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Ahojte!

Skok do jesene sa zatiaľ konal 
horšie ako keď si skočíte hlavičku do 
ľadovej vody. Schladilo sa z nosenia 
tričiek pomaly na zimné bundy 
a počasie vyčíňa ako vždy za 
posledné roky. Tretinu septembra 
som sa trošku poflákala v Turecku, 
kde bolo príjemné počasie nad 
30stupňov a more teplotne taká 
príjemná „vaňa“. Tam, kde všetci 
o106 zjednávali, som sa ja 
popozerala po zvyškoch rímskej 
kultúry v podobe historických 
kameňov a stĺpov, videla obrovské 
korytnačky (karety), ale len na 
obrázkoch a zalietala si na balóne za 
člnom. Síce len 15 minút, ale poviem 
vám, aj to stačilo. Keď ma lano 
začalo zo 400m výšky ťahať naspäť 
na čln, nebolo to zrovna príjemné 
A z tohto skvelého tepla som si 
rovnými nohami skočila o 25stupňov 
nižšie, do bundy a teplej mikiny. 

Odporúčanie na toto číslo bude 
ako vždy, aby ste si to v prvom rade 
užili a v tom druhom ponúkané info 
z článkov aj využili ;)

Andrea

Zdroj obr.na obálke a 1.s: môj archív (A.)  - Turecko 2008

Občianske združenie Odyseus (vzniklo v roku 1997) poskytuje servisné služby 
ľuďom, ktorí užívajú drogy a/alebo pracujú v sex-biznise a mladým ľuďom. Informácie 
o združení sú dostupné na stránkach www.odyseus.org.  

Projekt časopis Intoxi vznikol v roku 2002 ako jeden z nástrojov terénnych sociálnych 
pracovníčok a pracovníkov OZ Odyseus v programe Chráň sa sám. Časopis Intoxi je 
určený výhradne osobám injekčne užívajúcim drogy a/alebo pracujúcim v sex-biznise. 
Obsahuje informácie, ktoré pomenúvajú riziká súvisiace s ich životným štýlom 
a stratégie ako ich znižovať. Tento časopis nie je možné kúpiť si v novinových 
stánkoch. Časopis je registrovaný na Ministerstve kultúry SR ako časopis určený 
výhradne špecifickým čitateľom pod registračným číslom: 3923/2008

Ja
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ANKETA
MESIAC OKTÓBER

Tu mala byť anketa. Žiaľ, terénni sociálni pracovníci a pracovníčky sa vás v teréne 
nič neopýtali a anketa nie je.
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  AIDSHILFE HAUS

NA OTÁZKU ČO SA DIALO PRED DVOMA MESIACMI VO 
VIEDNI MI ASI VÄČŠINA Z V Á S  ODPOVIE:, ŽE 
MAJSTROVSTVÁ EURÓPY VO FUTBALE. ÁNO AJ. NO 
OKREM NADŠENÝCH ŠPORTOVÝCH FANÚŠIKOV 
Z CELÉHO SVETA SOM SA DO TOHTO DÔSTOJNÉHO 
MESTA PALÁCOV A PARKOV PRIHNALA I JA A PÁR 
MOJICH KOLEGÝŇ Z ODYSEA. DÔVODOM BOLA 
NÁVŠTEVA SPRIATELENEJ ORGANIZÁCIE AIDSHILFE,
ZAOBERAJÚCOU SA TEMATIKOU HIV/AIDS. SKÔR,
AKO SA S VAMI PODELÍM O SVOJE DOJMY, SKÚSME SI 
POVEDAŤ NIEČO O TOMTO ZVÄČŠA TICHOM 
A SKRYTOM OCHORENÍ.

HIV je vírus. Biele krvinky bojujú 
proti vírusom tým, že vytvárajú 
protilátky. Páni a dámy v bielych 
plášťoch vyvinuli vakcíny (očkovanie) 
proti niektorým vírusom – napr. chrípka, 
Hepatitídy A,B... Vakcína pôsobí 
neškodne tým, že napodobňuje vírus. Vo 
chvíli, keď vírus napadne organizmus, 
protilátky ho zneškodnia. Pri HIV sa 
vyrobiť vakcínu zatiaľ nedarí, pretože 
vírus chameleón neustále mení svoj tvar. 
Predstavte si tú blamáž – keď si protilátky 
konečne vtlčú do hlavy, ako chameleón 
vyzerá, on zmení tvar tak, že ho nakoniec 
nenapadnú. 

Počet ľudí žijúcich s HIV vo svete  
z roka na rok vzrastá (aj vďaka 
existujúcej protivírusovej liečbe, čo 
spôsobuje, že ľudia žijúci s HIV dnes žijú 
desiatky rokov). Posledné štatistiky 
hovoria o 33,3 miliónoch. Rovnako ako 
prevencia je preto nevyhnutná priama 
práca s ľuďmi, u ktorých sa tento 
„chameleón“ už stihol udomácniť. Touto 
prácou i mnohým iným sa zaoberá 
viedenská pobočka Aidshilfe.
  

Táto organizácia ako prvá 
v Rakúsku začala pred vyše dvadsiatimi 
rokmi riešiť problematiku HIV/AIDS. 

Doteraz je to jediné špecializované 
centrum tohto charakteru vo Viedni. 
Kedysi dávno sa tlačili v kancelárii o nič 
väčšej ako tá naša. Kto prišiel do práce 
posledný, si vraj nemal na čo sadnúť :).  

Teraz majú zadarmo od mesta 
k dispozícii 5-poschodový dom v centre. 
Cieľovou skupinou sú ženy, mladí ľudia, 
homosexuálni a bisexuálni muži. Služby 
však zďaleka neposkytujú len im. 
Každý/á okoloidúci/a (t.z. aj tí/tie, ktorí/é 
nežijú s HIV) môžu vojsť, zobrať si 
nejaké čítaníčko, brožúrky, poradiť sa, 
alebo si len tak zobrať kondóm, ktorý tu 
môže dostať každý zadarmo.  

TESTOVANIE

Návštevníci centra majú možnosť 4 
x do týždňa využiť ponuku anonymného 
a bezplatného testovania na protilátky 
HIV z krvi. Ak sa chceš dať otestovať, je 
potrebné najmä prísť osobne v určený čas 
(telefonické objednanie nie je možné). 
Potom si vytiahneš poradové číslo 
a vymyslíš  si osobné heslo, pod ktorým 
budeš vedený/á v databáze. Na účel 
testovania nemusíš povedať  žiadne svoje 
osobné údaje. Rovnako nie je potrebná 
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ani kartička poistenca, či 
odporučenie od obvodného lekára/ 
lekárky. Rakúsko je zvláštna krajina –
napriek prísneho dojmu, ktorým pôsobí, 
sa tu na väčšine miestach stále veselo 
fajčí. I tu, v AIDS HILFE dome majú 
fajčiarky/ fajčiari počas čakania možnosť 
uľaviť stresu. 

Odberu krvi predchádza rozhovor 
s psychologičkou (tzv. predtestové 
poradenstvo), kedy máš možnosť pýtať sa 
rôzne otázky týkajúce sa HIV/AIDS. 

