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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: EV 2632/08

2. októbra 2009 oslavuje program terénnej sociálnej práce Chráň sa sám 11-te výročie 
svojho vzniku. Niekedy sa mi zdá, že tie roky ubehli príliš rýchlo, ale keď sa pozriem, 
ako to bolo na začiatku a  kde je projekt dnes, tak sa mi zdá neuveriteľné, čo sa všetko 
sa za tie roky udialo. V súčasnosti máme 7 služieb v teréne za týždeň (a tak sme s vami 
skoro každý deň okrem utorka a soboty), prinášame novinky do terénu, testujeme...

Od začiatku sa v našich radoch premlelo mnoho terénnych pracovníčok a dokonca 
aj zopár pracovníkov. Keďže každý z nás má pridelený svoj kód (niečo také, ako máte vy), 
ktorým sa podpisuje na záznamových hárkoch, tak vieme, koľko ľudí nastúpilo do terénu. 
Od začiatku programu už u nás pracovalo 71 ľudí, z nich 12 pre nás/vás stále pracuje. 
Niektorí odišli po roku, iní po rokoch, ďalší odchádzajú a vracajú sa k nám/vám. Tak ako 
aj vy, niektorí ste s nami od začiatku, ba dokonca aj skôr, niektorí prichádzate 
a odchádzate, niektorí odišli.  

11 rokov a stále je kam ísť a čo zlepšovať. Aj preto sa snažíme o prinášanie nových 
tém, materiálov a služieb. Napríklad momentálne sme v rokovaní s Európskou Úniou, 
ktorá prejavila záujem čiastočne financovať medzinárodný projekt, ktorého súčasťou je aj 
OZ Odyseus. Projekt by vám mal umožniť, aby ste sa mohli dať testovať nielen na HIV 
protilátky, ale aj na tuberkulózu. Opäť by to bolo niečo nové, a to nielen v rámci 
Slovenska, ale v tomto prevedení dokonca aj na úrovni Európskej Únii. Snáď nám to 
vyjde.

Október má pre mňa zvláštny význam, vždy si spomeniem, aké to bolo, keď sme sa 
po prvý krát stretali. Spomínam si, ako som každý pondelok, stredu, piatok a nedeľu išla 
do terénu.   Spomínam si, ako nám niektorí z vás nerozumeli prečo to robíme...v 
posledných rokoch má pre mňa október aj trochu iný význam. Končí sa totiž moja „letná 
sezóna“ v teréne, kedy v závislosti od počasia prestávam pracovať na ulici. Čakám do 
apríla ďalšieho roku, kedy opäť priam utekám, aby som zistila čo je nové, ako sa máte, 
ktoré tváre pribudli a ubudli. A tak sa v októbri vždy lúčim. Avšak samozrejme pracujem 
stále na tom, aby samotný program a organizácia naďalej fungovali a rozvíjali sa. Je predo 
mnou zimná sezóna, kedy budem veľa pracovne cestovať, aby som priniesla „váš hlas“ na 
pôdu rôznych inštitúcií. Nebudem ticho, keď sa budú tvoriť nové stratégie, plány 
a manuály. Začína čas, kedy sa budem na národnej a nadnárodnej úrovni zastávať vašich 
práv. Aj preto (avšak nielen preto) potrebujem moje letné sezóny. 

Katarína



Intoxi               Október  2009             2s

ANKETA NA MESIAC SEPTEMBER
AKO SA ČLOVEK STÁVA ZÁVISLÝM?  

Závisí to odo mňa, či chcem –nechcem. To je podstatné, 
najdôležitejšie! Ale kamaráti sú tiež dôležití. Lebo chodiť do 
partie, kde sa fetuje, a ty nefetuješ, je nuda. Ale u každého to 
funguje inak. Niekoho k drogám doženie rodina, alebo mu 
umrie niekto blízky. Mne sa napríklad predávkoval brat.

Keď má človek problém, keď ostane na ulici.

Bol som závislý a dostal som sa z toho na 5 rokov. Oženil som sa a mal som pekný 
život. Teraz sme v rozvodovom konaní a ja som zase závislý. Pocítil som to dnes-
mal som absťák. Keď som v sprostej situácii, tak sa chytím drog. Čo samozrejme 
problém nerieši, ale aspoň na to nemyslím. A keď takto začnem zabúdať na 
problémy, tak sa časom stanem závislý.

Ja som bol teraz vo väzení, tak som mal pauzu. Takže teraz to mám pod 
kontrolou, no neviem, ako dlho mi to vydrží. Lebo už som to zažil, predtým, 
a potom som sa rozfetoval. Ale neviem ako to je.

Zo samopaše, nevie čo so sebou. Potom sa to zo samopaše ľahko zvrtne na závislosť. 
Človek si vždy povie „To sa mne nemôže stať“.

Je to ulica- musíš brať niečo, aby si prežil. Nepoznám nikoho na ulici, kto by aspoň 
nepil.

Sú ľudia, ktorí na to majú predpoklady. Sú silnejší a slabší ľudia. Je to 
o predpokladoch- genetických alebo vrodených.

Ešte v 90. rokoch, keď sa začínalo a boli sme partia, nič sme o tom nevedeli. Po 
2-3 týždňoch človek začína mať absťáky- myslel som, že mám  chrípku, nepoznali 
sme to. Neskôr silnejšie krízy, stupňovalo sa to. Čím viac som bral, tým viac som to 
potreboval. O tom je asi tá závislosť.

Zdroj obrázku:  http://biof.lf1.cuni.cz/priklady_pro_studenty/Drogy/Drogy.jpg
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ĽUDIA ŽIJÚCI SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM ŽIADAJÚ 
LEGALIZÁCIU SEX-BIZNISU

V POSLEDNOM VYDANÍ SWAN NEWSLETTER –
INTERNETOVOM MESAČNÍKU, KTORÝ VYDÁVA SIEŤ 
ORGANIZÁCIÍ, OBHAJUJÚCA PRÁVA ĽUDÍ PRACUJÚCICH 
V SEX-BIZNISE, SOM NAŠLA ZAUJÍMAVÝ ČLÁNOK. KEĎŽE 
BOL, OKREM KRÁTKEHO ÚVODU, PÍSANÝ V RUŠTINE,
KTORÚ NEOVLÁDAM, POPROSILA SOM KOLEGYŇU SOŇU 
O POMOC PRI PRELOŽENÍ. A  TAK TU MÁTE ČERSTVÉ INFO 
O ZAUJÍMAVEJ POŽIADAVKE NA PREPLÁCANIE PLATENÝCH 
SEXUÁLNYCH SLUŽIEB PRE ĽUDÍ ŽIJÚCICH SO 
ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM:

Ľudia žijúci so zdravotným postihnutím 
v Kazachstane žiadajú, aby štát 
legalizoval poskytovanie platených 
sexuálnych služieb. Zároveň žiadajú, aby 
v rozpočte štátnej finančnej podpory bola 
zahrnutá nová položka – úhrada za 
poskytnutie sexuálnej služby pre osobu
žijúcu so zdravotným postihnutím.   

Spoločnosť pre telesne postihnutých 
Starostlivosť z Karagandy v Kazachstane 
poslala vláde žiadosť o legalizáciu sex-
biznisu a o vyčlenenie financií zo 
štátneho rozpočtu na preplácanie 
sexuálnych služieb.

