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Ahojte!

Netušiac čo napísať do ďalšieho úvodníka, sa ho predsa len snažím nejak 
naformulovať. Program Chráň sa sám oslávil v uplynulom mesiaci 10.výročie svojho 
vzniku, a tak sme sa rozhodli, že toto číslo bude čímsi netradičné. Keď si nalistujete 
stránky 8 až 11, nájdete článok o mastiach a krémoch, ktorý sa rozkladá na 4 stranách a je 
náročky zrovna v strede časopisu. Môžete si tento článoček totiž vytrhnúť a nosiť so 
sebou, môže slúžiť ako manuál k mastiam a krémom. Preto sa nezľaknite, keď sa budete 
lúskať tohto mesačným článkom Kampane o ľudských právach, jej pokračovanie nájdete 
za spomínanými mastičkami a krémikmi. 

V mesiaci október sme sa vás v teréne pýtali na to, aké máte vy alebo ľudia vo 
vašom okolí skúsenosti so životom po odchode s väzenia, či máte nejaké tipy, ako sa 
vyhnúť drogám. Odpovede nájdete na nasledujúcej stránke spolu s opisom zákazníkov, 
ktorí by vám nemali ostať ľahostajní, pretože vám, pracujúcim v sex-biznise, môžu 
ublížiť.

OD NOVEMBRA NASTÁVA V TERÉNE ZMENA MIESTA NA 
BLUMENTÁLSKEJ:

OD 5.11. NÁS UŽ NENÁJDETE V STREDY A PIATKY 20:45-21:15 NA 
BLUMENTÁLSKEJ ULICI, ALE NA AVIONE, AMERICKÉ NÁMESTIE (PRI 
PUMPE SLOVNAFT) - TEDA ROVNAKÉ MIESTO AKO V NEDEĽU!

Tak si pre istotu nechajte časák pri sebe, na zadnej strane nájdete aktuálne časy aj 
miesta a čítame sa o mesiac 

Andrea

Zdroj obr.na obálke: 
http://www.sme.sk/cdata/3543944/c65930ee7ef1be4ef604ce4723095be2.jpg

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
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ŽENY PRACUJÚCE V SEXBIZNISE DÁVAJTE SI POZOR NA:

Agresívni zákazníci na Slovnafte

12.10.2008 – 2 mladí muži do 30 rokov – Rakúšania – mali biele auto aj so šoférom. Vzali 
ženu pracujúcu v sex-biznise do auta, ukradli jej mobil a znásilnili. Obaja boli bielej pleti, 
stredne vysokí a vyholení. Vyzerali ako príslušníci hnutia skinheads..

V prípade, že i Ty vieš o agresívnom klientovi daj to vedieť ostatným!

ANKETA NA MESIAC NOVEMBER 

AKÉ MÁŠ TY ALEBO ĽUDIA V TVOJOM OKOLÍ 
SKÚSENOSTI, KEĎ VYJDÚ Z VÄZENIA? MÁŠ NEJAKÉ 
TIPY AKO SA  PO PREPUSTENÍ VYHNÚŤ DROGÁM?
PODARILO SA TI TO? AK ÁNO, NA AKO DLHO?

 „Najskôr som sa tešil, že mám väčší 
priestor než v cele. Potom som začal 
fetovať. Zlé to bolo doma, nič sa 
nezmenilo. Všetkých som stretával... 
Každý ma volal, aby som si dal a bolo 
to.“ 

o Tip? „Čo ja viem... Najlepšie by 
bolo, kebyže začnem robiť 
a stretávať sa s rodinou. Mám 
pocit akoby to prišlo samo za 
mnou. Opäť som začal brať po 
mesiaci.“

 „Hneď v ten deň som začal užívať. 
Hneď som vedel ako ma zobrali do 
väzenia, že to nedokážem. Chcel by 
som prestať, ale asi to nedokážem, asi 
nechcem. Mne to chutí. Ja s triezvou 
hlavou už neviem fungovať.“

 „(Skúsenosti) dobré, ale potom som 
začal užívať a skončil som. Raz som 
vydržal tri mesiace, a teraz dva dni. 

Vtedy, keď som neužíval tri mesiace, 
išiel som pracovať s otcom, to mi 
pomohlo. Ale potom som sa vrátil sem 
a už to bolo.“

 „ Sestra a švagor boli vo väzení. Ja 
nie. Keď sa vrátili do starého 
prostredia, medzi starých kamarátov, 
kde sa užíva, tak sa človek k tomu 
rýchlo vráti. Potom to záleží na vás, 
na vašej psychike, odhodlaní ako to 
zvládnete. Sestra vydržala sedem 
mesiacov čistá, keď vyšla z väzenia. 
Pomohlo jej, že bola s mamou doma.“

 „Zmenil sa mi harmonogram. 
Prvýkrát som vydržal tri mesiace, 
druhýkrát mesiac a pol. Pomohlo mi 
iné prostredie, iní kamaráti-
prostredie, kde sa neužívalo. Kamaráti 
ma dosť ovplyvňujú. 

o Tip? Zmena prostredia.“

Zdroj obrázku: http://img2.atlas.sk/images/gallery/200/90689.jpg
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BERIEM VŠETKO OKREM ALKOHOLÁKOV!

TAK TOTO JE VETA, KTORÚ V TERÉNE OD VÁS POČÚVAM 
ČASTEJŠIE, AKO BY SOM CHCELA. TÁ VETA VO MNE 
REZONUJE. A TAK, ABY SOM SA JEJ V HLAVE ZBAVILA,
ŤUKÁM SLOVÁ, KTORÉ MI V NEJ BLÚDIA, NA STRÁNKY 
INTOXI. PREDSA LEN SI MYSLÍM, ŽE ZDIEĽANIE  
INFORMÁCIÍ MÔŽE DOPOMÔCŤ, ABY SA SVETOM NEŠÍRILI 
ZBYTOČNÉ PROBLÉMY, KTORÉ Z NEPOUŽÍVANIA 
ALKOHOLÁKOV VYPLÝVAJÚ. NEROZUMIETE? ČÍTAJTE 
ĎALEJ.

Richard si sadá na gauč a dáva si 
svoju dávku. Richard nepoužíva škrtidlo 
na „zaškrtenie“ žily na ruke. Chris to 
nerád vidí, pretože on sa o svoje žily 
stará. Je na ne pyšný a s hrdosťou ich 
nazýva „moje káble“. Richard si hľadá 
žilu, do ktorej si chce pichnúť. Dáva si 
záležať, pretože to chce zvládnuť na jeden 
pokus. Po dôkladnom preskúmaní ruky 
otvára alkoholový tampón a ide na to...“ 

ČO ĽUDIA NA ALKOHOLÁKOCH VIDIA?