O výsledku testu si informovaná/ý 
medzi štyrmi očami tou istou 
psychologičkou/ psychológom pod 
heslom, ktoré si si predtým zvolil/a (tzv. 
potestové poradenstvo). Výsledok nie je 
možné zaslať poštou ani oznámiť 
telefonicky. Realizácia tohto bezplatného 
druhu testovania sa odporúča 3 mesiace, 
po tom, čo sa človek dostal do rizikovej 
situácie, t.j. do situácie kedy mohol byť 
teoreticky HIV infikovaný (napr. pri 
nechránenom orálnom, vaginálnom 
a análnom sexe, či pri zdieľaní ihly alebo 
iného nádobíčka pri užití drog). 

V rámci testovania je však 
v ponuke aj tzv PCR-test, ktorým sa dá 
HIV s 98% istotou určiť už 14 dní po 
vystavení sa riziku. Tento test je omnoho 
drahší, a tak sa pripláca 52 euro.

V pondelok, stredu a štvrtok sa za 
symbolickú sumu 6 euro môžeš otestovať 
i na syfilis. 

V centre funguje silná komunita 
ľudí žijúcich s HIV i ľudí, ktorí ťa 

podporia, ak žiješ s HIV Na jednom 
z piatich poschodí je veľká jedáleň, ktorá 
slúži i ako spoločenská miestnosť. Okrem 
dlhodobých poradenských rozhovorov 
so psychológom/ psychologičkou sa tu 
pravidelne schádzajú i svojpomocné 
skupiny ľudí žijúcich s HIV alebo AIDS, 
organizujú sa rôzne výlety, športové 
akcie, besedy, atď. Zamestnané sú tu 
i sociálne pracovníčky, ktoré riešia 
podobné veci, ako my v Odyseu, týkajúce 

sa napr. vybavovania dokladov, 
sociálnych dávok, ubytovania... , 
s „malým“ rozdielom. Napr. také 
vyriešenie bytovej otázky klienta/klientky 
trvá v Rakúsku cca 2 týždne a nájom, 
ktorý je klient/klientka schopný/á platiť sa 
odvíja od jeho/jej reálneho príjmu.  No, 
máme ešte čo doháňať.... 

Každopádne, návštevu Aids Hilfe 
vrelo odporúčam. Slovensky sa tam síce 
nedohovoríte, no nemecky, anglicky 
a dokonca i turecky sa s vami porozpráva 
väčšina personálu. A keby ste náhodou 
nemali cestu do Viedne, stavte sa na 
testoch aspoň u nás. Stačí sa spýtať 
v teréne kedy testujeme. Budeme sa na 
vás tešiť.

Katy
Zdroje obrázkov:
http://www.wien.gv.at/mariahilf/images/aidshilfehaus.jpg
http://static.twoday.net/warteschlange/images/aidshilfe.jpg

KONTAKTY:

Aids Hilfe Wien (Verein)
Mariahilfer Gürtel 4
A- 1060 Wien

Tel.: +43 1 5953740 
Fax: +43 1 5953700-16

E-Mail: wien@aids.at
URL: http://www.aids.at

ČASY A DNI TESTOVANIA NA 
PROTILÁTKY HIV V AIDS HILFE:

Pondelok a Streda  
         16.00 - 20.00 Hod 
Štvrtok
       09.00 - 13.00 Hod 

Piatok        
         14.00 - 18.00 Hod.
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YAABA JE METAAMFETAMÍN, KTORÝ  JE 
V THAJSKU VEĽMI ROZŠÍRENÝ MEDZI 
MLADÝMI ĽUDÍ. GORO HO INHALUJE 
CEZ ALOBAL.
JE TO STIMULANT – POVZBUDIVÁ 
LÁTKA, KTORÁ  SA VYRÁBA CHEMICKOU  
CESTOU. JEHO ÚČINKY SÚ PODOBNÉ 
PERVITÍNU – POVZBUDÍ, ZRÝCHLI 
SRDEČNÚ ČINNOSŤ, NABUDÍ 
ORGANIZMUS.  

POKRAČOVANIE THAJSKÉHO PRÍBEHU O JEDNOM TEENEGEROVI 
A JEHO SKÚSENOSŤAMI S AMFETAMÍNOM YAABA

S GOROM (15 ROKOV), CHLAPCOM Z THAJSKA, SME SA V MINULOM ČÍSLE INTOXI 
ROZLÚČILI V ČASE, KEĎ CHCEL PRESTAŤ S UŽÍVANÍM METAAMFETAMÍNU YAABA.

UPLYNULI ĎALŠIE TÝŽDNE A MY MÔŽEME SLEDOVAŤ JEHO PRÍBEH ĎALEJ.

TAK AKO SA TI DARÍ? VYDRŽAL SI?

Nie. Dvaja moji kamaráti si chceli 
vziať Yaabu. Keď skončila škola, zastavili 
ma a chceli, aby som im Yaabu kúpil 
v jednom dome. Oni tam nikdy neboli 
a majiteľ nemá rád neznámych. Tak som 
išiel. Bol som ako zmyslov zbavený. Kúpil 
som pre nich a 2 tablety aj pre mňa. Keď 
som si ich kúpil, moje ruky začali drogu 
automaticky pripravovať. Spamätal som sa 
až keď bolo po všetkom. 

PREŽÍVAŠ ŤAŽKÉ OBDOBIE? AKÝ MÁŠ 
PLÁN ĎALEJ?

Neviem. Je to ťažké. Keď som 
v škole a idem okolo záchodov alebo si 
idem na záchody zapáliť a cítim tú 
špecifickú vôňu, som v pokušení. 

ČO JE PRE TEBA NAJŤAŽŠIE?

Moji kamaráti. Väčšina z nich užíva 
drogy. Nie všetci vedia, že chcem prestať. 
Takže keď ma zavolajú, aby som si s nimi 

dal, tak nepoviem nie. I keď 
s niektorými sme sa dohodli, že 
prestaneme. Ale neviem, či sa to podarí. 
Napríklad Ton, ten je slabšej povahy. Mám 
pocit, že on chce užívať preto, lebo je 
nahnevaný na svojich rodičov.

A ČO TVOJI RODIČIA?

Tí sú dobrí. Niekedy si myslím, že sú 
až príliš dobrí. Oni sú niekedy ako moji 
kamaráti a nie ako rodičia. Keď zistili, že 
fajčím cigarety, tak mi nevynadali, ani mi 
nič nezakazovali. Možno preto, že si 
pamätajú na to, aké to bolo, keď boli 
mladí oni. Povedal som mame, že užívam 
drogy.

AKO SA TO STALO?

Mal som malé problémy v škole. 
Učiteľka mi našla cigarety a povedala, že 
zavolá domov. Keď som prišiel v piatok 
v noci domov, tak som povedal mame 
pravdu.
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AKO REAGOVALA?

Nevyzerala prekvapene. Mám pocit, 
že to s otcom tušili už dlhšie. Pýtala sa, 
ako dlho užívam drogy. Povedala, že si na 
mne všimla nejaké zmeny. Povedala, že 
chce, aby som prestal a ak to nepôjde, tak 
ma pošle na kliniku.

CHCEŠ TO AJ TY?

Veľmi. Veľmi sa mi uľavilo, keď 
som povedal pravdu. Nechcel som doma 
klamať. Ešte budem musieť ustáť stretnutie 
s otcom. Veľmi sa na to neteším.

