyk, slang,

• vhodnost a použitelnost témat pøi výkonu práce s klienty.

Jako problémové se ukazují obèasné tiskové èi jazyko-

vé chyby, nejasnosti v systému distribuce. Tyto nedostatky

redakce øeší.

� 2 / 6 Redakce
Souèasnou redakci èasopisu tvoøí pracovníci Terénních pro-

gramù Sananim: Aleš Termer, DiS. (šéfredaktor), Ing. Aleš

Herzog, Bc. Kateøina Èernohorská, Hana Laurentová, Filip

Škuta, dlouhodobou kontinuitu zajišťuje bývalá vedoucí TP

Sananim Mgr. Blanka Petrošová. Do èasopisu jsou pravi-

delnì zaøazovány pøíspìvky z dalších nízkoprahových

služeb.

Pøíspìvky a èlánky od samotných uživatelù drog jsou

do èasopisu pravidelnì zaøazovány. Jako efektivní pro zapo-

jení uživatelù drog se jeví forma anket na témata ze života

drogové scény.

Grafickou podobu Dekontaminace vytváøejí externí

grafici Daniel Tlamka, Klára Zápotocká a Ondøej Haase.

� 2 / 7 Financování
Financování tisku èasopisu a jeho pøípravy je souèástí pro-

jektu Terénních programù Sananim, který je pøekládán

k financování Radì vlády pro koordinaci protidrogové poli-

tiky (RVKPP), Magistrátu hlavního mìsta Prahy (MHMP),

Ministerstvu práce a sociálních vìcí (MPSV) a Ministerstvu

zdravotnictví (MZ). V rámci rozpoètu projektu je žádáno na

financování nákladù èasopisu na tisk èasopisu u RVKPP.
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Pøímé tiskové náklady jednoho èísla èiní pøibližnì 10 Kè,

spolu s náklady na grafiku a práci redakce se cena pohybuje

pøibližnì kolem 25 Kè. V roce 2010 získalo obèanské sdruže-

ní Sananim grant od firmy Johnson and Johnson, který

umožòuje zvýšit náklad i atraktivitu èasopisu (napø. více

zadávat grafikùm tvorbu grafických schémat) a zároveò fi-

nancuje tvorbu portálu www.edekontaminace.cz.

� 3 ZÁVÌR

� 3 / 1 Jak má èasopis pro uživatele drog
vypadat?
Na základì dlouhodobé praxe èasopisu Dekontaminace

a stovek zpìtných vazeb od uživatelù drog se zdá, že texty,

které mají potenciál oslovit širší okruh problémových uživa-

telù drog:

• musí mít atraktivní grafickou podobu (design), tedy jak

rozlišení textu, tak obrázky, fotografie,

• mìly by využívat struènìjší formu sdìlení, sumarizaci zá-

kladních sdìlení,

• pomáhá stylizace formou napø. komiksu, plakátu,

• pøi informování o nejrùznìjších typech onemocnìní vyvo-

lají zájem fotografie konkrétních projevù (tzv. otøesné

zábìry),

• vìtší pozornosti se tìší texty s oznaèením, že pocházejí od

samotných uživatelù drog,

• pomáhá buï humorná, nebo brutální stylizace, která pro-

bouzí „nìkdy ponìkud apatické ètenáøe“ z letargie.

� 3 / 2 Další forma rozvoje èasopisu – webový
portál www.edekontaminace.cz
V Èeské republice dosud není zvykem publikovat informace

o ménì nebezpeèných zpùsobech užívání drog na webových

portálech. Portál www.edekontaminace.cz je prvním kro-

kem tímto smìrem. Ústøední myšlenkou pøi jeho vzniku by-

lo umožnit sdílet pracovníkùm nízkoprahových drogových

služeb, tedy terénních programù a kontaktních center tištì-

né materiály pro uživatele drog a vzájemnì si je vymìòovat.

Pokud napø. pracovník v kontaktním centru v Praze pøipra-

ví kvalitní text o péèi o bércové vøedy a pracovník v Uher-

ském Hradišti text o užívání drog formou polknutí lékové

kapsle, po umístìní na portál mohou mít z jejich vzniku

prospìch jak oni, tak i další programy. Portál zajistí vìtší

dìlbu práce, širší využití již vzniklých textù (nebudou k dis-

pozici jen v Horní Dolní) a jejich pravidelnou aktualizaci.

Napøíklad, pokud pøi stahování materiálu z webu a jeho ná-

sledném uplatnìní zjistíte, že v kontaktech na detoxifikaèní

oddìlení jsou nìjaké chyby, mùžete zjištìní uplatnit jak do

komentáøù pod èlánek, nebo pøímo aktualizovat soubor

a znovu jej nahrát. Zároveò komentáøe umožòují odbornou

diskusi k vytvoøeným textùm.

Portál by mìl obsahovat:

• kompletní elektronický archiv èasopisu Dekontaminace,

• kompletní elektronický archiv èasopisu Intoxi, který vy-

dává slovenský Odysseus a který je urèen jak uživatelùm

drog, tak osobám pracujícím v sexbyznysu,

• plakáty, mapky a schémata vzniklá jak v rámci èasopisu

Dekontaminace, tak u dalších zahranièních partnerù (Li-

feline, Mainline),

• podklady pro tvorbu letákù pro klienty, tedy konkrétní

texty o drogách, nemocech, bezpeèné aplikaci apod.,

• ilustraèní fotografie pro tvorbu letákù,

• seznamy sítì služeb s konkrétními kontakty.

Organizace, které se do tvorby portálu zapojí a poskyt-

nou své materiály, budou na portálu uvedeny jako partneøi

a budou zde moci umístit také svùj banner.

Kvalitní a zajímavé podklady z portálu se zase zpìtnì

promítnou do papírové podoby èasopisu.

� 3 / 3 Shrnutí
Èasopis Dekontaminace funguje již 14 let jako informaèní

a vzdìlávací médium pro uživatele drog. Postupnì docháze-

lo pøi jeho tvorbì k hledání optimální formy sdìlení pro ète-

náøe, kteøí jsou dlouhodobì ve stavu akutní intoxikace.

Aktuálnì dochází k rozšíøení èasopisu o webový portál

www.edekontaminace.cz, který umožní sdílení informaèních

a vzdìlávacích materiálù pro uživatele drog mezi nízkopra-

hovými službami v celé Èeské republice i na Slovensku.

Ukázky z èasopisu otiskujeme na str. 179.
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