Alkoholový tampón nie je výmysel, 
aby mali terénne pracovníčky 
a pracovníci ťažšie tašky. Má svoje 
významné postavenie medzi pomôckami 
na injikáciu, ktoré znižujú zdravotné 
riziká. Toto sú dôvody, prečo milióny 
zdravotných sestier a o niečo menej 
ľudí injekčne užívajúcich drogy vo svete 
používajú alkoholové tampóny pred 
každým vpichom. Použitím alkoholového 
tampónu totiž:

 Znižuješ riziko vzniku abscesov, 
flegmón a iných hnisavých 
zápalov  v mieste vpichu. Baktérie 
a nečistoty, ktoré sú na povrchu 
kože, môžu v mieste vpichu (alebo 
pomocou krvného obehu aj na 
inom mieste) spôsobiť absces, 
flegmónu alebo zápal. Mnohí to 
dôverne poznáte.

 Znižuješ riziko vzniku bakteriálneho 
zápalu srdca (presnejšie bakteriálnej 
endokarditídy). Aby sme nikoho 
neurazili, zadefinujeme endokarditídu 
konkrétne. Ide o infekciu blany 
srdcovej dutiny alebo  chlopní srdca. 
Infekcia poškodzuje srdce a môže sa 
prostredníctvom krvi preniesť do 
iných orgánov a tkanív vrátane mozgu, 
pľúc a obličiek.

ALKOHOLÁK NA 70

Alkoholák, ktorý od nás dostávate, 
je sterilne balený. Verím, že to ocenia 
všetci, ktorí sa chcú chrániť pred 
spomínanými ťažkosťami. Alkoholový 
tampón je malý (32 x 67 mm), 
obdĺžnikový tampónik napustený 70
percentným alkoholom. Ten je 
dostačujúci na to, aby dôkladne 
dezinfikoval miesto pred vpichom. 
Vďaka správnej dezinfekcii miesta 
vpichu sa nečistoty z pokožky odstránia 
a nemôžu preniknúť do žily, kde by 
spôsobili zápal, absces alebo 
endokarditídu... Samozrejme, nesmieš si 
nečistoty do žily dať iným spôsobom 
(napr.: špinavými rukami alebo 
opakovane používanými filtrami, 
štuplíkmi, ihlami, vodou alebo špinavými 
taškami...) Nuž nebude to také 
jednoduché.
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70 S HVIEZDIČKOU

70 alkoholu v alkoholáku má ešte 
jednu výhodu. Na dezinfekciu 
prístrojov sa vo svete medzi inými 
používa aj alkohol. Ten je 
významným bojovníkom proti 
baktériám, ktoré dokáže zničiť. 
Najvyššiu účinnosť dezinfekcie 
alkoholom dosiahneš, ak použiješ 60-
70 alkohol. Účinný je aj proti 
niektorým vírusom (napr.: HIV 
alebo sú zmienky o zničení vírusu 
žltačky typu B, ak naň 10 min pôsobí 
70 alkohol.). „Vualá...“ 
alkoholákom môžeš dezinfikovať 
„nádobičko“, keď si nútený/á použiť 
svoje veci opakovane.

TAK POĎ ZLATO, IDEME NA TO...
ALEBO DOKONALÝ POSTUP...

1. V prvom rade je namieste umyť si 
ruky a miesto vpichu pod tečúcou 
vodou mydlom. Ak nemáš 
možnosť umyť si ruky, tak využi 
vlhčené utierky na ruky, ktoré sa 
dajú kúpiť v drogérií za cca 35,-
Sk. A ak ani to nie je Tvoja voľba, 
skús si ruky očistiť alkoholovým 
tampónom od nás!

2. S čistými rukami už ide všetko 
lepšie. Vyber svoj alkoholák a chyť 
ho za roh (aby si si ho nezapackal/a 
celý). Pevne pritlač a istým/silným 
ťahom prejdi jedenkrát po mieste 
vpichu. Jeden alkoholák na jedno 
pretretie. Použi toľko alkoholákov, 
koľko potrebuješ, aby špina zišla 
z pokožky (teda čisti, kým nie je 
alkoholák čistý). Avšak tu ešte 
Tvoja práca neskončila!

3. Teraz uchop ďalší nový alkoholák 
(už zase!) a krúživým pohybom utri 
špinu v okolí miesta vpichu. Začni 
malými kruhmi a skonči veľkými. 
Toto dotretie  zotrie aj zostatkovú 
špinu a baktérie z pokožky.

4. Počkaj chvíľku, kým alkohol 
z pokožky vyprchá, aby Ťa to pri 
vpichu neštípalo... aby sa ranka 
ľahšie zahojila.

Hmmm.... čo na to hovoríš? 
Dokonalosť je náročná na čas. Ja viem. 
V prostredí ulice, ten čas často nemáš... 
avšak ak sa vyskytne príležitosť, 
dokonalý návod už poznáš. 

REÁLNY SVET A REÁLNE MOŽNOSTI

Čo robiť, ak je Tvoj dennodenný 
život výrazne vzdialený od vyššie 
popísaného luxusu? Základ je vyčistiť 
miesto vpichu alkoholákom. Jedným 
ťahom, aby si si špinu opakovaným 
trením len zbytočne nerozotieral/a po 
pokožke.

A samozrejme. Alkoholák nikdy
nepoužívaj po vpichu. Ak krvácaš, 
potrebuješ zastaviť krvácanie suchým 
tampónom. Alkoholový tampón krvácanie 
nezastaví, priam naopak. Podporí 
krvácanie ranky a tá sa dlhšie hojí. 
Takže ja som skončila. Howg! Alkoholák 
vám budem, plná optimizmu, ponúkať 
naďalej. Veď predsa verím, že na prvom 
mieste je zdravie.
PS: pamätáte sa ešte? Alkoholák pred 
vpichom, suchý tampón za vpichom 

- Соня-
Zdroje:
http://www.drugtext.org/library/books/grund01/g
rund4.html, Endocarditis –
http://www.crystalneon.org/html/material/pdfs/e
ndocarditis.pdf, 
http://www.primar.sk/Page.aspx?ID=2621
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OSLAVUJEME 10-TE NARODENINY !!!