Na ďalšie stretnutie prišiel Gor 
s podliatymi očami a vyzeral strašne. 
Nemusel som sa ani pýtať, aby som vedel,
že si zase zobral tabletu. Gor sa so mnou 
nechcel rozprávať. Neskôr som sa 
dozvedel, že mu bolo strašne zle. Celú noc 
nespal a ráno musel ísť do školy. Dal si 
tabletu a zastavil sa až o 3 dni.

Gorov príbeh pokračoval na 
webovej stránke. Striedali sa dni, kedy sa 
mu darilo neužívať drogy s dňami, kedy 
ich užíval a skúšal aj iné tablety, ktoré 
nepoznal. Po pár mesiacoch nastúpil na 
protidrogovú kliniku, kde sa liečil zo 
závislosti od amfetamínov. Keď sa vrátil 
z liečenia, tak mal veľmi zlé obdobie. 
Vtedy myslel aj na samovraždu a mal 
ťažké depresie.

Posledný zverejnený rozhovor 
s Gorom sa konal v novembri. Cítil sa 
lepšie, ale netušil čo bude ďalej. V škole 
mal veľa problémov, pretože počas 
užívania drog zanedbával svoje školské 
povinnosti. Nebol si istý, či chce 
pokračovať v liečbe a navštevovať 
svojpomocnú skupinu na klinike. Stál pred 
novou cestou. 

Rozlúčim sa s vami Gorovými slovami: 
„Dostal som druhú šancu zmeniť svoj 
život. Dôvera a podpora mojich rodičov, 
ktorú dostávam, je pre mňa veľmi dôležitá. 
Verím, že moje skúsenosti ma urobia 
silnejším a neurobím ďalšie chyby.“

Pokiaľ máte záujem podeliť sa 
s nami i o váš príbeh, budeme veľmi radi. 

Rozhovor môžeme spraviť v teréne pri 
výmene ihiel, alebo nám svoj príbeh 
môžete napísať na papier. Po prepísaní ho 
s radosťou uverejníme.

- Cоня -
Zdroj: http://www.thaidrugaddict.com/
Zdroj obrázku:
http://ocw.mit.edu/NR/rdonlyres/Writing-and-
Humanistic-Studies/21W-755Fall-
2006/C975BEAA-2678-4A31-8100-
2B5C273878C6/0/chp_short_story.JPG
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ŠLIAPAŤ CHODNÍK, NEZNAMENÁ ŠLIAPAŤ PO SVOJICH PRÁVACH!
ČASŤ III.

V MESIACI OKTÓBER POKRAČUJEME V KAMPANI ZAMERANEJ NA ĽUDSKÉ PRÁVA. TENTO 
KRÁT SME ZO VŠEOBECNEJ DEKLARÁCIE ĽUDSKÝCH PRÁV VYBRALI PRÁVO (NIELEN PRE 

VÁS) VIAC NEŽ AKTUÁLNE:

KAŽDÝ MÁ PRÁVO NA SLOBODNÚ VOĽBU
ZAMESTNANIA!

Hoci sa to mnohým nemusí páčiť –
každý človek má právo vybrať si, aké 
zamestnanie či prácu bude vykonávať. 
Tak, ako si niekto vyberie medicínu či 
murárčinu, môže si niekto iný zvoliť za 
svoje zamestnanie aj prácu v sex-biznise. 
Je to voľba čisto individuálna. Voľba, 
ktorá by mala byť akceptovaná, avšak nie 
je tomu vždy tak. Obyčajne je človek, 
ktorý si vybral prácu v sex-biznise 
vystavený oveľa väčším predsudkom ako 
ktokoľvek iný. Áno, pravdou je, že nie 
všade vo svete je možné v sex-biznise 
pracovať legálne... Tam je potom 
namieste otázka, či štát vydaním zákazu 
poskytovať platené sexuálne služby nejde 
proti ľudským právam ľudí, ktorí túto 
práci vykonávajú... Je to otázka 
filozofická, pretože by sa na správnej 
odpovedi právnici asi nezhodli.

Avšak späť na Slovensko k našej 
téme. Je viac než isté, že každý človek si 
môže slobodne zvoliť prácu v sex-biznise 
za svoje zamestnanie. Musí však počítať 
s tým, že stigma, ktorú toto zamestnanie 
so sebou prináša, je často veľmi 
ubližujúca. Legislatíva na Slovensku 
neumožňuje, aby ľudia pracovali v sex-
biznise legálne. Avšak, naša legislatíva 
túto prácu ani nezakazuje. Skrátka, 
neexistuje žiaden zákon, ktorý by sa 
prácou v sex-biznise zaoberal. Existujú 
však všeobecne záväzné nariadenia, ktoré 
umožňujú vyberať finančné pokuty od 
ľudí, ktorí ponúkajú alebo poskytujú 
sexuálne služby v rámci mestskej časti, 
v ktorej toto nariadenie platí. V Bratislave 
sú týmito mestskými časťami – Staré 
Mesto, Nové Mesto a Podunajské 
Biskupice. Podľa týchto nariadení však 
môžu mestskí policajti a policajtky či 
príslušníci a príslušníčky Policajného 
zboru SR vybrať finančnú pokutu
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maximálne vo výške 1.000 Sk. Ak 
od vás žiadajú viac, porušujú toto 
nariadenie.

Pre úplnosť ešte uvádzam, čo si 
o slobodnom výbere práce v sex-biznise 
myslia samotní ľudia, ktorí ju vykonávajú. 
Uvádzam na tomto mieste časť 
z Deklarácie práv ľudí pracujúcich v sex-
biznise v Európe, ktorá sa venuje práve 
slobodnému výberu povolania 
a pracovným podmienkam.
OSOBY PRACUJÚCE V SEX-BIZNISE MAJÚ 
PRÁVO NA PRÁCU, SLOBODNÚ VOĽBU 
POVOLANIA, SPRAVODLIVÉ, PRIAZNIVÉ 
PRACOVNÉ PODMIENKY A OCHRANU PRED 
NEZAMESTNANOSŤOU A NA ZÁKLADE 
TOHTO PRÁVA:
1 Nedostatočné uznanie práce v sex-

biznise ako pracovnej činnosti alebo 
profesie, má za následok nepriaznivé 
pracovné podmienky ľudí pracujúcich 
v sex-biznise a odopiera im prístup 
k ochrane, ktorú poskytuje národná 
a európska legislatíva o 
zamestnanosti. 

2 Osobám pracujúcim v sex-biznise má 
byť umožnené určiť si podmienky pri 
poskytovaní sexuálnych služieb.         

3 Osoby pracujúce v sex-biznise majú 
právo na bezpečné a zdravé pracovné 
prostredie; presné a aktuálne 
informácie o zdraví a bezpečnosti im 
majú byť sprístupnené bez ohľadu na 
to, či sú 
zamestnancami/zamestnankyňami 
alebo živnostníkmi/živnostníčkami. 
Okrem toho nikto nemá právo nútiť 
osobu pracujúcu v sex-biznise 
konzumovať alkohol alebo iné drogy 
ako podmienku zamestnania.

4 Všetky osoby majú právo byť na 
pracovisku rešpektované a nikto nemá 
právo ich sexuálne obťažovať; 
pracoviská, kde je práca v sex-biznise 
vykonávaná by mali presadzovať 
rešpekt a slobodu 

pracovníkov/pracovníčok 
a n e p r i p ú š ť a ť  zneužívanie 
a obťažovanie ľudí pracujúcich v sex-
biznise. 

