TISKOVÁ ZPRÁVA

Slavnostní VERNISÁŽ nových sanitek
SANANIM zakoupil novou sanitku z prostředků Magistrátu hlavního města Prahy a Evropské Unie a bude
tak moci efektivněji poskytovat zdravotní ošetření, testování na infekční choroby a poradenství.
Sanitku představíme společně s mobilní ošetřovnou Drop In, která je sourozencem naší sanitky.

Vernisáž se uskuteční v pondělí 31. května od 17 do 19 hodin na Mariánské náměstí,
v 18h proběhne krátké oficiální představení vozidel.
Nebude chybět ani skvělá káva od našeho sociálního podniku Café Therapy.
Pokud se vám líbí, co děláme, můžete nám pomoci i vy. Děkujeme.
Sanitka je nedílnou součástí Terénních programů SANANIM. Je k dispozici našim klientům třikrát
týdně ve Vrchlického sadech nedaleko Hlavního nádraží. Plní významnou roli při ochraně veřejného
zdraví přímo v ohnisku otevřené drogové scény.
„Jsem ráda, že se podařilo koupit a na míru upravit novou sanitku. Musím ale přiznat, že bych
mnohem víc uvítala, kdyby Praha mohla poskytovat adiktologické služby v kamenných zařízeních.
Intenzivně s kolegy hledáme vhodné prostory ať už v majetku města nebo v komerční nabídce. Bude
ale trvat ještě nějaký čas, než se síť rozprostřená po celé Praze vybuduje, a proto velmi děkuji
SANANIMu za to, že do té doby bude využívat novou sanitku,“ uvedla radní pro sociální politiku a
zdravotnictví hl. m. Prahy Milena Johnová.
Terénní programy snižují sociální a zdravotní poškození injekčních uživatelů drog v Praze a zvyšují
jejich motivaci ke změně životního stylu. Poskytují informace, sterilní zdravotnický materiál a
poradenství ke zlepšení sociální a zdravotní situace uživatelů drog. Motivují uživatele drog k
pozitivní změně chování a k léčbě závislosti. Svou činností zmenšují škody působené společnosti.
Část uživatelů návykových látek není v kontaktu s žádným kamenným zařízením. Je důležité
kontaktovat klienty v jejich přirozeném prostředí, což je ulice. Díky tomu, že je klient navázán na
terénní službu, je možné jej motivovat k bezpečnějšímu užívání, snížení rizikového chování a
motivací ke změně směrem k léčbě a abstinenci. Sanitku navštíví více než sto klientů za den!
Projekt SANITKA přispívá k mírnění problémů otevřené drogové scény, motivuje klienty k léčbě,
snižuje náklady zdravotnických zařízení, protože předcházíme hospitalizacím klientů a zároveň
chrání veřejné zdraví před rizikem šíření infekčních chorob ze strany nitrožilních uživatelů drog.
Díky výměnným programům a masivnímu testování na infekční choroby je v Praze jeden z nejnižších
výskytů HIV a daří se včasně léčit i hepatitidy.
„Mám radost, že 18 let stará sanitka bude nadále pomáhat ve službách, a to v organizaci Krystal
Help, z.ú. ze severomoravského Krnova. Bude sloužit ke službě v rozlehlém a někdy těžko
přístupném okrese Bruntál,“ popisuje Aleš Herzog, šéf terénních programů SANANIM.
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Můžete nám pomoci i vy. Děkujeme.
SANANIM je v ČR jedním z nejstarších a dnes i největších nestátních poskytovatelů služeb v oblasti
léčby závislostí. Každoročně našimi zařízeními projde zhruba 10 000 klientů – uživatelů drog,
patologických hráčů a osob s dalšími typy závislostí. A také jejich rodiče, děti a blízcí, na jejichž život
těžce doléhá spolužití s drogově závislým.
V našich Terénních programech a kontaktních centrech jsme denně v kontaktu s cca 300 klienty,
denně vyměníme 4500 stříkaček, ročně odhalíme kolem 80 případů žloutenky typu C.