AUTÁ S NÁPISOM CHRÁŇ SA SÁM, TERÉNNI PRACOVNÍCI 
A PRACOVNÍČKY S VEĽKÝMI MODRÝMI TAŠKAMI,
TESTOVANIE NA PROTILÁTKY HIV A SYFILISU,
SOCIÁLNA ASISTENCIA, INTOXI ... ÁNO, NÁŠ PROGRAM 
CHRÁŇ SA SÁM, ZALOŽENÝ V OKTÓBRI 2008, OSLÁVIL 
10 ROKOV.

10 rokov nie je veľa. Pred 10 
rokmi, presne 2.októbra 1998 vyšli prvé 
dve terénne pracovníčky OZ Odyseus do 
ulíc Bratislavy.   Za toto obdobie sa 
tento program  vypracoval do veľkých 
rozmerov.  Program Chráň sa sám 
neznamená len výmenu striekačiek v 
teréne. Mnohí z vás ste si zažili na 
vlastnej koži napr. testovanie na 
ochorenia – zo slín alebo z plnej krvi. 
Zažili ste odborníkov priamo na ulici.  
Alebo kampaň PIKADU.  3 roky sme 
pracovali v Púchove.  

Našou snahou je tiež na pracovných 
stretnutiach alebo konferenciách meniť 
postoje odborníkov, novinárov 
a verejnosti, voči užívateľom/ľkám drog 
a ľuďom ponúkajúcim sexuálne služby na 
ulici.  Chceme hovoriť o dôležitosti 
prevencie a o význame programov výmeny 

striekačiek.   Chceme vytvoriť priestor, 
aby ľudia pracujúci v sex-biznise alebo 
užívajúci drogy, mohli pracovať na 
dôležitých pozíciách alebo zakladať 
vlastné organizácie.  Chceme, aby boli 
zachovávané vaše ľudské práva.

V projekte sa za toto dlhé 
obdobie vystriedalo 65 ľudí.  Teraz nás je 
12. Som nadšený, že môžem pracovať 
s ľuďmi, ktorí sú ochotní ísť na dno 
svojich možností, aby tento program 
udržali. 
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A čo je mojím 
narodeninovým prianím pre 
program Chráň sa sám?   
Aby sme takto o 10 rokov 
nemuseli bojovať o prežitie 
kvôli nedostatku peňazí, ale 
aby programy výmeny 
striekačiek boli v prioritách 
vlády (a nielen na papieri).  
Aby ste nemuseli utajovať, 
že pracujete v sex-biznise 
alebo užívate drogy, kvôli 
tomu, aby ste dostali napr. 
lekárske ošetrenie alebo inú 
službu.    Aby niektorí z vás 
mohli pracovať spolu 
s nami v OZ Odyseus  
a viesť projekty.

Teda všetko 
najlepšie!!!       

Pedro
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ŠLIAPAŤ CHODNÍK, NEZNAMENÁ ŠLIAPAŤ PO SVOJICH PRÁVACH!
ČASŤ IV.

MESIAC NOVEMBER JE ŠTVRTÝM MESIACOM KAMPANE O ĽUDSKÝCH PRÁVACH. KAMPAŇ 
BUDE TRVAŤ CELKOVO 8 MESIACOV, TAKŽE SA NACHÁDZAME PRESNE V POLOVICI. V
POSLEDNOM ČÍSLE INTOXI SME SA PODROBNEJŠIE VENOVALI MOŽNOSTI VYBRAŤ SI 
SLOBODNE SVOJU PRÁCU. HOVORILI A PÍSALI SME O TOM, ŽE ĽUDIA MAJÚ PRÁVO VYBRAŤ 
SI ZA SVOJE ZAMESTNANIE AJ PRÁCU V SEX-BIZNISE. PRI TEJTO PRÁCI ZOSTANEME,
PRETOŽE HLAVNOU TÉMOU TOHTO MESIACA JE ĽUDSKÉ PRÁVO POCHÁDZAJÚCE Z 
DEKLARÁCIE PRÁV ĽUDÍ PRACUJÚCICH V SEX-BIZNISE V ZNENÍ:

NIKTO NEMÁ BYŤ INOU OSOBOU NÚTENÝ POSKYTOVAŤ SEXUÁLNE SLUŽBY ZA 
PODMIENOK, S KTORÝMI NESÚHLASÍ.

V praxi možno túto vetu 
vysvetľovať mnohými spôsobmi a určite 
si ani ja nespomeniem na všetky. Pozrime 
sa spolu aspoň na niektoré z možných 
vysvetlení:

 Ľudia pracujúci v sex-biznise majú 
právo vybrať si podmienky, za 
akých budú svoju prácu vykonávať. 
Majú teda právo vybrať si miesto, 
kde budú pracovať; majú právo 
vybrať si hodiny, počas ktorých 
budú pracovať; majú právo určiť si 
ceny, za aké budú pracovať; majú 
právo rozhodnúť sa, aké služby 
budú poskytovať a definitívne majú 

právo povedať NIE (odmietnuť 
zákazníka, odmietnuť požadované 
sexuálne služby, cenovú ponuku 
alebo sex bez kondómu). 

 Ľudia pracujúci v sex-biznise majú 
právo na vyhovujúce pracovné 
podmienky. Tí a tie, ktorí/é pracujú 
na privátoch, v kluboch či v 
salónoch a za predpokladu, že majú 
podpísanú nejakú formu 
pracovného kontraktu, majú právo 
na vyhovujúce osvetlenie či 
vetranie, zabezpečenie pomôcok 
bezpečnejšieho sexu (mužský a 
ženský kondóm či lubrikant), 



MMôôžžeešš ssii mmaa vvyyttrrhhnnúúťť ;;)) MMôôžžeešš ssii mmaa vvyyttrrhhnnúúťť ;;)) MMôôžžeešš ssii mmaa vvyyttrrhhnnúúťť ;;))
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RADY VŠETKÝMI MASŤAMI MAZANÉ

MNOHÍ Z VÁS TO POZNAJÚ. VZNIKNE VÁM NEPRÍJEMNÝ ZÁPAL, INFEKCIA, ABSCES 

ALEBO FLEGMÓNA NA KOŽI. ČASTO KRÁT SA NÁS PÝTATE ČO S TÝM, ČO SI NA TO 

MÁM DAŤ, ČO MI POMÔŽE? INŠPIRÁCIOU Z ČESKÉHO ČLÁNKU VÁM PRINÁŠAM 

STRUČNÝ PREHĽAD MASTIČIEK, KRÉMOV, GÉLOV A ROZTOKOV (DOSTUPNÝCH NA 

SLOVENSKU), KTORÉ BY VÁM MOHLI POMÔCŤ S TÝMITO ŤAŽKOSŤAMI.