5 Osoby pracujúce v sex-biznise majú 
mať nárok na spravodlivé pracovné 
a sociálne istoty a benefity, vrátane 
nemocenských dávok, materskej 
a rodičovskej dovolenky, plateného 
a neplateného voľna a právo na 
podporu v nezamestnanosti ak sa ich 
pracovný pomer skončí alebo sa 
rozhodnú v sex-biznise nepokračovať. 

6 Osoby pracujúce v sex-biznise by 
nemali byť nútené platiť zvýšené 
ceny za nájom, nevyhnutné predmety, 
stravu a služby na pracovisku len 
kvôli tomu, že pracujú na mieste 
poskytovania sexuálnych služieb. 

7 Nikto nemá právo brániť ľuďom 
pracujúcim v sex-biznise vo 
vykonávaní ich zamestnania, ani ich 
zo zamestnania prepustiť na základe 
ich práce v oblasti sex- biznisu.

Po tomto mesiaci by ste si mali 
pamätať, že každý má právo rozhodnúť 
sa pre prácu v sex-biznise. To, čo je 
však potom oveľa ťažšie je čeliť 
nevýhodám, ktoré táto voľba môže 
priniesť. V spoločnosti, kde nie je táto 
práca akceptovaná, nie sú totiž často 
akceptované ani osoby, ktoré ju 
vykonávajú.

                                                                            
Ľubica

Projekt sa realizuje vďaka podpore Nadácie 
otvorenej spoločnosti – Open Society 
Foundation 
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NAJRADŠEJ SPÍM A LETÍM NAD OBLAKY

„ČO BY SI CHCELA V ŽIVOTE ROBIŤ?“,
SPÝTALA SOM SA RAZ JEDNEJ ZNÁMEJ. BEZ 
DLHŠIEHO ZAMYSLENIA MI ODPOVEDALA:
„CHCELA BY SOM STÁLE SPAŤ.“ PAMÄTÁM SI,
AKO MA VTEDY JEJ ODPOVEĎ PODRÁŽDILA -  
ZDALO SA MI TO STRAŠNE NEEFEKTÍVNE. DNES 
MI TO EŠTE VŽDY ZAVÁŇA PASIVITOU, NO KEĎ 
SA ZAMYSLÍM NAD TÝM, ŽE PODĽA PRIESKUMU 
USKUTOČNENÉHO TENTO ROK V ČESKEJ 
REPUBLIKE, UDÁVA PROBLÉMY SO SPÁNKOM 
PRIBLIŽNE 50% OPÝTANÝCH 
A ODBORNÍCI/ODBORNÍČKY PREDPOKLADAJÚ,
ŽE NA SLOVENSKU JE SITUÁCIA VEĽMI 
PODOBNÁ, DRÁŽDI MA TO O ČOSI MENEJ.

ČO TO TEN SPÁNOK VLASTNE JE?

Spánok sa definuje ako stav 
bezvedomia, z ktorého sa dá bez 
problémov prebrať. Skladá z piatich fáz, 
ktoré tvoria takzvaný spánkový cyklus. 
Prvé dve fázy tvorí ľahký spánok, ďalšie 
dve hlboký alebo pomalý spánok a 
poslednú fázu tzv. REM spánok. Ten je od 
predchádzajúcich štyroch výrazne odlišný. 
REM je skratka anglického slova Rapid 
Eye Movement, čo v preklade znamená 
rýchly pohyb očí. Tento pojem vyjadruje 
charakteristickú črtu piatej spánkovej fázy 
- počas nej sa nám totiž prudko hýbu očné 
gule, navonok sa zdá, ako keby sme v 
spánku rýchlo žmurkali. Týchto päť fáz sa 
pravidelne opakuje, počas jednej noci 
absolvujeme zvyčajne 4 až 5 spánkových 
cyklov. Jeden spánkový cyklus trvá v 
priemere 90 minút, z čoho 80 minút 
pripadá na niespánok bez REM (čiže bez 
rýchlych pohybov očí) a iba 10 minút na 
REM spánok. Keď som bola malá, myslela 
som si, že v noci sa spolu so mnou 
a hračkami ukladá na spánok aj môj 
mozog. Omyl - v mozgu je to ako vo 
večierke – nonstop otvorené. Verili by ste, 
že ešte aj počas spánku spotrebuje mozog 

rovnaké množstvo glukózy a kyslíka, ako
v bdelom stave? 

Nespánkový maratón veľa z vás 
dôverne pozná. S obľubou bičujeme svoje 
zdanlivo nezničiteľné telá do extrému. Aj 
ja si celý život fungujem podľa hesla „pár 
dní potiahnem a potom to dospím“. Preto 
ma celkom prekvapilo, keď som sa 
prednedávnom dočítala koľko katastrof 
spôsobených práve nevyspatosťou svetová 
história už stihla zaznamenať. Pozrime sa 
teraz na to, ako nám takých pár nocí bez 
spánku môže zavariť.

Keďže spánok priamo ovplyvňuje 
centrálnu nervovú sústavu, jeho nedostatok 
vyvoláva nerovnováhu v mozgu. 
Najčastejšie dochádza k výpadkom pamäte 
a poruchám koncentrácie. Vedeli ste 
napríklad, že viac ako 41% dopravných 
nehôd sa stáva dôsledkom únavy z 
nevyspatosti, približne 52% pracovných 
úrazov je následkom nepozornosti v 
dôsledku únavy a v domácnosti až 29% 
úrazov padne za obeť práve pár prebdetým 
nociam? Keď nám chýba spánok, väčšina 
z nás šteká ako psy. Z rovnováhy nás 
vyvedú maličkosti, vznikajú 
nedorozumenia v medziľudských 
vzťahoch. Ja vtedy namiesto vrčania po 
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ľuďoch zvyknem vyslať krátke 
posolstvo v duchu „Som nevyspatá, 
nechaj ma prosím tak.“ Spánok ďalej 
ovplyvňuje obranyschopnosť organizmu. 
Keby sme boli mobily, spánok by bola 
naša nabíjačka. Potrebujeme ho dostatok, 
aby si telo vedelo vytvoriť štít voči 
chorobám zvonka. Č l o v e k ,  ktorý 
niekoľko nocí nespí, môže zažívať stavy 
podobné paranoji, či halucinácie. Rozdiel 
medzi skutočnou psychiatrickou 
diagnózou a týmito stavmi je, že tieto by 
po dospaní mali odznieť.

AKO JE TO SPRÁVNE?

 Týždenný graf spánku - Optimálne 
by ste mali spať tak dlho, aby ste 
nasledujúci deň nepociťovali únavu. 
Ale na to, aby ste dosiahli tento cieľ, 
musíte si líhať aj vstávať vždy v 
rovnakom čase. Pravidelný spánok 
umožňuje stabilizovať denný rytmus. 
Nespite v sobotu a v nedeľu 
predpoludním. 

 Nestrácajte čas vylihovaním 
v posteli - Mali by ste si ľahnúť len 
vtedy, keď pocítite ospalosť. Ak 
nezaspíte do 15 minút, vstaňte a robte 
niečo príjemné, ale monotónne (napr. 
krížovky, čítanie, štrikovanie ). Ak 
na vás prídu driemoty, ihneď si 
ľahnite do postele. Ak sa vám 
nepodarí zaspať, vstaňte a pokračujte 
v predchádzajúcej činnosti, až kým sa 
vás skutočne nezmocní spánok. 
Pamätajte si: ráno musíte vstať v 
rovnakom čase, ako obvykle.