„Žiadame legislatívne riešenie legalizácie 
sex-biznisu a legislatívne riešenie 
dostupnosti platených  sexuálnych služieb 
pre ľudí žijúcich so zdravotným 
postihnutím. Žiadame, aby  ľuďom so ZP 
bola pridelená karta alebo šek, ktorý by 
sa použil na zaplatenie sexuálnych 
služieb.“, vyhlásila predsedníčka 
združenia Rosa Petrus. 

Podľa jej slov, ľudia žijúci so zdravotným 
postihnutím majú chudobný sexuálny 
život.

“Ľudia žijúci so zdravotným postihnutím 
sa na stretnutiach sťažovali, že je pre nich 
veľmi ťažké ušetriť si peniaze na zapla-
tenie sexuálnej služby. Zároveň, veľa žien 
poskytujúcich sexuálne služby odchádza, 
keď vidia zákazníka na invalidnom 
vozíku, alebo bez ruky. Medzi našimi 
členmi  je veľa mužov vo veku 30 -35 
rokov, ktorí nikdy v živote nemali sex so 
ženou“ – povedala Petrus a dodala, že 
rovnaký problém majú aj ženy žijúce so 
zdravotným postihnutím. Podľa jej 
názoru, by legalizácia sex-biznisu 
zároveň významne zvýšila príjmy do 
štátneho rozpočtu. „Tento biznis nie je 
možné odstrániť. Platené sexuálne služby 
tu boli a aj budú. Sex-biznis by mal byť 
v prospech tejto krajiny,“ – dodáva 
Petrus. 
A naozaj. Téma legalizácie sex-biznisu sa 
v Kazachstane opakovane objavuje. 
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DÔLEŽITÝ OZNAM:
ZVÝŠENÝ VÝDAJ MATERIÁLU OD 1.10. 2009  !!!

Máme pre vás dobrú správu!  
Od  1. októbra meníme náš výdajový kľúč - budeme vydávať viac materiálu.  
Zmena sa dotkne najmä týchto „položiek“:

1) IHLY:  budeme dávať +10  ihiel (oproti pôvodným +5), na Pentagone +5 
(namiesto +2).  Aby ste však boli motivovaní čo najviac nosiť špinavých ihiel, 
s každou 100vkou dostanete  ďalších „+10” .   Teda ak v meste, na Slovnafte a 
pri Modrom dome prinesiete napr. 220 ihiel dostanete 220+10+20 = 250. Za 
420 použitých dostanete 470 čistých.   Netýka sa to Pentagonu. Ak na 
Pentagone prinesiete 220 použitých ihiel, dostanete 225 čistých.

2) KONDÓMY:  Dostanete 3 kondómy  (namiesto pôvodných dvoch).
Opäť máme v ponuke aj Femidomy – ženské kondomy (2ks/osoba)

3) STERICUPY (ŠTUPLE): SteriCupov dostanete 10 ks (namiesto 5 ks)

Vzhľadom k počtu ľudí pracujúcich 
v sex-biznise by za licencie a poplatky 
z tohto biznisu krajina získala desiatky 
miliónov dolárov. V celom 
Karagandskom kraji žije viac ako 1,3 
milióna ľudí,  z nich je 48 tisíc ľudí so 
zdravotným postihnutím. 

O sexuálnom živote ľudí žijúcich 
s telesným hendikepom je veľmi málo 
informácií, veľmi málo ľudí vie o tom, 
aké špecifické potreby, ale i obyčajné 
ľudské túžby títo ľudia majú. Každopádne 
je ich iniciatíva veľmi zaujímavá – asi nie 
je veľa ľudí pracujúcich v sex-biznise, 
ktorí poskytujú sexuálne služby ľuďom 
s telesným hendikepom a určite je málo 
krajín, ktoré by tieto služby preplácali zo 
štátneho rozpočtu. No čo. Za pokus to 
stálo 

a v Kazachstane zabili dve muchy jednou 
ranou: upozornili na problém sexuality 
ľudí žijúcich s telesným postihnutím, ako 
i na problematiku legalizácie práce v sex-
biznise. A aké sú vaše skúsenosti 
s poskytovaním sexuálnych služieb 
niekomu s telesným postihnutím? 
Podelíte sa s nami o ne?

                                                                                
Preložila Coня, redakčne upravila Ľubica

Zdroj: 
http://swannet.org/node/1486

Zdroj obrázku:
http://2.bp.blogspot.com/_RGxYcgLRQRc/RxR
B42dcfAI/AAAAAAAAAGI/QrOrilwutiM/s320
/disabled.jpg
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DROGA
V oblasti drogy je dôležité vedieť, napr. akú drogu človek užíva. Užíva drogu, ktorá má väčšiu 
schopnosť spôsobiť závislosť (napr.: alkohol, heroín) alebo drogu, ktorá má túto schopnosť 
nižšiu (napr.: LSD)? Užíva človek drogu injekčne, kedy sa všetky účinné látky dostávajú 
priamo do mozgu, a teda aj väčšou silou človeka ovplyvňujú? Sú v droge iné prímesi, ktoré 
ovplyvňujú centrálnu nervovú sústavu? Užíva človek len jednu drogu, alebo ich užíva súčasne 
viacej?

OSOBNOSŤ
V oblasti osobnosti človeka je 
dôležité vedieť napr.: akú má 
človek stavbu tela? Je to 
človek mohutný, má veľa tuku 
alebo nie? Aké sú jeho
vlastnosti? Je optimista alebo 
nie? Rýchlo ho niečo rozčúli 
alebo nie? Ako reaguje na 
b o l e s ť ?  Hneď siahne po 
tabletke? Koľko vzrušenia pre 
život potrebuje? Má radšej 
pokojné plynutie dní alebo 
vyhľadáva vzrušenie?

PROSTREDIE
Prostredie nám zase hovorí aj
o tom, z akej rodiny človek 
pochádza. Má rodinu alebo 
nie? Žil časť svojho života vo 
väzení alebo v ústave? Kde žije 
- na ulici alebo sa má kam 
vrátiť každý deň domov? Kde 
užíva doma alebo na 
schodisku? Sú v jeho okolí 
ľudia, ktorí neužívajú drogy 
alebo už  sa s takými 
nestretáva?

PREČO TO S DROGAMI NIE JE JEDNODUCHÉ?

MNOHO ČASU V TERÉNE STRÁVIM ROZHOVORMI NA TÉMU DROGOVEJ ZÁVISLOSTI. ROZHOVORY 
SÚ RÔZNE A DOTÝKAJÚ SA MNOHÝCH OBLASTÍ  DROGOVEJ ZÁVISLOSTI. V POSLEDNEJ DOBE SOM 
MALA POCIT, ŽE EXISTUJE VEĽA NEDOROZUMENÍ O TEJTO TÉME. A AJ PRETO BUDEM RADA, AK SI 
PREČÍTATE PRÁVE TENTO ČLÁNOK, ABY SME SA MOHLI SPOLOČNE V TERÉNE O ŇOM 
POROZPRÁVAŤ... BUDEME MAŤ NA TO VEĽA ČASU.

Drogová závislosť a jej podoby
Sedím pri počítači a pred očami sa mi mihajú vaše tváre. Jozef, ten tvrdí, že „prestať s drogami, 
to nie je problém.“ Napriek tomu  už dlhé roky neprestáva a hovorí o drogách, ako o najväčšom 
svinstve, ktoré ho postretlo. Eva, tá zas, keď si spomenie na silu abstinenčných príznakov, až sa 
roztrasie. Erik, ten už to vzdal, lebo „doktorka mi povedala, že ja som stratený prípad. Ja sa už 
z drog nedostanem.“  Marián, ten zas už prestal s drogami najmenej 8-krát, ale vždy sa k nim po 
polroku – roku vrátil. A mnohí nerozumejú, ako je možné, že Marta, ktorá sa vrátila po 8 rokoch 
z väzenia, si v prvý deň na slobode dala heroín. Ako to teda je? Ako je možné, že jedna látka 
(napríklad heroín) pôsobí na ľudí rôzne?