HEPAROID MASŤ (voľne predajný, cena 
cca 60,- Sk)

Heparoid  je masť,  ktorá zmäkčuje 
jazvy, zabraňuje tvorbe krvných zrazenín, 
urýchľuje vstrebávanie krvných výronov, 
znižuje opuchy, pôsobí protizápalovo, 
znižuje napätie a bolesť v mieste 
poranenia. Používa sa k lokálnej liečbe 
zápalov povrchových žíl a okolia žíl, 
k zmäkčeniu stvrdnutej kože pri žilovej 
nedostatočnosti.  

Na čo je dobrý:  
 keď sa vám v mieste vpichu urobí 

bolestivá modrina a chcete, aby sa 
modrina rýchlo vstrebala a prestala 
bolieť

 keď si pichnete dávku mimo žilu, alebo 
keď vám žila pri vpichu praskne a časť
dávky sa dostane mimo žilu

 na zjemnenie zjazveného miesta v žile

Ako sa používa:
 2-3 krát denne sa v tenkej vrstve zľahka 

nanáša na postihnuté miesto. Môže sa 
priložiť aj sťahujúci obväz.

Nepoužívať:
 na sliznicu, do očí a na otvorené rany
 pokiaľ trpíte poruchami zrážanlivosti

krvi

!!!Pokiaľ používate Heparoid preventívne, 
nepoužívajte ho bez poradenia s lekárom 
dlhšie ako 14 dní!!!

Kožu vám môže zjemniť i obyčajná 
Indulona (alebo akýkoľvek krém, najlepšie 
obsahujúci vitamín E), ktorú môžeš 
používať neobmedzene dlho .

KETONAL GÉL (voľno predajný, cena 
cca 100,-Sk)

Ketonal gél je protizápalový 
prípravok na lokálnu liečbu 
bolestivých stavov s prejavmi 
opuchov či zápalov. 

Na čo je dobrý:
 keď sa v mieste vpichu objaví 

bolesť, opuch alebo 
začervenanie.

 keď máte pocit, že Heparoid by 
to už „nezvládol“ a na Gáfrovú 
masť je skoro.

Ako sa používa:
 3-4 krát denne sa nanáša na postihnuté 

miesto, najlepšie neprekrývať, 
neobväzovať

Nepoužívať:
 na otvorenú ranu, odreniny, sliznicu
 nesmie prísť do kontaktu s okolím očí
 nepoužívať pod nepriedušnými obväzmi 
 po nanesení gélu si dôkladne umyte ruky
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BACTROBAN MASŤ (na predpis, cena 
cca 40,-Sk)

Antibakteriálna masť na liečbu 
kožných infekcií.

Na čo je dobrý:
 vhodný na liečbu drobných zahnisaných 

poranení, vpichov a pod.

Ako sa používa:
 používa sa max. 3 krát denne v tenkej 

vrstve na postihnuté miesto, môže sa 
prekryť obväzom

 v prípade otvorenej hnisavej rany 
nanášať iba okolo, nie priamo do rany!!

Nepoužívať:
 dlhšie ako 10 dní
 nesmie sa dostať na sliznicu nosa a do 

očí

FRAMYKOIN  MASŤ (na predpis, cena 
cca 30,- Sk)

Framykoin sa používa k lokálnej 
liečbe kožných infekcií. Obsahuje 
kombináciu antibiotík so širokým 
spektrom účinkov

Na čo je dobrý:
 hnisavé rany, menšie infekčné 

poranenia, škrabnutia, odreniny, drobné 
rany, spáleniny

Ako sa používa:
 1-3 krát denne  sa nanáša v tenkej vrstve 

na postihnuté miesto

 v prípade otvorenej hnisavej rany 
nanášať iba okolo, nie priamo do rany!!

Nepoužívať:
 nesmie sa dostať do očí

TIP OD VÁS:   
SUDOCREM (voľne
predajný, cena 60g cca 
120,- Sk)

Antiseptický 
ochranný krém. Je 
hypoalergénny, a preto je 
vhodný i na citlivú pokožkou a alergikov.

Na čo je dobrý:
na mnohé kožné problémy, zapareniny, 

popáleniny, povrchové rany, 
začervenania kože

Ako sa používa:
podľa potreby sa nanáša 3-5 krát denne
pri otvorenej rane sa nanáša iba okolo!!!.

Nepoužívať:
priamo do otvorenej rany
 zabráňte styku z očami, nosom a ústami

BETADINE ROZTOK (voľne predajný, 
cena cca 180,-Sk)

Betadine je antiseptický 
(zamedzujúci infekcii 
mikróbmi), dezinfekčný 
roztok hnedej farby (pozor 
farbí aj kožu ), ktorý ničí 
veľa choroboplodných 
zárodkov, baktérie, plesne, a 
vírusy. 

Na čo je dobrý:
 na hnisavé rany, otvorené rany, abscesy, 

flegmóny, 
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 odreniny, rezné rany 
 rôzne kožné ochorenia spojené 

s infekciou

Ako sa používa:
 vždy sa nanáša na očistené, umyté 

miesto 1-2krát denne, môže sa 
používať aj priamo do rany

 dobré používať na noc (dobré nechať
pôsobiť počas spánku)

 roztok sa používa koncentrovaný, bez 
riedenia 

Nepoužívať:
 spolu s inými dezinfekčnými 

prípravkami obsahujúcimi ortuť (ortuť
reaguje s jódom obsiahnutým 
v Betadine a vzniká silne leptavý jodid 
ortutnatý) 

 pri zápale kože sprevádzanej výsevom 
pľuzgierov 

 od 4.mesiaca tehotenstva, počas 
kojenia

 ak roztok stratil tmavo hnedú farbu 
(tmavo hnedá farba Betadine roztoku je 
známkou účinnosti. Ak sa začína 
roztok odfarbovať, jeho účinnosť
klesá.).

GÁFROVÁ MASŤ (voľne predajný, 
cena cca 50,-Sk)

Tradičná masť
s protizápalovým, 

hojivým 
a protisvrbivým 

účinkom. Jednou z 
hlavných účinných 

liečiv je Ichtammolum (ichtamol), ktorý 
obsahujú aj iné masti – napr. Ichtoxyl, 
Saloxyl.  