 Večer neužívajte stimulujúce 
prostriedky - nepite kávu, kolové 
nápoje a nejedzte čokoládu. Tieto 
potraviny obsahujú kofeín, ktorý 
predstavuje silný stimulujúci 
prostriedok. Pred spaním nefajčite. Aj 
nikotín má totiž silné povzbudzujúce 
účinky. 

 Nepite alkohol - tvrdenie, že pohárik 
je dobrým prostriedkom na spanie, je
mylné. Alkohol totiž narúša 
prirodzený cyklus spánku -bdenie. 

 Aké lieky užívate? Skontrolujte, či 
lieky, ktoré užívate, nespôsobujú 
poruchy spánku. 

 Maškrta pred spaním - občas 
pomáha, keď hodinu až dve pred 
spaním vypijete pohár mlieka alebo 
zjete krajec chleba, či ovocie. 
Nejedzte sladkosti, ani ťažšie jedlá. 

 Vyberte sa na prechádzku neskoro 
popoludní alebo podvečer. Nemusíte 
sa preťažovať, stačí ak sa prejdete po 
parku. Pri pohybe sa pretiahnu svaly, 
zvýši sa telesná teplota a následne sa 
telo ľahšie poddá spánku. 

 Pozor na svetlo – nevystavujte oči 
pred spaním zbytočnému svetlu, 
obzvlášť modrému.  

 Teplý kúpeľ  - telesná teplota diktuje 
denný rytmus organizmu. V spánku 
dochádza k zníženiu teploty, najvyššiu 
teplotu má ľudské telo cez deň, pokles 
telesnej teploty vyvoláva ospalosť. 
Teplý kúpeľ zvýši teplotu organizmu, 
neskôr začne teplota klesať, objaví sa 
pocit únavy, ktorý vyvolá spánok. 

V dávnych dobách antiky ľudia 
verili, že každú noc na zem, spolu so 
svojou matkou, bohyňou noci, prichádzal 
boh spánku, Hypnos. Podľa legendy im 
zosielal sny a zbavoval ich tak starostí. 
Dnes veľa ľudí verí, že bezstarostné sny 
im prinesie sex. Faktom je, že 
hormonálne mechanizmy vyvolané 
sexuálnou aktivitou pôsobia na spánok 
pozitívne. Čomu veríte vy? 

Katy
Zdroje:
www.holisticonline.com, www.primar.skm
www.nespavost.cz
Zdroj obrázku:
http://www.zdravcentra.sk/zc/imgsk/ruzne/spano
k.jpg
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AKO ĽUDÍ PRACUJÚCICH V SEX-BIZNISE VNÍMAJÚ MÉDIÁ....

V SEPTEMBRI OZ ODYSEUS PRIPRAVIL 
VZDELÁVANIE PRE NOVINÁROV O TOM, AKO SA DÁ 
PRAVDIVEJŠIE A LEPŠIE PÍSAŤ O PRÁCI V SEX-
BIZNISE. KEĎ SOM SA NA TOTO VZDELÁVANIE 
PRIPRAVOVALA, NATRAFILA SOM NA VEĽMI 
ZAUJÍMAVÚ ŠTÚDIU. JE TO O TOM, AKO SA 
O ĽUĎOCH PRACUJÚCICH V SEX-BIZNISE HOVORÍ 
A PÍŠE V MÉDIÁCH. TENTO PRIESKUM SA SÍCE 
USKUTOČNIL V INDII, ALE OD SLOVENSKÝCH MÉDIÍ 
NEMÁ ĎALEKO. POĎME SA TEDA POZRIEŤ, ČO 
VLASTNE O ĽUĎOCH PRACUJÚCICH V SEX-BIZNISE 
A O PRÁCI V SEX-BIZNISE PÍŠU MÉDIÁ...

V roku 2003 – od apríla do mája, 
pani Prerna Srivastava preštudovala 60 
článkov v popredných novinách 
a časopisoch v Indii, s cieľom preskúmať, 
ako je v týchto médiách vykresľovaná 
práca v sex-biznise a ľudia pracujúci 
v sex-biznise. Výsledky jej prieskumu 
môžete nájsť na: 
www.sangram.org/vampnews/vol01no04/
media2.html

Ja som z nich vybrala tieto:

 V článkoch sa často spomínajú 
len ženy a deti pracujúce v sex-
biznise, a to spôsobom, akoby 
medzi týmito dvoma skupinami 
nebol žiaden rozdiel. Muži 
pracujúci v sex-biznise sú 
spomínaní v médiách len 
zriedka. 

 Ľudia pracujúci v sex-biznise 
nie sú prezentovaní ako 
bytosti, ktoré dokážu myslieť 
alebo sa samostatne 
rozhodovať. Obyčajne sú 
vykresľovaní ako naivné obete, 
ktoré potrebujú pomoc.

 Práca v sex-biznise sa obyčajne 
zamieňa s otroctvom, a to 
konkrétne so sexuálnym 
vykorisťovaním. Ľudia pracujúci 
v sex-biznise sú jednotne 
vykresľovaní ako tí, ktorí boli 
„zvábení“, „oklamaní“ a 
„donútení“ pracovať v sex-
biznise.

 Ľudia pracujúci v sex-biznise 
sú zo strany médií dotazovaní 
takmer výlučne o ich 
súkromnom živote. Veľmi 
ojedinele sa ich novinári 
a novinárky pýtajú na ich 
pracovné podmienky alebo na 
ich názor, čo by sa dalo na 
podmienkach, v ktorých 
pracujú, zmeniť... Tieto otázky 
vždy kladú len „študovaným 
expertom a expertkám“.

 Práca v sex-biznise a ľudia, ktorí 
ju vykonávajú sú v médiách 
prezentovaní ako „stojaci na 
okraji spoločnosti“ alebo „žijúci 
mimo civilizovaného sveta“. 
Ľudia pracujúci v sex-biznise nie 
sú nikdy vykreslení ako 
príslušníčky a príslušníci 
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komunity – ako 
občania/občianky, rodičia, 
susedia a susedky či priatelia a 
priateľky...

 Práca v sex-biznise a ľudia 
pracujúci v sex-biznise sú 
prezentovaní ako 
nebezpečenstvo pre bežného 
človeka a spoločnosť, alebo sú 
prezentovaní ako „spoločenskí 
diabli“, „sociálne zlo“, „metla 
ľudstva“ a ako „odporní 
kriminálnici“.

 Zo strany médií existuje 
enormný záujem o uverejnenie 
detailov spojených s utrpením 
a so sexom. Na druhej strane 
majú však média iba minimálny 
záujem o uverejnenie 
konkrétnych článkov, ktoré by sa 
zaoberali životnými 
a pracovnými podmienkami ľudí 
pracujúcich v sex-biznise, ich 
ľudskými právami alebo 
sociálnymi postojmi. 

Médiá sa 
vždy o životné 
príbehy ľudí 

pracujúcich 
v sex-biznise 

a prácu v sex-
biznise ako takú 

enormne 
zaujímali. Ich 
cieľom je však 

obyčajne „iba“ šokovať čitateľov 
a čitateľky, príp. v nich vzbudiť súcit 
a ľútosť. Úlohou médií by pritom malo 
byť predovšetkým objektívne informovať 
a tam, kde je to možné, aj vzdelávať 
verejnosť. Ľudia, ktorí takéto reportáže 
robia, sa nikdy nedostali za hranicu 
osobného príbehu a zväčša zabúdajú na 

to, že skutočnými expertkami a expertmi 
na prácu v sex-biznise sú práve tie osoby, 
ktoré ju samy vykonávajú.