Komplikovaný trojuholník
Odpoveďou pre nás môže byť výskum Dr. Normana Zinberga, ktorý sa zložitosti drogovej 
závislosti dlhodobo venoval. Podľa neho sa na drogy a problém drogovej závislosti nemožno 
pozerať jednoducho. Kľúčom k pochopeniu drogovej závislosti, je podľa neho, poznanie 
vzájomného vzťahu 3 oblastí: drogy, osobnosti človeka a prostredia. Tieto 3 oblasti sú vždy vo 
vzťahu a ovplyvňujú konkrétneho človeka a jeho závislosti. Tieto oblasti a ich vzťah znázorňuje 
tzv. Zinbergov trojuholník..
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Tento trojuholník vysvetľuje rozdielnosť 
vašich príbehov. Pomáha uvedomiť si 
rozdiely a hľadať pomoc, ktorá je šitá na 
mieru konkrétnemu človeku.

Jednoduché odpovede
Ak by som si toto písanie trošku zjednodušila 
(a pri písaní sa to snáď smie), tak by som 
napísala jednoduché odpovede...

Jozef dokáže veľakrát prestať, pretože nie je 
pre neho problém zvládnuť abstinenčné 
príznaky. Problémom je, že ani nestihne 
uvažovať abstinencii, pretože jeho žena i dve
dospelé deti, s ktorými žije, pri ňom stále 
užívajú drogy. Eva patrí k ženám, ktoré 
pociťujú silu abstinenčných príznakov oveľa 
silnejšie ako iní. Nedokáže bez liekov 
zvládnuť bolesti absťáku. Nikto jej ani 
neodporúča, aby prestala bez odbornej 
pomoci, pretože jej telo silu abstinenčných 
príznakov nemusí prežiť. Erik síce nie je 
stratený prípad, ale pri svojej snahe riešiť 
problém s drogami, stretol niekoho, kto ho 
nepodporil. Priam naopak. Jeho túžba 
a viera, že raz s drogami prestane, narazila na 
vetu lekárky, ktorá mu už nádej nedáva. Táto 
veta, je pre neho dôležitá, pretože ju 
povedala lekárka a on jej slovám ako 
odborníčke dôveruje. Marián síce dokázal 

prestať s drogami a neužívať ich aj pol roka 
či rok. Avšak nikdy sa poriadne nevenoval 
spúšťačom tzv. situáciám alebo veciam, 
ktoré vedú späť k užívaniu drog. Boli to 
peniaze, ktoré začal zarábať, priatelia, ktorí 
ho ponúkali drogami a tvrdili, že to bude len 
raz. A Marta? Síce 4 roky vo väzení 
neužívala drogy, žiaľ prišla na to, že len 
odísť do prostredia, kde drogy nie sú, na 
liečbu nestačia. Aj keď abstinovala, ale 
nedobrovoľne. V jej prípade je potom jedno 
koľko mesiacov alebo rokov je človek 
„čistý“, hneď prvú príležitosť využije na to, 
aby drogu užil.

Toto sú len zlomky príbehov, ktoré 
vypovedajú len o niečom. Dovolila som si 
ich trošku zjednodušiť, aby náš príbeh mohol 
pokračovať. Budeme hovoriť o drogovej 
závislosti tak, aby ste jej rozumeli čo 
najlepšie. Pretože s porozumením sa žije 
ľahšie.

-Coня-
Článok vznikol ako súčasť projektu Drogová 
závislosť ako choroba, ktorý podporil Fond 
Západoslovenskej energetiky a.s. nadácie Pontis.

Zdroje:   Jirešová,K. a Javorková, S. (2003). 
Harm reduction v kontexte injekčného užívania. 
OZ Odyseus: Bratislava, 
http://www.drugtext.org/library/books/zinberg2/
default.htm
Zdroje obrázkov:
http://www.fotosearch.com/comp/IMZ/IMZ131/
drug-alcohol-addiction_~sca0270.jpg, 
http://spiritlodge.files.wordpress.com/2008/07/3
05813_71021.jpg
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RUKAVICE -
NIELEN OCHRANA PROTI OMRZLINÁM 

PREKVAPIVO, ČLÁNOK S TÝMTO NÁZVOM NEBUDE O ZIME A ANI O AKTUÁLNYCH MÓDNYCH 
TRENDOCH. BUDEM SA ROZPRÁVAŤ O RUKAVICIACH V KONTEXTE BEZPEČNEJŠIEHO SEXU –
KONKRÉTNE O RUKAVICIACH CHIRURGICKÝCH, KTORÉ MÔŽETE DOSTAŤ AJ OD NÁS V TERÉNE.
TIETO RUKAVICE TOTIŽ NEROZDÁVAME IBA KVÔLI ZBERU POUŽITÝCH IHIEL. ZÍSKAŤ ICH 
MÔŽETE AJ NA POUŽITIE PRI SEXE. MOŽNO ICH NIEKTORÍ A NIEKTORÉ Z VÁS ZA TÝMTO 
ÚČELOM UŽ POUŽÍVATE. JA SA V TOMTO ČLÁNKU POKÚSIM NAPÍSAŤ NAČO VŠETKO SÚ TAKÉ 
CHIRURGICKÉ RUKAVICE DOBRÉ...

V prvom rade sa dajú použiť pri rôznych 
sexuálnych „hrátkach“. Určite by ste ich 
mali používať v prípade, že Vám niekto 
preniká jedným/viacerými prstami, príp. 
päsťou do vagíny alebo zadku. Rovnako 
odporúčam rukavice použiť aj v prípade, 
že niekomu do vagíny alebo zadku 
prenikáte prstami či päsťou vy. Nie vždy 
má každý človek čisté ruky a na rukách sa 
často nachádzajú menšie či väčšie rany, 
cez ktoré sa do vášho tela môže dostať 
infekcia. 
Za zmienku stojí i to, že pri prenikaní do 
análneho otvoru (zadku) sa môže stať, že 
jeho majiteľ/majiteľka nie je celkom 
vyprázdnený/á. Pri strkaní prstov do 
zadku bez použitia rukavíc si potom za 
nechtami môžete nájsť všeličo... jasné, nie 
vždy sú rukavice poruke. „Pomôcku“ si 
však poľahky vyrobíte aj z kondómu –
stačí ak ho namiesto na penis natiahnete 

na prst alebo rovno na celú dlaň a ste 
zachránení/é!!! Takto už poľahky 
preniknete do otvorov, ktoré ľudské telo 
ponúka  Na rukavice alebo kondóm 
môžete príp. naniesť trošku lubrikačného 
gélu a pohoda je zaručená. Okrem toho, 
že ochránite zdravie svoje ako i vášho 
partnera/partnerky, tak sú hrátky 
s rukavicami jednoznačne hygienicky 
menej závadné než hrátky bez nich. Ak 
by sa váš partner či partnerka predsa len 
zdráhali, môžete ísť na nich s malou 
lesťou a zahrať sa na lekárov, lekárky či 
zdravotné sestričky. Troška fantázie 
nikdy nie je na škodu a popri hre budete 
dokonca praktizovať bezpečnejší sex 
s chirurgickými rukavicami!