Na čo je dobrý:
na hnisavé zapálené rany, odreniny, 

pomliaždeniny, preležaniny

Ako sa používa:
nanáša sa 1-2 krát denne v rovnomernej 

vrstve a nechá sa pôsobiť niekoľko 
hodín

na vrstvu masti môžete priložiť náplasť
alebo gázu a miesto obviazať

v prípade otvorenej rany masť nanášajte 
len okolo !!!

masť je najlepšie držať v chlade, pri 
teplote 2-8 ºC

Nepoužívať:
dlhšie ako7 dní 
priamo do otvorenej rany, na sliznicu, do 
očí a pri akútnom ekzéme

REPÍKOVÝ ČAJ – sypaný (voľne
predajný, cena cca 30,- Sk)

Repík je liečivá 
bylina. Má priaznivé 
protizápalové účinky. 
Používa sa vnútorne i 
zvonka. Vnútorne sa 
používa pri hnačkách. 
Zvonka sa používa pri 
zápaloch dutiny ústnej 
a zápaloch kože. Repíkový čaj môžete 
kúpiť ako sypaný čaj alebo porciovaný 
(v nálevových sáčkoch) od rôznych 
výrobcoch.     

Na čo je dobrý:
pri zapálených ranách, možné použiť aj 

pri otvorených hnisavých ranách
 sťahuje zápal z rany na koži

Ako sa používa:
pripravte si odvar/nálev podľa návodu 

na obale. Teplý odvar používajte 
niekoľko krát denne ako obklady, 
premývanie rany, prípadne kúpeľ

odvar môžete používať aj na otvorené 
rany
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odvar sa pripravuje vždy čerstvý 
a bezprostredne pred použitím

Nepoužívať:
nie je vhodné pre deti do 3 rokov

REPÍKOVÁ MASŤ (voľne predajná, 
cena cca 70,- Sk)

Ide o bylinnú 
masť obohatenú 
výťažkami z kvetov 
repíka lekárskeho. 
Kvety repíka 
lekárskeho obsahujú 
celý rad látok priaznivo 

pôsobiacich pri hojení a protizápalovo.

Na čo je dobrý:
 na upokojenie podráždenej pokožky, 

na regeneráciu starej kože, na 
pomliaždeniny, 

 pri zapálených ranách, zápaloch kože

Ako sa používa:
vtierať 2 až 3 x za deň formou jemnej 

masáže

Nepoužívať:
nepoužívať priamo do otvorenej rany, 

iba do jej okolia!!!
u ľudí s citlivou pleťou sa odporúča 

overiť si znášanlivosť votrením malého 
množstva masti do pokožky

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

NA ZÁVER  DÔLEŽITÉ
UPOZORNENIA

Ak používaš aj iné liečivá, informuj
o tom svojho lekára/ku alebo 
lekárnika/čku, keď si prípravok kupuješ. 
Neodporúča sa používať viacero 

prípravkov (mastí, krémov, gélov,
roztokov) súčasne.

NEŽIADUCE ÚČINKY

Pri používaní akýchkoľvek liekov, 
mastí, krémov, a pod. sa môžu vyskytnúť
i nežiaduce účinky. Zvyčajne sa prejavujú 
ako podráždenie pokožky (pálenie, 
svrbenie, sčervenanie kože), môžu sa 
vyskytnúť pľuzgiere či vyrážky. Pokiaľ
dôjde k podráždeniu alebo sa počas 
používania liečiva vyskytnú iné 
neobvyklé reakcie, poraďte sa 
o používaní prípravku s lekárom/kou 
alebo v lekárni s lekárnikom/čkou.

Väčšina nežiaducich účinkov 
vzniká pri precitlivenosti, resp. alergii na 
niektorú z účinných látok alebo na 
niektorú z ďalších zložiek liečiva. Preto, 
skôr než si nanesiete prípravok na kožu, 
pozorne si PREČÍTAJTE PRÍBALOVÝ 
LETÁK!!

DOBRÁ RADA NA ZÁVER:
Do otvorenej hnisavej rany 

nedávajte nič okrem „premývania“ 
roztokom Betadine (alebo napr. domácky 
urobeného octového roztoku, či 
repíkového čaju). Všetky mastičky 
a krémy (či čistenie alkoholákom) 
používajte iba v okolí rany . 

karcha

Zdroje:
Článok pôvodne vyšiel v časopise 
Dekontaminace, ktorý vydáva OZ 
Sananim  z Čiech. Ďalšie zdroje textov 
a obr.: www.mojalekaren.sk, 
www.ilekaren.sk, www.magister.sk , 
cenné rady z Lekárne Farmakon na 
Hálovej ulici, zdravotnej sestry Janky 
a mojej tety Evi . 
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pracovnú prestávku a v niektorých 
prípadoch aj dovolenku či 
preplatenie PN 
(práceneschopnosti). Pokiaľ by 
podmienky ich pracovnej zmluvy 
či dohody neboli zo strany 
zamestnávateľa/ľky (t.j. 
majiteľa/ľky klubu) dodržané, majú 
osoby pracujúce v sex-biznise 
právo žiadať ich nápravu alebo sa 
sťažovať na Inšpektoráte práce.

 Ľudia, ktorí pracujú v pouličnom 
sex-biznise, obyčajne vykonávajú 
prácu bez akejkoľvek zmluvy, a 
preto nemôžu pre seba žiadať 
žiadne výhody vyplývajúce zo 
Zákonníka práce. Stále však majú 
právo určiť si svoje vlastné 
podmienky, za akých budú 
pracovať tak, ako je to napísané v 
prvom bode. 

 Pokiaľ nie je v príslušnej krajine 
(napr. aj na Slovensku) práca v sex-
biznise legislatívne ošetrená, majú 
ľudia pracujúci v sex-biznise právo 
tvoriť svoje záujmové skupiny a 
lobovať u politických 
predstaviteľov a predstaviteliek za 
zmenu platnej legislatívy. Tým 
môžu taktiež docieliť zmenu 
podmienok, za akých budú v sex-
biznise pracovať.

 V ľudskom práve „Nikto nemá byť 
inou osobou nútený poskytovať 
sexuálne služby za podmienok, s 
ktorými nesúhlasí.“, môžeme do 
istej miery vidieť aj súvislosť s 
obchodovaním s ľuďmi či nútením 
do prostitúcie. Ľudia pracujúci v 
sex-biznise, ako aj organizácie 
podobné Odyseu sú striktne proti 
akémukoľvek núteniu k 
vykonávaniu práce v sex-biznise. 

Preto by nemal byť nikto nútený k 
poskytovaniu sexuálnych služieb 
alebo obchodovaný za účelom 
práce v sex-biznise. V obidvoch 
prípadoch sa totižto jedná o trestné 
činy. O práci v sex-biznise 
hovoríme vtedy, ak je dobrovoľná a 
v ideálnom prípade, ak majú ľudia 
pracujúci v sex-biznise právo 
vybrať si podmienky, za akých ju 
budú vykonávať.