Podobných príkladov o zlej práci 
novinárov a novinárok by sa dalo nájsť 
veľa aj na Slovensku. Za všetky 
spomeniem aspoň ten, ktorý vo mne 
rezonuje najvýraznejšie. V tomto článku 
boli ľudia pracujúci v sex-biznise 
prirovnávaní ku zvieratám. Ženy 
pracujúce v sex-biznise boli opisované 
ako bezcitné matky a ako ženy, ktoré 
predávajú svoje deti. Týmto a podobnými 
článkami sa aj naša novinárska obec radí 
medzi tie, ktoré produkujú diskriminujúce 
a nepravdivé články. Preto je nevyhnutné 
s novinármi a novinárkami pracovať 
a dúfať, že raz sa nám spoločne podarí 
zmeniť obraz ľudí pracujúcich v sex-
biznise podávaný médiami...

                                
Ľubica 

Zdroje obrázkov:
http://www.czech.cz/pic.aspx?id=3382&lang=en
-US
http://www.denix.sk/images/novinar.jpg
http://img2.atlas.sk/images/gallery/370/8320.jpg
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O.S.E.M.S.M.E.R.O.V.K.A

Tajnička ukrýva výrok britského režiséra a producenta Alfred Hitchcocka, „majstra 
filmového hororu“:
„Nie je nič krajšieho ako…………………………………..(tajničku tvorí 18 písmen).“

D S D R O F N O S I R R A H E
S E I S U M A T H U R M A N J
Ť A Ľ T O M C R U I S E U A U
S N N A T N A R G CH O A D M L
T C O L E I G H H A P S K W I
R O S L I L T E J P H T C E A
E N P O L O Í B A L I W E N O
B N M N N H E R C I A O P L R
O E O E I E O A K N L O Y U M
R R H Z L P R D M O O D R A O
A Y T S O B N P A L R E O P N
I A A N A U O I N E E A G E D
L P M O N R M T E D N N E N N
U I M R E N O T L A D A R N Z
J E E I L O J A N I L E G N A

ANGELINA JOLIE, BRAD PITT, DEAN, DALTON, DELON, EASTWOOD,
EMMA THOMPSON, GRANT, GREGORY PECK, HARRISON FORD,
HUGH JACKMAN, HEPBURN, CHAPLIN, IRONS, JET LI, JULIA 
ORMOND, JULIA ROBERTS, LEIGH, LENA OLIN, MONROE, PAUL 
NEWMAN, PENN, POLO, SOPHIA LOREN, TOM CRUISE, SEAN 
CONNERY, STALLONE, UMA THURMAN

Tajnička z minulého čísla:
„…istej úrovni ako ten druhý.“
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V.T.I.P.Y

Dámy a páni, hovorí k vám kapitán. 
Práve sa nachádzate na palube 
najväčšieho lietadla na svete. Na tomto 
poschodí nájdete bar a reštauráciu, na 
druhom bazén a tenisové kurty.
Na treťom poschodí si môžete 
spríjemniť let návštevou kina a divadla.
No a teraz mi držte palce, ja sa to 
hovädo pokúsim dostať do vzduchu."

Číňania robia prieskum. Zisťujú, za 
koľko sa dokážu študenti naučiť 
čínštinu. Pýtajú sa študenta na 
Oxforde, za koľko to zvládne. 
Študent odpovie:
- Za dva roky.
Študenta z Harwardu sa tiež pýtajú.
- Za rok sa do dá.
Prídu na Žilinskú Univerzitu, 
spýtajú sa študenta. Študent 
vytiahne sluchátka z uší:
- A sú skriptá?
- Sú.
- Tak ma zapíšte na piatok na skúšku.

Mladomanželia vyjdú po sobáši z 
kostola. Okoloidúci chlapci sa na sebe 
zaškeria a jeden z nich povie: 
-Vystrašíme ich? Druhý neváha, 
rozbehnú sa k nim a kričia:
- Ahooj oci...!

Hovorí Fero Mišovi:
- Ja na zlepšenie trávenia pijem pivo, 
pri nechutenstve pijem biele víno, keď 
mám nízky tlak pijem červené víno, 
keď ho mám vysoký, tak pijem koňak 
a keď som nachladnutý tak si dám 
rum.
- A kedy piješ vodu? - vyzvedá Mišo.
- Takú chorobu som ešte nemal...

Rozpráva sa Nemec, Američan a 
Slovák, kto má lepšie autá.
Nemec: "My máme také dobré autá, že 
keď ich zabudneme zamknúť, za pár 
sekúnd sa rozhučí alarm."
Američan: "To nič nie je, keď my 
zabudneme zamknúť auto, za pár 
sekúnd sa zamkne samé."
Slovák: "To u nás keď zabudneme 
zamknúť auto, za pár sekúnd zmizne."

2stránku 
pripravila 
Saša
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POTULKY ANDALÚZIOU – VII. ČASŤ

V TEJTO, UŽ POSLEDNEJ, ČASTI SVOJHO 
ROZPRÁVANIA O MALAGE A OSTATNÝCH JUŽNÝCH 
MESTÁCH ŠPANIELSKA BY SOM SA CHCELA ZAMERAŤ NA 
SLÁVNU TRADÍCIU ŠPANIELOV – NA BÝČIE ZÁPASY.

Ako som už spomenula v 
predchádzajúcej časti – veľa noviniek o 
tomto „krvavom športe“ som sa 
dozvedela v tzv. Museo Taurino - múzeu 
býčích zápasov v Malage, ktoré sa 
nachádzalo na Plaza de Toros de la 
Malagueta – priamo v centre Malagy.

Výklad nám robil profesor 
španielčiny a bolo to veľmi zaujímavé. 
Už pri príchode do býčej arény, kde sa 
konali predstavenia, a kde sa nachádzalo 
aj spomínané múzeum, mi naskočili 
zimomriavky. Vítala ma obrovská 
kruhová aréna, ktorej vnútrajšok bol 
vysypaný pieskom dovezeným až z 
africkej púšte Sahara. Bola postavená v 
roku 1876 a údajne sa do nej zmestí až 14 
000 divákov.

Býčie zápasy, teda korida, majú 
dlhú tradíciu – na Kréte existujú maľby z 
roku 2 000 pred Kristom, na ktorých sú 
vyobrazený muži a ženy čeliace býkovi. 
Vtedy sa s býkom bojovalo tak, že ho 
bojovník chytil za rohy a pokúsil sa ho 
strhnúť k zemi. V Španielsku začali prvé 
zápasy začali v 16. storočí, a táto tradícia 
sa premietla aj do mnohých oblastí 
kultúry – do maliarstva (Picasso, Goya), 
hudby (opera Carmen), tanca 
(passodoble), literatúry (Hemingway)... V 
súčasnosti je tendencia tieto zápasy 
postupne obmedzovať - mnoho Španielov 
ich považuje za prežitok a vidia v nich len 
trápenie zvierat. V Barcelone sú už 
dokonca zakázané.