AKÉ SÚ RIZIKÁ?
Poďme sa teraz pozrieť na to, čo všetko 
sa môže potenciálne preniesť ak 
nepoužívate pri prenikaní prstami do 
vaginálneho alebo análneho otvoru 
rukavice. Základom je to, že infekcia sa 
môže preniesť prostredníctvom krvi (či 
už z raniek na rukách, alebo poraneniami 
sliznice vagíny a análneho otvoru), 
prostredníctvom nedostatočnej hygieny 
rúk alebo „vďaka“ kúskom stolice na 
prstoch.

Ak sú ruky špinavé, sliznica vagíny či 
análneho otvoru sa môže zapáliť. Hoci 
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toto nie je neliečiteľná záležitosť 
a obyčajne sa zápaly liečia výplachmi 
alebo antibiotikami, určite nepotrebujete 
svoj imunitný systém vystavovať takejto 
záťaži. Oveľa viac rizikové je, ak sa pri 
prenikaní do vagíny a zadku prenesie krv 
či kúsky stolice. Vysoko rizikové je 
najmä to, ak človek najskôr preniká svojej 
partnerke do zadku a potom hneď do 
vagíny bez toho aby vymenil 
kondóm/rukavice alebo si išiel umyť 
ruky. Kúsky stolice tak zanáša priamo do 
vagíny, čo môže okrem prenosu ochorení 
o ktorých budem písať o malú chvíľu, 
spôsobiť aj zápaly vagíny, ktoré sa môžu 
ďalej šíriť do vajcovodov a maternice.

Prostredníctvom krvi alebo nechráneného 
dotyku vaginálneho a análneho otvoru sa 
môžu preniesť ochorenia ako hepatitídy B 
a C, syfilis, kvapavka, genitálny herpes či 
genitálne bradavice či HIV. Kontaktom so 
stolicou je vysoko rizikové najmä šírenie 
hepatitídy typu A. Internetové zdroje 
uvádzajú aj iné ochorenia ako napr. zápal 
močového ústrojenstva, porušenie krčku 

maternice, natrhnutie svalov análneho 
zvierača a pod. Ak sa však obe tieto 
praktiky nazývané anglicky fingering 
(prstovanie) a fisting (prenikanie do 
vagíny a análu päsťou) robíte jemne, 
citlivo, všetko je dostatočne prevlhčené 
a používate ešte aj rukavice, eliminovali 
ste riziká, ktoré tieto sexuálne praktiky so 
sebou prinášajú.
A preto sa rukavíc nebojte a pýtajte si ich 
– máme ich dosť 

                  Ľubica

Zdroje:
http://std.about.com/od/prevention/a/safersexmec
hani.htm
http://en.allexperts.com/q/AIDS-
339/2009/4/Hiv-risk-fingering.htm#b
http://en.allexperts.com/e/f/fi/fisting.htm
interné materiály OZ Odyseus

Zdroj obrázka:
http://www.thesensualvegan.com/img/pro-
gloves.jpg

ALE ABY SME LEN NEROZPRÁVALI, MÁME PRE VÁS MALÝ PRAKTICKÝ DARČEK
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KRAJINA- NEKRAJINA, ZVANÁ SCHIZOFRÉNIA

TROMBÓZY, ZAPÁLENÉ RANY, BOĽAVÉ ZUBY..KAŽDÝ MÁME SVOJE SKÚSENOSTI 
S CHOROBAMI A BOLESŤOU. ALE ČO CHOROBY PSYCHICKÉ, AKO JE TO S NIMI? ČASTO SA 
STÁVA, ŽE ĽUDÍ, KTORÍ MAJÚ NEJAKÝ PSYCHICKÝ PROBLÉM, ŠUPNEME DO JEDNÉHO VRECA 
S NÁPISOM „DIVNÍ“ A ĎALEJ TO NERIEŠIME. ZAMÝŠĽALI STE SA NIEKEDY NAD TÝM, ČO 
PREŽÍVAJÚ NAPRÍKLAD ĽUDIA SO SCHIZOFRÉNIOU? STRETLI STE SA VO SVOJOM ŽIVOTE 
S NIEKÝM TAKÝM?

U človeka so 
schizofréniou sa 

„normálne“ 
a schizofrénne 

prežívanie (psy-
chóza), strieda 

v podobných 
cykloch, ako 
u zdravých ľudí 
bdenie a spánok.  
Pre bežnú 

smrteľníčku, 
teda i pre mňa, bolo  ťažké predstaviť si, 
čo sa počas schizofrénnej psychózy deje. 
Reálnejší obraz som nadobudla až 
v septembri minulého roku, keď sme sa 
s kolegyňami vybrali  „zažiť si to na 
vlastnej koži.“ V kamióne za Auparkom 
nám najskôr na videu pustili obyčajnú 
cestu do obchodu…čo zažívam napríklad 
ja, keď sa vyberiem po chleba. Potom 
špeciálny simulátor vytváral kombinácie 
zvukov, obrazov a pohybov, ktoré 
navodzovali pocity ľudí žijúcich so 
schizofréniou pri tej istej ceste do 
obchodu. Poviem vám, bola to sila.

MÔJ SVET, MOJA PRAVDA

Schizofrénia spôsobuje stav, odborne 
označený ako psychóza, v ktorom človek 
prežíva chaos, stiesnenosť, stratu kontroly 
nad okolitým dianím a sám nad sebou. V 
psychotickom prežívaní sa javí okolitý 
svet tak, akoby sa ho takmer každá 
udalosť osobitne týkala. Čoraz menej vecí 

je pre neho bezvýznamných. Vo všetkom, 
čo vidí, počuje alebo cíti, všetky chute a 
pachy pre neho môžu byť nejakým 
posolstvom zameraným len naňho/ na ňu. 
Scéna, ktorú prežíva sa môže zmeniť na 
akýsi film, kde ľudia okolo sú hercami a 
on/ona ústrednou postavou. Častý je i 
pocit, že ich niekto prenasleduje, 
prepojenie s Bohom, či potreba zachrániť 
svet. V novinách, televízii, či rozhlase 
nachádzajú kopec zašifrovaných správ 
adresovaných priamo im. Pre ženu, ktorá 
ochorela na schizofréniu, znamenajú 
správy o vojne zo vzdialeného kontinentu, 
že ona sama je zapletená do nejakej 
vojny. Zo zmienok o účastníkoch vojny z 
televízie vyrozumela, že ide o zašifrované 
označenie jednotlivých príbuzných, ktorí 
majú zaujímať kľúčové postavenie v 
domnelom sprisahaní proti nej. 
Pozoruhodná je najmä reálnosť a 
nespochybniteľnosť týchto tzv. bludov. V 
živote som stretla len jedného 
schizofrenika, ktorý sa dlhé roky liečil. 
Ten mi povedal, že v živote neveril 
ničomu viac, ako svojim psychotickým 
bludom, snáď len ako dieťa v pána Boha.

AKO A PREČO?
To, že nič nie je len čierne a biele, sa 
potvrdzuje aj pri otázke čo vlastne 
schizofréniu vyvoláva. I tu musí spojiť 
svoje sily genetika s vplyvom prostredia. 
V praxi to znamená, že nie každý, kto mal 
v rodine schizofréniu, ju zákonite dedí 
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spolu s rodinnými šperkami. Dôležité je 
obdobie počas tehotenstva, rovnako ako 
to, v akej rodine a za akých podmienok 
dieťa vyrastá. Schizofrénia môže byť 
spustená aj užívaním stimulantov 
(napríklad pika) alebo halucinogénnych 
drog (tráva, LSD, hubičky), no podľa 
viacerých štúdií musí byť aj predpoklad k 
tomuto ochoreniu vychádzajúci 
z predošlého výskytu ochorenia v rodine. 
Ak sa niekto z vás na schizofréniu lieči, 
pozor, užívanie môže veľmi ľahko 
zapríčiniť recidívu a naštartovať ďalšiu 
várku bludov. 