Preto nezabudnite, že máte právo 
rozhodovať o svojom živote. Máte právo 
rozhodovať o svojej práci. Máte právo 
meniť svet a podmienky, v akých žijete a 
pracujete.

Odyseus je pripravený vám 
pomôcť. Veľa odvahy a sily želá

                                                              
Ľubica

Zdroj obrázka:
http://www.impactlab.com/wp-
content/uploads/2008/04/deciding-46.jpg

Projekt sa realizuje vďaka podpore 
Nadácie otvorenej spoločnosti – Open 
Society Foundation 



13s            November 2008               Intoxi

O.S.E.M.S.M.E.R.O.V.K.A

V tajničke sa ukrýva citát slovenského prozaika a básnika Andreja Plávku. 

„Odtrhol som kvetinu, zvädla mi. Chytil som motýľa, zomrel. Až potom 
som pochopil, že krásy sa treba……………………………………………
(zvyšok tajničky tvorí 13 písmen)“

R E G U L Á T O R A L K U K
D N É R P O E N O K O O S Y
V E Ľ R Y B A G T E S S T S
Ž R A L O K N N P I O A R L
A G D Ú S Ý Y I L R S P I Í
I I O H T K L V Á A Ť O C K
S A R O R Y P I V A V Ý A O
E N E R I V O D A K O V T V
R Í Z E E T T E N B D O E Á
P F A T Ž U Á E I Ĺ O Ž V F
M L J E Ž L P R E H P A E Ľ
O E Ó S U P A F S E Á Ť R A
K D B E L I Č K A R D Á K Š
E R A J A R D Č Á B U Z C A
D U S Í K O V Á Z M E S O M

BELIČKA, BÓJA, BREH, DEKOMPRESIA, DELFÍN , DUSÍKOVÁ ZMES,
ENERGIA, FREEDIVING, HĹBKA, JAZERO, JESETER, KALUŽ,
KREVETA, KUKLA, KYSLÍKOVÁ FĽAŠA, LOSOS, ĽAD, NEOPRÉN,
OSTRIEŽ, PLÁVANIE, PLYN, PLUTVY, POTÁPAČ, RAJA, REGULÁTOR,
RIEKA, ÚHOR, USTRICA, VEĽRYBA, VODOPÁD, ZÁŤAŽOVÝ OPASOK,
ZUBÁČ, ŽRALOK

Tajnička z minulého čísla:
„...desiť ľudí za peniaze.“
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V.T.I.P.Y

- Manželku som 
prekvapil knihou 
„Ako ušetriť?“

- No a? Mala úspech?
- Obrovský. Odvtedy 

mi zakázala fajčiť a 
piť. 

Dvaja chlapi pobláznení doktorom, 
že by mali športovať, si kúpili 
bicykle a v piatok po robote vyrazili 
na túru. Krútili pedálmi ako diví a 
okolo nich sa mihali autá sem a tam. 
Ten čo išiel vzadu to už nevydržal a 
pýta sa kamaráta:
- Počuj Móric, si si istý, že tá biela 
čiara uprostred cesty je vyhradená pre 
tých čo idú na bicykloch?

Idú dva opité hady po ceste. Jeden sa 
pýta toho druhého:
- Sme my jedovaté 
hady?
- Pravdaže a prečo sa 
pýtaš?
- Prepáč, ale zahryzol 
som si do jazyka.

Pani učiteľka sa pýta žiakov v škole, 
aby vymenovali nejaký priehľadný 
predmet. Žiaci postupne odpovedajú:
- Okno.
- Sklo.
Móricko sa zo zadnej lavice veľmi 

hlási, tak ho pani učiteľka vyvolala. A 
z nedočkavého Móricka vyhŕklo:
- Pani učiteľka no však rebrík.

Mladý muž hovorí svojej matke:
- Mami, dnes k nám prídu na návštevu 
tri dievčatá. Jednu z nich si chcem 
vziať za manželku. A ty sa pokús 
uhádnuť, ktorá z nich to je.
Dievčatá prišli i odišli a mladík sa 
pýta matky:
- Mami, tak čo myslíš, ktorá to bude?
- Tá, čo sedela v strede.
- Máš pravdu, ale ako si to uhádla?
- Jednoducho intuícia. Od prvého 
momentu mi bola odporná.

Zdroj obrázkov:
http://www.yowussup.com/tutorials/cartoon-
snake/cartton_snake-07.jpg
http://district279.org/sec/nvjh/images/BookCa
rtoon.jpg

2stránku pripravila Saša
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ČERVENÉ MORE – RAJ POTÁPAČOV

EGYPTA JE DESTINÁCIA, DO KTOREJ SA OPLATÍ VRÁTIŤ SA AJ PO 
NIEKOĽKONÁSOBNEJ NÁVŠTEVE. NAJMÄ PRE TÝCH, KTORÝ SI OBĽÚBILI KRÁSU 
ČERVENÉHO MORA, KTORÉ V SEBE UKRÝVA TIE NAJVÄČŠIE POKLADY PODMORSKÉHO 
SVETA, KTORÉ NENÁJDETE V CELEJ EURÓPE. PATRÍ DO INDICKÉHO OCEÁNU A LEŽÍ 
MEDZI AFRIKOU A ÁZIOU. JEHO PLOCHA JE 450 000 KM2 A MAXIMÁLNA HĹBKA 300 M.

Prvý raz som Egypt navštívila pred 
4 rokmi a tento rok som si svoj pobyt 
zopakovala. Bola to akcia na poslednú 
chvíľu - s kamarátkou Alicou sme sa 
rozhodli odcestovať doslova o päť minút 
dvanásť. V stredu sme kúpili zájazd a 
v sobotu v noci sme už nasadali na 
lietadlo do Hurghady.

V nedeľu ráno sme dorazili na 
miesto. Ubytované sme boli v nádhernom 
hotelovom komplexe s p a r k a m i  a 
bazénmi, strava all inclusive – teda jesť 
a piť kedykoľvek a čokoľvek –
k dispozícii sme mali veľký výber jedál a 
nápojov. Aj na pláži bol bar, kde sme 
zadarmo dostávali miešané drinky, čo 
bolo veľmi príjemné. V júli je však v 
Egypte neuveriteľne horúco – teploty 
vzduchu sa šplhali do výšky 40°C a more 
malo okolo 28°C, takže bolo treba dávať 
pozor na slnko a pitný režim. Ale ležať 
nečinne na pláži a popíjať chladené 
nápoje ma veľmi neuspokojovalo, a tak 
som nahovorila Alicu, nech si spravíme 
výlet na lodi spojený s potápaním. Deň 
chcela pôvodne stráviť na pláži 
opaľovaním sa, ale červený odtieň jej 
pokožky napovedal, že by už potrebovala 
pauzu, a tak jej aspoň nebolo ľúto, že 
namiesto toho mi bude robiť spoločnosť 
na lodi. Ako sme však nakoniec zistili, 
tak aj na lodi sa dalo veľmi dobre 
opaľovať. 