Prvé arény vznikali vždy v strede 
miest a ich tvar  dokonca napodobňoval 

vzhľad a štýl okolitých domov. Pre 
bežných ľudí to bola kedysi veľká 
spoločenská udalosť, nešlo len o samotný 
súboj toreadora s býkom, ale aj o 
neopakovateľnú atmosféru. Ľudia v 
hľadisku bývajú počas koridy veľmi 
družní – napríklad sa navzájom ponúkajú 
jedlom. 

Kedysi som si myslela, že býci sú 
fascinovaní červenou farbou na látke, 
ktorú drží toreador, v skutočnosti je to 
však pohyb, ktorý ich podnecuje útočiť. 
Táto červeno-žltá alebo ružovo-žltá látka 
sa nazýva muleta.

V múzeu, kde boli na stenách 
rozvešané vypchaté hlavy býkov, som si 
všimla, že im chýbajú uši. Spýtala som sa 
na to nášho profesora. Vraj je to cena za 
extra výkon. Ak sa divákom vystúpenie 
páčilo (ak bol toreador dostatočne 
elegantný a trafil býka medzi lopatky, 
kadiaľ sa možno dostať až k jeho aorte a 
rýchlo ho usmrtiť), zamávajú bielymi 
vlajkami a toreador dostane ako špeciálnu 
cenu ucho zabitého býka. Ak je 
predstavenie ešte lepšie, dostane dve uši a 
ak si úplne získa srdcia divákov, 
prezident koridy mu dá na konci chvost 
býka. 

Človek by si myslel, že toreadori 
musia k býkom cítiť hnev, keď s nimi 
zápasia na život a na smrť, ale dozvedela 
som sa, že toreadori majú v skutočnosti 
býkov veľmi radi – po tom, čo ich zabijú, 
si ich uctia bozkom. Zaujímavé je aj to, že 
pred vystúpením si majú možnosť vybrať 
„svojho“ býka.
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Pýtala som sa aj na to, ako 
nebezpečný je tento „šport“. Na 
počudovanie je smrť toreadora skutočne 
zriedkavá. Ak sa však niečo také stane, 
býka zabijú a rovnako aj jeho „býčiu 
matku“, aby nemala už viac takých 
„synov“. Zaujímavé je, že existujú 
špecializované predajne – mäsiarstvá, 
ktoré predávajú mäso výlučne z býkov, 
ktorí boli zabití v aréne. To je tiež možno 
forma akejsi „úcty“ býkom, že ich mäso 
je jedinečné.

Do arény skutočne putujú nádherní 
býci – existujú farmy na býkov, kde 
vychovávajú tých najkrajších býkov pre 
zápasy, je to dokonca prestíž pre majiteľa 
býka, aby bol jeho býk ten „vyvolený“ a 
vybratý do koridy. 

Oblečenie pre toreadorov tiež nie je 
lacnou záležitosťou – jeho cena sa 
pohybuje okolo 6 až 7 tisíc EUR, čo je asi 
okolo 200 tisíc korún. Je ručne vyšívané a 
popretkávané zlatom. Za toreadorov učia 
mladých chlapcov už od veku 10 rokov. 

Na koridu má iste veľa ľudí 
negatívny názor, pretože to vyzerá ako 
trápenie zvierat. Španieli tvrdia, že býk v 
aréne aspoň dostáva šancu prežiť – na 
rozdiel od ostatných zvierat, ktoré bývajú 
priamo zabité a skončia ako ľudská 
potrava. Je pravda, že ak býk preukáže 
odvahu, na základe mávania divákov 
šatkami mu môže prezident koridy udeliť 
milosť. 

Dva a pol týždňa v Španielsku 
ubehli ako voda. Veľa ľudí sa čuduje, 
prečo celý rok šetrím na niečo, z čoho sa  
krátko teším a potom z toho už nič 

nemám. Ale cesta človeka neobohacuje 
len počas samotného trvania, ale dáva 
človeku aj niečo do budúcnosti. Po každej 
ceste sa cítim byť vnútorne bohatšia, lebo 
počas nej spoznávam aj samu seba a mám 
možnosť rozmýšľať nad vecami bez 
vonkajších vplyvov. Navyše, keď som 
odkázaná len na vlastné sily a schopnosti, 
dodáva mi to odvahu prekonávať 
prekážky aj v bežnom živote a veriť si. 

    
          

Saša

Býčia aréna (Plaza de Toros) v Malage

Zdroje obrázkov:          http://farm3.static.flickr.com/2360/2425225928_603c3471d7_o.jpg
http://www.e-cestovka.sk/files/ec/letovisko/marbella/obr3.jpg
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SOCIÁLNA ASISTENCIA:
LIEČBA „CÉČKA“ 

O HEPATITÍDE C (HCV), BEŽNE NAZÝVANEJ 
ŽLTAČKA, SA TOHO UŽ NA STRÁNKACH INTOXI  
POPÍSALO VEĽA. DNES UŽ VIEME, ŽE JE TO 
INFEKČNÁ CHOROBA, KTORÁ POŠKODZUJE PEČEŇ,
ŽE V JEJ RODINE  ŽIJE NIEKOĽKO JEJ RÔZNYCH 
TYPOV, VIEME AKO SA PRED ŇOU CHRÁNIŤ...TOTO 
VŠETKO SÚ INFORMÁCIE VEĽMI DÔLEŽITÉ, NAJMÄ 
KEĎ SI UVEDOMÍME, ŽE “CÉČKO“ JE ASI 100 RÁZ 
NÁKAZLIVEJŠIE AKO HIV/AIDS A  JE  ROZŠÍRENÉ 
AJ MEDZI INJEKČNÝMI UŽÍVATEĽMI/KAMI DROG,
KEĎŽE  SA  ŠÍRI NAJMÄ KRVOU. BOJ S TÝMTO 
VÍRUSOM V TELE  JE  DLHÝ A ŤAŽKÝ A PRETO SA 
TERAZ POZRIEME  PRÁVE NA TO, AKO 
BOJOVAŤ!!!

AKO ZISTÍŠ, ŽE MÁŠ HEPATITÍDU C?

To ľahké veru nie je.  Ochorenie 
väčšinou prebieha bez príznakov (až 
95%), prípadne je sprevádzané tzv. 
nešpecifickými príznakmi ako pri 
chrípke. Medzi hlavné príznaky patrí 
nevoľnosť a únava, znížená chuť do jedla, 
horúčka, hnačky – ťažko teda zistíš, či 
tieto príznaky majú súvis s hepatitídou 
alebo si jednoducho prechladol/a. 

A preto ... jedinou možnosťou ako 
s istotou zistíš či hepatitídu máš alebo nie, 
je dať sa otestovať!!! O testy môžeš 
požiadať svojho obvodného lekára. Ak 
lekára nemáš, môžeš zájsť na Kramáre k  
MUDr. Belovičovej , ktorá ťa môže 
otestovať aj bez odporúčania obvodného 
lekára. Na testy k nej je potrebné prísť  
ráno (o 8,00) a mať kartu poistenca. 
(Bližšie info. poskytneme v teréne. )

Choroba môže prebiehať v dvoch 
štádiách: akútnej a chronickej. Ani 
v jednom štádiu sa však  nemusí 
prejavovať výraznejšie. V priebehu 
šiestich až dvanástich mesiacov (v 
akútnej fáze) sa asi desať až dvadsať 

percent ľudí vírusu samovoľne zbaví a 
väčšinou ani nikdy nezistia, že ich 
ohrozil. Ak vírus samovoľne „neodíde“, 
choroba prechádza do chronického štádia
a pečeň zostáva zapálená. Niektorí 
pociťujú len mierny zápal, ktorý sa 
nemusí ďalej rozvinúť. U ostatných 
zápal poškodzuje pečeň a môže viesť až 
k cirhóze pečene, rakovine pečene alebo 
k jej celkovému zlyhaniu. V tomto štádiu 
je už nevyhnutná liečba, ktorou sa začína 
boj medzi vírusom a imunitným 
systémom organizmu...