POKAZENÝ FILTER

Kľúčovú úlohu pri schizofrénnom 
prežívaní zohráva centrálna nervová 
sústava (CNS), teda mozog a miecha. Tá 
spracúva všetky impulzy. Filtruje tie, 
ktoré sú pre naše fungovanie dôležité a 
tými ostatnými sa nás snaží nezaťažovať, 
aby toho na nás nebolo veľa. Veľmi 
zjednodušene povedané: CNS ľudí so 
schizofréniou si robí, čo chce. Tí preto 
dokážu v dôsledku určitej poruchy 
pozornosti a spracovávania informácií 
menej rozlišovať medzi dôležitým a 
nedôležitými informáciami, podnetmi. 

Dochádza u nich k zahlteniu podnetmi. 
Dôsledkom toho môže byť napríklad 
scestné spájanie slov, ktoré na nás 
pôsobia tak, že spolu nedávajú žiadny 
zmysel, že človek, ktorý je ich tvorcom, 
predsa musí byť “mimo”.  

Nasledujúci príklad vám pravdepodobne 
nebude dávať hlavu-pätu, ale práve takéto 
nezmyselné vety sú veľmi často 
výsledkom pokazeného filtra. Významu 
môže porozumieť len človek vidiaci svet 
schizofrénnymi očami. Istý schizofrenik 
sa vyjadril takto: “Farár nie je 
spravodlivý, prelamuje chlieb, miesto aby 
ho lámal. Násilie láme železo a je rukou 
obrany. To je mätúca ruka, je to ako 
blesk. Epilepsia je vtedy, keď človek 
spadne. Dokáže to dvojitý Duch svätý, 
pán nádhery, ktorý je spätohery.”
Príznačné je používanie symbolov a 
nezriedka náboženské zafarbenie. To, čo 
sa nám javí “mimo”, je pre týchto ľudí 
nad slnko jasnejšie. Svet vidia inak a 
chorí sú všetci, ktorí nezdieľajú ich 
prežívanie. 

Sú veci, o ktorých sa dá rozprávať na 
“jeden dych”, no keďže schizofrénia 
medzi ne nepatrí, vrátime sa k nej i v 
niektorom z ďalších čísiel INTOXI. 
Bližšie si priblížime možnosti liečby, čo 
robiť, ak si myslíte, že váš blízky spĺňa 
niektoré z vyššie uvedených prejavov a 
možnosti svojpomoci. Na zúbky sa 
pozrieme i vzťahu medzi drogami 
a schizofréniou. Ak máte konkrétne 
otázky, spýtajte sa v teréne, aby som ich 
stihla spracovať a nájsť pre vás tie 
najlepšie odpovede.

Katy

Zdroje: HELL, D., SCHUPBACH, D.: 
Schizofrénie. 2. slovenské vyddanie. Trenčín: 
Vydavateľstvo F, 2004. ISBN 80-88952-19-0
HAHLWEG K., DOSE, M.: Schizofrénia. 1. 
vyd. ISBN: 80-88952-03-4
http://sk.wikipedia.org/wiki/Schizofr%C3%A9ni
a#Etiol.C3.B3gia
Zdroje obrázkov:
http://www.equark.sk/data/mid/article_639_velk
y_mozog.jpg
http://www.obroda.sk/obrazky_clankov/2005040
8/schizofrenia.jpg
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SÚDNA LIEČBA

CHCEM PRESTAŤ BRAŤ DROGY. CHCEM ÍSŤ NA LIEČENIE A ŽIŤ „NORMÁLNY“ ŽIVOT.
VIACKRÁT SOM TIETO VETY V TERÉNE ZAPOČULA, PRÍPADNE SOM SA S VAMI NA TÚTO TÉMU 
AJ ROZPRÁVALA. NIE JE TO JEDNODUCHÉ ROZHODNUTIE, ALE JE PRINAJMENŠOM ASPOŇ NAŠE 
VLASTNÉ, SLOBODNÉ A DOBROVOĽNÉ. AKO JE TO VŠAK S TÝM, KEĎ ZA NÁS ROZHODNE SÚD A 
NARIADI OCHRANNÚ PROTITOXIKOMANICKÚ LIEČBU, INÝMI SLOVAMI SÚDNU LIEČBU?

Na to, aby ti súd mohol nariadiť súdnu 
liečbu je predpoklad, že si spáchal/a 
trestný čin. Zákon nešpecifikuje aký, skôr 
rozhodujúcim faktom je, že trestný čin 
súvisí s drogami. Buď s ich samotným 
prechovávaním, výrobou, predajom atď., 
alebo ty sám/a si pri páchaní trestného 
činu bol/a pod vplyvom drog/drogy.

Postup pri stanovení adekvátneho 
trestu je potom nasledujúci:

 Vyšetrovateľ si prizve dvoch 
nezávislých znalcov z oblasti 
psychiatrie- adiktológie, aby 
posúdili tvoju duševnú spôsobilosť 
a závislosť na omamných 
psychotropných látkach, alebo 
alkohole. Tí potom vypracujú 
odborný posudok, na ktorý sudca 
prihliada. 

 Ak psychiatrický posudok hovorí, 
že si duševne spôsobilý/á, ale 
závislý/á od psychotropných látok, 

obvykle je v takomto prípade podľa 
§ 72 ods. 2 písm. b, ods. 4 
trestného zákona nariadené už 
vyššie spomínané 
protitoxikomanické liečenie (súdna 
liečba)

SÚDNA  LIEČBA SA DELÍ  NA 
ÚSTAVNÚ A AMBULANTNÚ:

ÚSTAVNÁ SÚDNA LIEČBA

 Je nariadená vtedy ak, trest za 
spáchaný trestný čin, je vyšší ako 1 
rok odňatia slobody.

 Môžeš ju absolvovať už počas 
výkonu trestu odňatia slobody a to 
v týchto ústavoch: 

 Leopoldov
 Hrnčiarovce (46 súdom 

nariadených miest, 12 
dobrovoľne)

 Nemocnica pre obvinených 
a odsúdených - Trenčín 
(ženy a mladiství)

V prípade, že si odsúdený na trest odňatia 
slobody vo väzení, ktoré neposkytuje 
súdnu liečbu, si povinný/á sa po 
prepustení z väzenia hlásiť v niektorom 
zo zariadení, ktoré danú liečbu poskytuje: 
(zariadenie je určené súdom). V rámci 
Bratislavského kraja sú to:

 Psychiatrická nemocnica 
Philippa Pinela - Pezinok
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 Odborný liečebný ústav 
psychiatrický -  Predná Hora

Centrum pre liečbu drogových 
závislosti – Bratislava

Ústavná súdom nariadená liečba, je 
lôžková. To znamená, že si v danom 
zariadení hospitalizovaný na nejakú dobu, 
ktorú ti určil súd (na základe 
vypracovaných nezávislých 
psychiatrických posudkoch) a si 
povinný/á rešpektovať a dodržiavať 
pravidlá, ktoré z liečby vyplývajú.

AMBULANTNÁ SÚDNA LIEČBA

 Je tiež forma trestu, ktorý však 
prebieha na slobode.