Dohodli sme sa s delegátkou a tá 
nám vybavila odvoz. Ráno pre nás prišiel 

mikrobus, ktorý nás asi po hodine 
jazdy vysadil na miesto, kde nás už čakala 
loď. 

Už dlhšie som chcela zažiť 
potápanie s kyslíkovým prístrojom, tak 
som sa tešila, že teraz som konečne mala 
možnosť vyskúšať si tzv. „intro diving“, 
teda akýsi úvod k prístrojovému 
potápaniu, kde celú prácu v podstate 
odviedol inštruktor. 

Loď bola priestranná a nádherná, 
skvela sa belosťou. Čakala som niečo 
oveľa horšie. Na prízemí bola 
spoločenská miestnosť, kam sa smelo 
chodiť iba v suchom odeve, hoci pohovka 
bola pre istotu potiahnutá igelitmi. Bola 
to vlastne jedáleň a poskytovala priestor 
pre oddych a zároveň chránila pred 
slnkom. Po strmých schodíkoch sa dalo 
vyjsť na hornú palubu, kde sa taktiež dalo 
pod prístreškom ukryť do tieňa a pritom si 
vychutnávať pohľad na more. Vpredu 
bola menšia kabínka, ktorá tvorila priestor 
pre kapitána lode. Okolo nej bolo možné 
prejsť úplne dopredu na provu, na peknú 
plochu s podložkami na ležanie 
a výhľadom na prekrásne tyrkysové more. 
Bola som nadšená.

Po vyplávaní na more nás 
inštruktor zavolal na hornú palubu, na stôl 
položil súčasti výstroja a začal s 
výkladom. Dostali sme základné školenie 
- rady o tom, ako sa vylieva voda 
z masky, ako dýchať cez regulátor 
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a vyrovnávať tlak. Taktiež nám 
predviedol niekoľko znakov signalizácie 
pod vodou, ako napríklad ukázať, keď 
nám dôjde vzduch a pod. Bola som 
prekvapená, že si inštruktori zoberú na 
starosť ľudí, ktorý sa v živote nepotápali, 
pokladala som to za určité riziko. Pred 
vstupom na palubu sme síce všetci 
podpisovali nejaké papiere o tom, že 
v prípade nehody nebudú vyvodzované 
žiadne právne dôsledky pre organizáciu, 
ktorá tieto intro ponory robila, ale 
nechcela by som byť na mieste 
inštruktora, keby niekto spanikáril a mal 
by tam dolu nejaký problém. 

Potom s nami postupne šiel do 
vody. Medzitým sa v diaľke objavili 
delfíny, čo bol skutočne  prekrásny 
pohľad. Mrzelo ma, že ich ďalšie lode asi 
vyplašili, a že keď budem pod hladinou, 
už ich asi neuvidím. Ja som prišla na rad 
ako posledná. Natiahla som si krátky 
neoprén, tzv. shorty, nasadila si záťažový 
opasok s olovom, posadila som sa lavičku 
a posediačky som si obliekla vestu, tzv. 
jacket, kde už bola pripevnená aj fľaša. 
Zatiahla som si popruhy a za pomoci 
jedného z členov posádky som vstala. 
Vzala som si plutvy a nasunula som si ich 
na nohy, čo som vlastne mohla urobiť už 
predtým a nie sa ťažkopádne potácať s 
fľašou. Opláchla som si tvár vodou, 
napľula do masky, aby sa mi 
nezahmlievala, umyla ju a nasadila na 
tvár. Nafúkli mi vestu, nech sa po skoku 
do vody hneď nezanorím, dala som si do 
úst regulátor vzduchu a vykročila som 
z paluby rovno do mora. 

Ten pohľad bol neopakovateľný. 
Pred nami sa rozprestieral fascinujúci 
koralový útes. Voda bola neskutočne 
priezračná, takže bolo vidieť dosť ďaleko. 
Okolo plávalo množstvo pestrofarebných 
rýb, a raz sa predo mnou mihla 

„plachtiaca“ raja. Na útese bolo množstvo 
koralov, húb a rias a kde-tu som zazrela 
prisatých morských ježkov. Na pokyn 
inštruktora som „pristála“ až na dne, kde 
mi spravil zopár záberov. Mala som aj 
svoj vlastný fotoaparát, tak pri tej 
podmorskej kráse netrvalo dlho 
a vycvakala som celý film. Vidieť svet 
pod hladinou ma neskutočne napĺňalo, 
človek pri ňom zabudol na všetky starosti 
a negatívne emócie zmizli ako mávnutím 
čarovného prútika. 

Do sveta „tam dolu“ som sa 
jednoducho zamilovala, preto som sa 
rozhodla dať svojmu nadšeniu smer 
a hneď po návrate do Bratislavy som sa 
prihlásila na potápačský kurz. Dnes už 
som držiteľka certifikátu na prístrojové 
potápanie do hĺbky 21 metrov. Zároveň 
som sa začala venovať freedivingu, teda 
potápaniu na nádych, ale o tomto športe 
a zážitkoch asi až nabudúce...

                          Saša 

Pózovanie na morskom dne
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SOCIÁLNA ASISTENCIA:
S P R Á V Y Z DOMOVA....

BRATISLAVSKÝ KRAJ MÔŽE OHROZIŤ EPIDÉMIA ŽLTAČKY

Podľa nedávnych správ z médií 
sme sa dozvedeli, že existuje vysoká 
pravdepodobnosť, že v Bratislavskom 
kraji v nasledujúcom roku dôjde 
k epidémii žltačky typu A. Tá sa totiž 
podľa odborníkov objavuje každých 6 
rokov. V prešovskom kraji epidémia už 
minulý mes i ac  prepukla. Je preto 

pravdepodobné, že sa bude šíriť aj do 
ďalších krajov... 

Naposledy bol vysoký výskyt v 
Bratislavskom kraji v roku 2003, predtým 
to bol rok 1997. 

