Syn se píchl o stříkačku, matka trne
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Ještě dva odběry čekají desetiletého chlapce, který se píchl o stříkačku v parku v Praze 4. Na infekčním oddělení se jich
sešlo patnáct. Nusle se kvůli substitučnímu centru změnily na ráj narkomanů. Místní proto sepsali petici a požadují, aby
vzdálenost center pro závislé byla dva kilometry od škol.
Čekající na tramvaj na náměstí Bratří Synků nebo u parku Fidlovačka denně koukají na to, jak si tu závislí aplikují drogy,
kdekoli je napadne. Není ani problém narazit na drsnou rvačku narkomanů v Táborské ulici, ráno okolo osmé, v době,
kdy tudy chodí děti do místní školy.
Tito lidé sem totiž míří do centra pro poskytování substituční péče pro drogově závislé provozované společností
Remedis.
Během tří měsíců strážníci v těchto místech posbírali 1000 stříkaček. Ani tak nedokázali zabránit tomu, aby se tu o
použitou stříkačku dítě nepíchlo.
„Syn se minulý měsíc píchl o injekční stříkačku v parku na Fidlovačce v Nuslích. Nyní ho čekají ještě dva odběry krve a
já jen doufám, že se nenakazil ani žloutenkou typu C, ani virem HIV. Představy těchto nemocí jsou moje noční můra.
Syn má nyní rýmu a kašel a mně se hned vybaví, že chřipkové stavy jsou první příznaky žloutenky,“ svěřila se
vystrašená matka a přidala další hrůzu nahánějící zkušenost: „Při odběru krve mě vyděsila slova zdravotní sestřičky,
která hledala naši kartu v nějakém svazku dalších asi patnácti karet a pak prohlásila, že to jsou všechno lidé, kteří se
píchli o stříkačku. Za námi stojící paní jen špitla, že se také napíchla na injekční stříkačku, když sáhla do trávy. Pro mě
to byl totální šok. Tolik lidí jen na jednom infekčním oddělení.“
O problému ví i městská část Praha 4, ale řešit se jí ho nedaří. „Dobře si pamatuji na rok 2011, kdy začal tento problém
eskalovat. Ze dne na den se to v okolí Táborské ulice začalo hemžit uživateli drog a použitým materiálem. Snažíme se
pomoct, zajistili jsme nadstandardní úklid, hlídkuje tu městská i státní policie, ale situace se stále nezlepšuje. Proto jsem
víc než uvítala petici našich občanů,“ řekla Právu radní Prahy 4 Lucie Michková, která je zároveň předsedkyní komise
pro bezpečnost a prevenci kriminality. Obyvatelé Nuslí se tak po několika letech rozhodli obrátit na nejvyšší místa a
požadují uzákonění minimální dvoukilometrové vzdálenosti pro umisťování provozoven poskytující služby pro drogově
závislé od škol a dětských zařízení.
„Petici s více než 1000 podpisy podepsali mimo jiné i Tereza Kostková, Petr Rychlý nebo Jan Hrušínský. Předali jsme ji
starostovi MČ Praha 4 Pavlu Caldrovi (nezávislý), primátorovi hl. m. Prahy Tomáši Hudečkovi (TOP 09), dále byla
zaslána premiérovi Bohuslavu Sobotkovi (ČSSD) i na ministerstvo školství a zdravotnictví,“ oznámila předsedkyně
petičního výboru Soňa Podušková.