 Sudca určuje zariadenie, v ktorom 
sa bude ambulantná súdna liečba 
realizovať, ako aj minimálnu dĺžku 
liečby (vychádza z odborného 
psychiatrického posudku)

 Na základe súdom určeného 
nariadenia, dostaneš potom výzvu 

 na nastúpenie do ambulantnej 
liečby.

Ambulantnú súdom nariadenú liečbu 
poskytuje v Bratislave napr. Centrum pre 
liečbu drogových závislostí, ambulancie 
psychiatrov AT a špecializované AT 
oddelenia psychiatrických nemocníc.

V ďalšom čísle INTOXI viac rozoberieme
jednotlivé zariadenia, ktoré poskytujú či 
už ústavnú, alebo ambulantnú súdnu 
liečbu, ich špecifiká, podmienky atď.

Dovtedy sa držte a pamätajte, že vždy je 
lepšie chcieť sa ísť liečiť, ako musieť...!

ZuZ

Zdroje:
www.infodrogy.sk
www.zvjs.sk
Zákon č. 59/1965 Zb. o výkone trestu odňatia 
slobody

Zdroje obrázkov:
http://www.topnews.in/files/court-gavel.jpg

DÔLEŽITÉ:
 Môže sa stať, že po 

odpykaní trestu si čistý/á. Aj 
tak je však potrebné aby si 
sa v danom zariadení, ktoré 
ti určil súd, hlásil/a. Tvoj 
zdravotný stav bude opäť 
posudzovaný 
a prehodnocovaný. Ak by si 
tak nespravil/a, môže sa to 
posudzovať ako Marenie 
výkonu úradného 
rozhodnutia a môžeš byť za 
to potrestaný/á odňatím  
slobody  na 2 roky. (Zákon 
č. 300/2005 Z.z - § 348)

POZNÁMKA:
 Ak na nariadenú 

ambulantnú súdnu liečbu 
nenastúpiš, dopúšťaš sa 
trestného činu – Marenia 
výkonu úradného 
rozhodnutia a môžeš byť 
za to potrestaný/á odňatím  
slobody na 2 roky. (Zákon 
č. 300/2005 Z.z - § 348) 
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O.S.E.M.S.M.E.R.O.V.K.A

V tajničke osemsmerovky sa ukrýva výrok nemeckého spisovateľa a básnika J. W. 
Goetheho:

„Len príroda vie, čo chce - nikdy nežartuje a nikdy nerobí chyby – … (tajničku tvorí 16 
písmen).“ 

K V A Č I A N S K A D O L I N A
L Š T R B S K É P L E S O T Á K
O I J A R Ý K S N E V O L S R E
M Č O A R Y L I P T O V I I O Y
N E L K V L E K O S O V V G D R
I R D V O A B O S O Ý Á Í N N T
C T E O L V R P T V Ň K T Á Ý A
K O S N O O H O R Y S I R L P T
Ý V É A V N O CH I O L N I A A É
Š I N L E O R R E E H Č B Ň R K
T C Š N C D A A Ž K Č Á E L K O
Í A Y N R S L N K O L T Č V E S
T K P O Ľ A N A A Ď E V D E M Y
T Í T Š Ý K S V O CH A L R E G V
A V A Ň S E I T Á V O Ň Á R U J

ČERTOVICA, DONOVALY, GERLACHOVSKÝ ŠTÍT, HORAL, CHOPOK, JURÁŇOVÁ TIESŇAVA,
KRIVÁŇ, KVAČIANSKA DOLINA, LANOVKA, LAŇ, LIPTOV, LOMNICKÝ ŠTÍT, MEDVEŇ,
OCHRANA, ORAVA, NÁRODNÝ PARK, POĽANA, POSTRIEŽKA, PYŠNÉ SEDLO, ROHÁČE, RYS,
SIGNÁL, SIVÝ VRCH, SLOVENSKÝ RAJ, SOVY, SRNY, ŠTRBSKÉ PLESO, TRIBEČ, VLEK, VLK,
VOLOVEC, VTÁČNIK, VYSOKÉ TATRY

Tajnička z minulého čísla:
„...potom trochu prižmúrte.“
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V.T.I.P.Y

Traja blázni chcú ujsť z blázinca cez 
kľúčovú dierku. Rozbehne sa prvý 
blázon.
BUM.
Narazí do dverí a neprejde. Rozbehne sa 
druhý blázon.
BUM.
Narazí do dverí a neprejde. Rozbehne sa 
tretí blázon, zastaví sa pri dverách, 
pozrie sa cez kľúčovú dierku a povie:
- Vy somári, veď tam je kľúč.

- Kto je?
- Sused
- A čo chcete, človeče, takto neskoro v 
noci?
- Máte cesnak?
- Nemáme!
Asi za pol hodiny zvoní zvonček znovu.
- Kto je?!
- Sused.
- A čo zase chcete?!
- Nič, nesiem vám cesnak.

Žena hovorí mužovi:
”Naše auto má vodu v karburátore.”
Manžel na to:
”Vodu v karburátore? To je somarina.”
”Ver mi, karburátor je plný vody.”
”Ty ani nevieš, čo to karburátor je. Ja sa 
na to pozriem. Kde je auto?”
”V bazéne.”

Stretne lev supa a pýta sa:
"Ty vták vyplznutý, kto je kráľom 
zvierat?"
"Ty lev."
Lev ide ďalej a stretne slona:
"Hej, ty smrad ušatý, kto je kráľom 
zvierat?"
Slon sa naštve, chytí leva chobotom a 
začne ho trieskať o zem.
Lev po piatich minútach vstane a 
hovorí:
"No nemusíš sa hneď tak rozčuľovať, 
keď niečo nevieš."

Denník študenta:
Pondelok: Mám 50 korún. A mám hlad.
Utorok: Mám 20 korún. A mám naozaj 
hlad.
Streda: Mám 5 korún. A mám naozaj 
veľký hlad.
Štvrtok: Prišli mi peniaze. Išiel som na 
internát.
Piatok: Nepamätám.
Sobota: Nepamätám.
Nedeľa: Mám 50 korún. A mám hlad.

2-stránku pripravila Saša
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CHORVÁTSKO – MALEBNÁ MOŠČENIČKA DRAGA – 2. ČASŤ

CHLADNÉ CHORVÁTSKE MORE SME OKÚSILI AŽ NA DRUHÝ DEŇ NÁŠHO POBYTU V 
MOŠČENIČKE, PRETOŽE NA MIESTO SME DORAZILI AŽ NESKORO VEČER A NIEKTORÍ Z NÁŠHO 
KLUBU FREEDIVINGU PRIŠLI AUTAMI AŽ V RANNÝCH HODINÁCH. SVOJE PREDCHÁDZAJÚCE 
ROZPRÁVANIE SOM UKONČILA TÝM, AKO SOM SA VYSTROJILA - OBLIEKLA DO NEOPRÉNU,
NASADILA MASKU A PLUTVY A S OČAKÁVANÍM VSTÚPILA DO VODY...

Vďaka výbornému tepelne 
odolnému neoprénu mi bolo v 15-
stupňovej vode príjemne ako vo vani. 
Obávala som sa však, či sa neohlási môj 
zub, pretože pred pár týždňami, keď som 
sa vybrala potápať sa na jazero Guláška 
v Senci, ma hneď po zanorení začal bolieť 
zub. Po návšteve zubárky som nebola o 
nič múdrejšia – vraj je môj zub 
v poriadku a nemá ma čo bolieť. Dúfala 
som, že je to len dočasné, a že to možno 
bolo spôsobené len nejakou nádchou 
alebo zápalom v dutinách a prejde to 
samo. A tak som teraz tŕpla, či moje 
potápanie v Chorvátsku neskončí kvôli 
takejto banalite.