"Medzi rokom 1997 a 2003 (v 
medzi epidemickom období) je výskyt tejto 
žltačky typu A veľmi nízky. V období 
medzi týmito cyklami dorastá vnímavá 
populácia na žltačku typu A. Táto 
populácia sa s týmto vírusom nestretla, a 
tým pádom si ani nemohla proti nemu 
vytvárať protilátky," vysvetlila vedúca 
oddelenia epidemiológie infekčných 
chorôb z bratislavského Regionálneho 
úradu verejného zdravotníctva Jarmila 
Pertináčová. 

O epidémii sa hovorí, ak sa 
vyskytne 40 až 50 prípadov za mesiac v 
danom kraji. Na Slovensku hrozí 
epidémia najmä v Bratislavskom a 
Trnavskom kraji. Lekári však odporúčajú 
očkovanie v š e t k ý m .  Pri poslednej 
epidémii žltačky v roku 2003 ochorelo na 
hepatitídu A v Bratislavskom kraji 330 
ľudí. Spravidla sú ako prví ohrození 
ľudia, ktorí žijú na ulici/ v podmienkach 
zhoršenej hygieny.

INAK, PRE ZAUJÍMAVOSŤ: 

Aj v susedných Čechách už 
epidémia tento rok prepukla. Od januára 
do polovice septembra 2008 zaevidovali 
hygienici 367 novoinfikovaných ľudí. 
Najvážnejšia situácia je v Prahe, kde bolo 
do polovice septembra evidovaných 
takmer 300 prípadov. Ako prví si to 
odniesli ľudia bez domova (aj ľudia 
injekčne užívajúci drogy).  Preto naši 
českí „bratři“ zašli smelo tak ďaleko, že 
po dohode s Magistrátom Prahy 
a hygienikmi poskytovali  v plnom 
rozsahu preventívne očkovanie 
v komunitách užívateľov drog a ľudí bez 
domova zadarmo.

AKO SA CHRÁNIŤ 
 zaočkuj sa proti hepatitíde A (za 

vakcínu sa platí od  962 Sk. Poisťovňa 
Dôvera prepláca polovicu)

 dodržiavaj základné hygienické 
pravidlá – umývanie rúk po každom 
použití WC a pred jedlom

 ovocie a zeleninu si pred jedlom 
dôkladne umy, pitie z neoverených 
zdrojov môže byť počas epidémie 
nebezpečné

 pri sexe používaj kondóm (hoci sa 
hepatitída A len zriedkavo šíri 
vaginálnym sexom), najmä sa vyhýbaj 
praktikám ako lízanie análu bez 
ochrany

Epidémia
je náhly hromadný výskyt a šírenie 
infekčných či iných chorôb v 
určitom mieste a čase. Epidemicky 
sa šíria napr. žltačka typu A, HIV, 
cholera, chrípka a podobne.
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S P R Á V Y   ZO SVETA....

ČLOVEKA UŽÍVAJÚCEHO DROGY 
ODMIETLI LIEČIŤ NA HIV

V auguste tohto roka, v priebehu 24 
hodín, Lotyšské infektologické centrum 
trikrát odmietlo  prijať do liečby človeka 
žijúceho s HIV, hepatitídou B a C, ktorý 
užíval drogy. 

Pacient bol prvýkrát dovezený do 
nemocnice záchrannou službou, druhýkrát 
políciou, tretíkrát ho tam doprevádzal 
zamestnanec jednej lotyšskej  
mimovládnej organizácie. Tretí krát
pacient prišiel úplne “čistý”. Napriek 

tomu mu bola liečba odmietnutá, z 
dôvodu údajného užitia drogy.  Nebol 
však uskutočnený žiadny odborný 
posudok, ktorý by potvrdil, že pacient 
drogy naozaj užil. 

Samotné odmietnutie liečby tohto 
pacienta s ťažkým zdravotným stavom, 
hovorí o skutočnom ohrození jeho 
zdravia. Nehovorí to len o zanedbaní 
povinnej starostlivosti, ale tiež ukazuje na 
to, že bol porušený zákon. Pripisuje 
zodpovednosť nemocnice za to, že nebola 
poskytnutá prvá pomoc. Okrem toho, 
tento prípad tiež poukazuje na zrejmú 
diskrimináciu voči ľuďom užívajúcim 
drogy v Lotyšsku. 

Organizácia Eurasian Harm 
Reduction Network (sieť združujúca harm 
reduction organizácie v Európe a Ázii, 
ktorej  členom je aj OZ Odyseus) napísala 
písomnú žiadosť riaditeľovi Lotyšského 
centra infektológie, Ministrovi 
zdravotníctva a Verejnému ochrancovi 
ľudských práv v Lotyšsku, aby tomuto 
pacientovi bola zabezpečená zdravotnícka 
pomoc a aby prijali opatrenia, podľa 
ktorých by sa v budúcnosti takéto situácie 
už nestávali. 

Zdroje:
http://aktualne.centrum.sk/domov/regiony/clanek
.phtml?id=1164486
http://www.aktuality.sk/spravy/zahranicne/cr-
epidemia-zltacky-typu-a
http://www.harm-
reduction.org/digest_files/2008_08_EHRN_dige
st_EN.doc
Interné materiály OZ Odyseus

Hepatitída (žltačka) A
je zápalové ochorenie pečene, ktoré 
spôsobuje vírus hepatitídy typu A. 
Nazýva sa tiež „chorobou špinavých 
rúk“. Prenáša sa v podmienkach 
zhoršenej hygieny. Infikovaná osoba 
vylučuje vírus stolicou. Vírus sa môže 
preniesť na inú osobu prostredníctvom 
infikovaných potravín, kontaminovanej 
vody a pod. Človek s hepatitídou A sa 
neumytými rukami dotýka predmetov a 
potravín. Vďaka vysokej odolnosti a 
infekčnosti vírusu sa žltačka šíri veľmi 
rýchlo. Ak sa človek s hepatitídou 
A nakazí hepatitídou C (alebo naopak), 
riziko poškodenia pečene sa zvýši 
a ochorenie sa urýchli, keďže pečeň je 
napadnutá dvoma typmi vírusov.

Pre Intoxi  .......................Eva



la

VYDALO OBČIANSKE ZDRUŽENIE ODYSEUS

ZA PODPORY TLAČIARNE KNÍHTLAČ GERTHOFER ZOHOR

A ZA FINANČNEJ PODPORY MPSVR SR A PROTIDROGOVÉHO 

FONDU

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)
20:45-21:15  Avion (Americké námestie, pri pumpe Slovnaft) 
21:15 – 22:00 prechádzame cez Krížnu a Vajnorskú ulicu 

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