PODMIENKY NA ZAČATIE LIEČBY

- minimálne 6-mesačná abstinencia 
od užívania drog príp. potvrdenie 
o tom, že si na substitučnej liečbe. 
Potvrdenie môžeš získať napríklad 
z Centra pre liečbu drogových 
závislostí, zo psychiatrických 
ambulancií alebo resocializačných 
zariadení.

K žiadosti o liečbu je potrebné ďalej 
doložiť výsledky nasledovných 
vyšetrení:
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- virologické vyšetrenie ( lekárske 
potvrdenie o tom, že sa ti v krvi 
nachádza vírus ), 

- výsledky pečeňových testov,
- histologické vyšetrenie pečene, 

ktorým sa dokazuje chronický 
zápal.

KDE A AKO PREBIEHA LIEČBA?

Vzhľadom na celkovú náročnosť sa 
na Slovensku liečba HCV realizuje 
v 15tich vybraných infektologických a 
hepatologických pracoviskách. 
V Bratislave môžete liečbu absolvovať 
v piatich ambulanciách. (napríklad v 
Centre pre liečbu chronických vírusových 
hepatitíd, ktoré sa nachádza na 
Kramároch.) 

V súčasnosti sa HCV lieči 
antivírusovými liekmi, a je efektívna 
u väčšiny ľudí. Liečba však nie je vhodná 
pre každého. Niektorí ľudia potrebujú len 
pravidelnú prehliadku, aby sa zistilo, či je 
pečeň zapálená alebo či sa zápal 
nerozširuje. Nakoľko bude liečba 
efektívna závisí aj od takých faktorov ako 
je: vek, pohlavie, druh hepatitídy C, 
stupeň poškodenia pečene, či má človek 
zároveň aj HIV alebo iný typ hepatitídy.... 
Základom úspechu je podľa MUDr. 
Oltmana z hematologickej kliniky na 
Antolskej v Bratislave, v prvom rade 
včasné stanovenie diagnózy. „Vždy záleží 
na tom, o aký genotyp – teda kmeň vírusu 
hepatitídy C  ide. Niektoré genotypy sú 
odolnejšie, iné reagujú na liečbu 
rýchlejšie. Samotná liečba teda trvá rôzne 
dlhý čas – v priemere to môže byť pol 
roka až rok. Liečba  musí prebiehať bez 
prerušenia.“  Pacientom sa injekčne 
podáva  interferón (pegylovaný 
interferón alfa), v kombinácii s tabletami 
ribavirín.

Na Slovensku sú injekční/é 
užívatelia/ľky drog z liečby HCV 
vylúčení/é najmä kvôli komplikáciám 
súvisiacim s užívaním, ako napr. 
depresie, opätovná infekcia a zlé 
dodržiavanie liečby. Avšak, najnovšia 
štúdia u amerických pacientov/tiek, 
ktorí/é injekčne užívali, ukázala nízky 
výskyt opätovných infekcií a mieru 
ukončenia liečby podobnú pacientom 
s hepatitídou C, ktorí neužívali. Tieto 
zistenia poukazujú na význam liečby 
hepatitídy C u injekčných 
užívateľov/liek. 

Eva

Zdroje:
http://www.gastroenterolog.com/hepatitida.htm
http://sk.wikipedia.org/wiki/Hepatit%C3%ADda
_C#Diagnostika 
http://zena.sme.sk/c/3683037/Nebezpecna-
hepatitida-C.html
TAMPEP Project
Zdroj obrázku:
http://blog.sme.sk/blog/1891/29397/clanok_foto.
jpg

INTERFERÓN JE LÁTKA, KTORÚ SI 
ZDRAVÝ ORGANIZMUS DOKÁŽE VYROBIŤ 
SÁM, ALE ČLOVEK ŽIJÚCI S HEPATITÍDOU 
JEJ MÁ NEDOSTATOK. INTERFERÓN 
POMÁHA ZASTAVIŤ ROZMNOŽOVANIE 
VÍRUSU A PODPORUJE IMUNITNÝ SYSTÉM 
ORGANIZMU. PODĽA MUDR. OLTMANA 
UŽ DNES MÁME INTERFERÓN  K DISPOZÍCII 
V TAKEJ FORME, ŽE STAČÍ, AK SI HO 
CHORÝ APLIKUJE RAZ DO TÝŽDŇA.
INJEKCIE SI PACIENT MÔŽE PICHAŤ SÁM.

RIBAVIRÍN JE AKTÍVNA ANTIVÍRUSOVÁ 
LÁTKA, KTORÁ ZABRAŇUJE 
ROZMNOŽOVANIU MNOHÝCH DRUHOV 
VÍRUSOV, VRÁTANE VÍRUSU HEPATITÍDY 
C. UŽÍVA SA DENNE V TABLETKÁCH.
SPOLU S INTERFERÓNOM ROBÍ LIEČBU 
EŠTE ÚČINNEJŠOU.
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VYDALO OBČIANSKE ZDRUŽENIE ODYSEUS

ZA PODPORY TLAČIARNE KNÍHTLAČ GERTHOFER ZOHOR

A ZA FINANČNEJ PODPORY MPSVR SR

                                   WWW.ODYSEUS.ORG

TERÉNNYCH PRACOVNÍKOV/ČKY OZ ODYSEUS NÁJDEŠ V 

BRATISLAVE:

Každú  stredu a piatok
18:00 – 19:00 na Trnavskom Mýte (pri Tržnici)
19:30 – 20:30 na Hlavnej železničnej stanici (pri nástupišti trolejbusov)
20:50 – 21:15 Avion (lavičky pri Blumentálskom kostole)
21:15 – 22:00 prechádzame cez Krížnu a Vajnorskú ulicu 

! Pozor od 6.7. dočasne zrušená nedeľná služba na Hlavnej stanici!

Poznávacie znamenie - bandaska s nápisom CHRÁŇ SA SÁM

Testovanie * na protilátky syfilisu a HIV a výmena ihiel prebieha:

Každú nedeľu
21:00 – 22:00 na Avione (pri pumpe Slovnaft)
22:00 – 23:00 na Trnavskom mýte pri lekárni
23:00 – 24:00 na Príkopovej ulici

Každý pondelok
11:00 – 13:00 na parkovisku na Slovnaftskej ulici

Každú stredu
   11:00 – 13:00 na parkovisku na Slovnaftskej ulici

Každý štvrtok
13:00 – 15:00 v Pentagone pri tenisových kurtoch

* ak máš záujem o testovanie, opýtaj sa nás v teréne, kde ti povieme konkrétne časy a 
miesta testovania. 

Poznávacie znamenie  - biely Fiat Ducato alebo biela Škoda Felícia s nápisom 
CHRÁŇ SA SÁM