A tak som sa s napätím nadýchla a 
ponorila sa. Našťastie som nič necítila. 
Priplávala som k jednej z bójí, kde už sa 
striedali v ponáraní asi 3-4 freediveri, a 
pridala som sa k nim. Keď som sa však 
zanorila hlbšie a snažila som sa plávať 
kolmo nadol, asi v piatich metroch ma 
strašne začali bolieť uši a nech som 
robila, čo som mohla, nešlo mi vyrovnať 
tlak. Bola som na seba nahnevaná, 
skúšala som to stále dokola, ale 
bezvýsledne. Maroš sa ma pýtal, v čom je 
problém, a nechápal to, myslel si, že si 
vymýšľam, že mám len strach z hĺbky, čo 
nebola pravda. Ale uvedomila som si, že 
kedysi som mala z plávania oveľa väčšiu 
radosť. A tak som sa to snažila hodiť za 
hlavu, vyšla som von, stiahla neoprén a 
opaľovala som sa na slnku. Našťastie, 
počasie nám prialo – hoci bol len máj, 
teploty boli skutočne veľmi. 

Večer sme si zahrali partičku pokra 
a Marcel, skvelý kuchár, zatiaľ 
pripravoval tvarohové guľky s čokoládou. 
Pochutnali sme si a potom sme už 
unavení išli spať.

Piatok sme šli na rovnakú pláž ako 
v predchádzajúci deň, bola neďaleko 
nášho apartmánu a predávali tam výbornú 
zmrzlinu. Moje potápanie dopadlo 
podobne ako v prvý deň, vôbec sa mi 
nedarilo. Ostatní z tímu sa pekne rozbehli 
a prekonávali svoje osobné rekordy. Aby 
som si vylepšila náladu, šli sme 
s Marošom do neďalekého mestečka 
Lovran, ktoré spolu s Moščeničkou 
Dragou tvorili tzv. Opatijskú riviéru. V 
tejto pôvabnej časti Chorvátska, ktorá je 
dlhá okolo štyridsať kilometrov, sa 
nachádzajú rozľahlé parky, dlhé 
vydláždené promenády a pláže, ale i 
starobylé vily z dôb cisárovnej Sisi. Už v 
19. storočí tu rakúsko-uhorskí šľachtici 
trávili svoje zimy vďaka miernemu 
stredozemnému podnebiu. 

Sobota, náš posledný aktívny deň, 
prebehol úplne ideálne. Šli sme 
preskúmať inú časť pobrežia – vybrali 
sme sa na Brseč, malebnú zátoku, kde 
sme mali perfektné súkromie. Boli sme 
nadštandardne vybavení - chalani doniesli 
dva nafukovacie člny a čo ma najviac 
zaujalo, jeden nadšenec priniesol aj 
podvodný skúter. Najprv som sa však 
sústredila na freediving a na počudovanie 
sa mi začalo konečne dariť – podarilo sa 
mi vyrovnať tlak a dostala som sa do 
hĺbky 11 m, čím som prekonala svoj 
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rekord z Egypta, potom 15 m, a nakoniec 
17 m. Po dvojhodinovej prestávke na 
brehu som opäť išla skúsiť šťastie. Stále 
som túžila dosiahnuť svoju vysnenú métu 
– 20 metrov. Tušila som, že už je to 
blízko, poriadne som sa nadýchla 
a zanorila sa. Voda bola chladná a po 
desiatich metroch začínala byť už aj 
znížená viditeľnosť. Sústredila som sa 
teda na lano, ktoré sa predo mnou vinulo, 
a snažila sa na tú temnotu navôkol 
nemyslieť. Pozrela som na hodinky – 19 
m, začalo ma bolieť ľavé ucho, nešiel mi 
vyrovnať tlak. Ale ešte som sa trocha 
posunula nadol a keď som videla, že sa na 
hodinkách zjavila 20-tka, obrátila som sa 
a stúpala hore. Tie sekundy, ktoré som 
strávila plávaním nahor sa mi zdali byť 

nekonečné – potrebovala som sa už 
nadýchnuť. Nakoniec som sa vynorila 
a ledva som zalapala po dychu, nadšene 
som vykríkla: „Mám to!“. Maroš ma  
objal a ostatní mi gratulovali k výkonu. 
Pozrela som na hodinky – výsledné číslo 
bolo 21,4 m. Potom som vzala do ruky 
skúter a dobre som sa vyšantila – jeho 
motor ma pod vodou ťahal, takže som 
vôbec nemusela plávať.

V nedeľu sme sa už len dobre 
naobedovali v miestnej reštaurácii a 
ponáhľali sme sa  domov, tentoraz už aj 
s diaľničnou známkou. A to ľavé ucho ma 
ešte týždeň bolelo.

         Saša

        „NAŠA“ PLÁŽ V BRSEČI
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ABY LIEČBA „C“ NEBOLA STRAŠIAKOM

V SÚČASNOSTI SA ODHADUJE, ŽE NA NAŠEJ PLANÉTE ŽIJE VIAC NEŽ 175 MILIÓNOV ĽUDÍ 
S HEPATITÍDOU C, ČO PREDSTAVUJE ASI 3 % SVETOVEJ POPULÁCIE. NA SLOVENSKU ŽIJE PODĽA 
ODHADOV ASI 40 000 ĽUDÍ  S HEPATITÍDOU C, LIEČI SA ICH OKOLO TISÍC. PREDPOKLADÁ SA, ŽE 
S TÝMTO VÍRUSOM ŽIJE U NÁS 40% INJEKČNÝCH UŽÍVATEĽOV/IEK.  DROG.

V SKRATKE O VÍRUSE

Vírus hepatitídy typu C spôsobuje 
hepatitídu typu C, čo je zápalové 
ochorenie pečene. Vírus hepatitídy typu C 
má 6 hlavných genotypov (označovaných 
číslami 1-6) a 50 subtypov 
(označovaných a,b,c...). To znamená, že 
vírus má množstvo podôb. Po infikovaní 
jedným typom vírusu sa môžeš infikovať 
iným. Preto, aj keď žiješ s hepatitídou C, 
je veľmi dôležité chrániť sa pred inými 
jeho typmi, ktoré môžu tvoj zdravotný 
stav i  následnú liečbu skomplikovať. 
Vírus hepatitídy typu C patrí k veľmi 
odolným vírusom: prežije preváranie vo 
vriacej vode, dezinfekciu SAVOM či 
zamrazovanie. 
Prenáša sa priamym kontaktom 
s infikovanou krvou. 

Choroba môže prebiehať v dvoch 
štádiách: akútnej a chronickej. Ani 
v jednom štádiu sa však  nemusí 
prejavovať výraznejšie. To znamená, že 
vôbec nemusíš spoznať, že máš vírus 
v tele. Hepatitída C je liečiteľná.

KEDY SA TEDA MÔŽEŠ NA HEPATITÍDU C
LIEČIŤ?

 ak pracuješ v sex-biznise a neužívaš 
drogy (práca v sex-biznise nie je 
prekážkou) 

 ak si na metadone 
 ak získaš potvrdenie od lekára 

(adiktológa) alebo psychiatra 
o minimálne 6 mesačnej abstinencii 
od užívania drog (Potvrdenie môžeš 
získať napríklad v Centre pre liečbu 
drogových závislostí, v psychiatrickej 
ambulancii alebo v resocializačných 
zariadeniach.

Ak žiješ s hepatitídou dlhšie ako 6 
mesiacov, ochorenie je možné hodnotiť 
ako chronické a je veľmi malá 
pravdepodobnosť, že sa telo vírusu zbaví 
bez liečby. Neliečenie môže spôsobiť 
napríklad cirhózu pečene (zjazvenie), 
rakovinu pečene a  celkové zlyhanie 
pečene. 
Zámerom tohto článku však nie je 
vystrašiť ťa. Avšak fakty sú fakty . 
Rada by som  poukázala na možnosť, ako 
sa dá tvojmu zdraviu (a konkrétne najmä 
tvojej pečeni) pomôcť.   Preto si ďalej 
povieme, o čom vlastne liečba je a čo by 
ťa  čakalo, ak sa pre ňu rozhodneš. 

KDE A AKO PREBIEHA LIEČBA?

Cieľom liečby je odstránenie vírusu 
z organizmu a dosiahnutie takzvanej 
trvalej virologickej odpovede (používa sa 
skratka SVR). Trvalá virologická 
odpoveď je dosiahnutie 
nerozpoznateľného množstva vírusu 
hepatitídy C v krvi 6 mesiacov po 
ukončení liečby a je považovaná za 
vyliečenie hepatitídy C. 

Užívatelia/ky drog majú na Slovensku  
značne sťaženú cestu k liečbe hepatitídy 
C. Základnou podmienkou pre začatie 
liečby je totižto potvrdenie 
o minimálne 6-mesačnej  abstinencii 
od užívania drog, príp. potvrdenie 
o tom, že si na substitučnej liečbe.
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Na Slovensku je liečba dostupná v každom 
kraji - spolu v  20 odborných pracoviskách 
(pracoviská hepatológie 
a gastroenterológie a infektologické 
pracoviská).  V Bratislave sa liečba 
poskytuje napríklad v Centre pre liečbu 
chronických vírusových hepatitíd na 
Kramároch a v Košiciach ti liečbu 
poskytnú napríklad na Klinike infektológie 
a cestovnej medicíny FN L. Pasteura na 
Rastislavovej ulici 43.

V súčasnosti sa hepatitída C 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... Vždy 
záleží na tom, o aký genotyp – teda kmeň 
vírusu hepatitídy C  ide. Niektoré 
genotypy sú odolnejšie, iné reagujú na 
liečbu rýchlejšie (genotyp 1 je najodolnejší 
a teda liečba môže byť problematická). 
Samotná liečba teda trvá rôzne dlhý čas –
v priemere to môže byť pol roka až rok. 
Liečba  musí prebiehať bez prerušenia.

Pacientom sa injekčne raz do týždňa 
podáva  interferón (pomáha zastaviť 
rozmnožovanie vírusu a podporuje 
imunitný systém), v kombinácii s 
tabletami ribavirín (zabraňuje 
rozmnožovaniu vírusu a spolu 
s interferónom robí liečbu ešte účinnejšou. 
Podáva sa 2x denne).

Podľa Dr. Belovičovej z Centra pre liečbu 
chronických hepatitíd na Kramároch „je 
na začiatku liečby potrebné absolvovať 
pomerne časté vyšetrenia. Na začiatku sú 
kontroly každé 1-2 týždne, od 2. mesiaca 
liečby sú 1x mesačne. Spočívajú najmä v 
odbere krvi a konzultáciách 
s pacientom/kou. Podľa výsledkov 

odberov sa upravujú dávky podávaných 
liekov.“ 

VEDĽAJŠIE ÚČINKY LIEČBY

Kombinácia interferónu a ribavirínu môže 
v liečbe spôsobiť nepríjemné vedľajšie 
účinky. Práve obava z vedľajších účinkov 
je často krát  dôvodom, prečo veľa ľudí 
liečbu jednak nezačne, alebo ju nedokončí. 
Medzi vedľajšie účinky liečby patrí napr. 
únava, príznaky podobné chrípke, 
chudokrvnosť, zníženie chuti do jedla, 
nespavosť, vypadávanie vlasov. Medzi 
časté vedľajšie účinky patrí aj depresia.  
Vedľajšie účinky liečby je potrebné 
sledovať, nehanbiť sa za ne a hovoriť 
o nich s lekárom/lekárkou, ktorý/ktorá ti 
s ich prekonaním môže pomôcť.

Podľa Dr. Belovičovej „sa vedľajšie 
príznaky dajú zvládnuť pri dobrej 
spolupráci pacienta/ky s ošetrujúcim 
lekárom/kou. Vedľajšie účinky sa 
objavujú zvyčajne počas prvej polovice 
liečby, keď si organizmus akoby „zvyká“ 
na podávané lieky.  Ako liečba postupuje, 
vedľajšie účinky zväčša odznievajú.“

Najnovšie pokroky v diagnostike a liečbe 
hepatitídy C výrazne zlepšili šance na jej 
úspešné vyliečenie. Ak teda spĺňaš 
podmienky a  rozhodneš sa pre liečbu 
pripájam číslo na Dr. Belovičovú ( 02 

59 369 504), ktorá sídli v budove 
Slovenskej zdravotnej univerzity na 
Kramároch  a vo svojej ambulancii ťa rada 
privíta. 
Maj sa pekne

Sociálna asistentka Eva 0904 655 146

Zdroje:
Za informácie ďakujem MUDr. Belovičovej  z Centra 
pre liečbu chronických hepatitíd
http://hcvadvocate.org/hepatitis/factsheets_pdf/
Treatment_Side_effect_Guide.pdf
http://www.roche.sk/portal/eipf/slovakia/slovakiaportal/r
oche.sk/hepatitida
http://my.clevelandclinic.org/disorders/Hepatitis_C/hic_
Managing_Side_Effects_of_Hepatitis_C_Treatment.aspx
www.odyseus.org
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VYDALO OBČIANSKE ZDRUŽENIE ODYSEUS

ZA PODPORY ÚRADU VLÁDY SR A NADÁCIE ORANGE

WWW.ODYSEUS.ORG

TERÉNNYCH PRACOVNÍKOV/ČKY OZ ODYSEUS NÁJDEŠ 

V BRATISLAVE:

Každú  stredu a piatok
18:00 – 19:00 na Trnavskom Mýte (v Podchode)
19:30 – 20:30 na Hlavnej železničnej stanici (pri nástupišti trolejbusov)
20:45-21:15  Avion (Americké námestie, pri pumpe Slovnaft) 
21:15 – 22:00 prechádzame cez Krížnu a Vajnorskú ulicu 

Každý štvrtok
16:00 – 18:00 pri „Modrom dome“, Čapajevova ul., Petržalka 

Poznávacie znamenie - bandaska s nápisom CHRÁŇ SA SÁM

TERÉNNYCH PRACOVNÍKOV/ČKY S AUTOM NÁJDEŠ:

Každú nedeľu
21:00 – 22:00 na Avione (pri pumpe Slovnaft)
22:00 – 23:00 na Trnavskom mýte pri Tržnici (pri zastávke trolejbusov)
23:00 – 24:00 na Príkopovej ulici (pri Národnom tenisovom centre)

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

Každý štvrtok
13:00 – 15:00 v Pentagone pri tenisových kurtoch (Stavbárska ul.- Vrakuňa)

Ak máš záujem o testovanie na protilátky HIV a syfilisu, opýtaj sa nás v teréne, kde 
ti povieme konkrétne časy a miesta testovania. 

Poznávacie znamenie  - biely Fiat Ducato alebo modrý Opel Astra Combi


