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Dnes sa vám po prvý krát a netradične prihováram na tomto mieste Ja – Katarína 
Jirešová – riaditeľka Občianskeho združenia Odyseus. A dôvodov na to mám hneď 
niekoľko. V prvom rade vám chcem všetkým zapriať všetko dobré do Nového roka a aby 
tento rok bol rokom, na ktorý budeme radi – vy aj my spomínať.

Odyseus oslávi v decembri 2007 svoje 10te výročie, a tak bude tento rok pre nás 
výnimočný. Bola by som rada, aby sme to oslávili spolu a aby sme si mohli povedať, že sme 
niečo dosiahli: 

 to, že keď opäť niekde na svete budú nezmyselné vraždy žien pracujúcich v sex-biznise, 
napríklad, ako sa stalo v novembri a decembri 2006 vo Veľkej Británii, tak média odsúdia 
podobné činy a o obetiach budú hovoriť a písať s rešpektom. Nie ako sa to udialo 
v spomínanom prípade, kedy BBC použilo slovo „to“ na označenie ženy. Ženy, ktorá 
mohla byť našou matkou, sestrou, či priateľkou. Vďaka organizácii samotných žien v sex-
biznise vo Veľkej Británii sa im podarilo, aby sa v BBC začali vyjadrovať s rešpektom 
a aby sa za svoje slová ospravedlnili. Chcem, aby podobná organizácia samotných ľudí 
pracujúcich v sex-biznise vznikla aj na Slovensku, aby keď bude nutné obhajovať práva 
ľudí pracujúcich v sex-biznise, sme tam nestáli iba my – ľudia z Odysea – Katarína, Soňa, 
Ľubica, Peter,...a ďalší. 

 To, že ľudia, ktorí užívajú drogy, budú prijímaní v spoločnosti s rešpektom a nebudú sa 
stávať tragédie moskovského typu (viac na strane 7-8). Že takéto a podobné petície, ako 
sme podpísali nebudeme podpisovať iba my, ale aj mnohí z vás. Že to nebudú iba 
jednotlivci, ale možno časom aj vlastná organizácia. 

 To, aby ľudia žijúci s hepatitídou C, alebo s HIV/AIDS neboli diskriminovaní v liečbe 
a pomoci, či medzi vami samotnými. Aby sa vedelo, že to, že človek má HCV alebo HIV 
znamená, že sa ho môžeme dotknúť, že môže pracovať, že ho môžeme milovať. A že ho/ju 
nesmieme nechať samého či samú. Tak ako vždy je dôležité pre ľudí s HCV, či HIV sa 
spolu stretávať a zdieľať svoje starosti, či radosti.
Ak bude treba, radi vám - či ste ľudia, ktorí užívajú drogy, alebo pracujú v sex-

biznise, či žijú s HCV či HIV- v organizovaní sa pomôžeme...ak bude treba, tak na vás 
počkáme ďalšie roky, kým sa sami nerozhodnete, že chcete svoju organizáciu. I keď, keby 
sa splnili moje novoročné želania, tak by sa tak udialo už v tomto roku. 

Katarína

Podchod v januári 2007
Každý pondelok a stredu od 19:00 – 23:00 posedenie v príjemnom
prostredí „klubíku“ pri káve alebo čaji.  Možnosť prečítať
si noviny, časopisy, namaľovať sa alebo porozprávať a nakúpiť šatstvo za 10 SK.

Poznávacie znamenie: klub je potiahnutý červenou fóliou a nápis oprava šperkov 
na stánku.

Pondelky obohatené o:                                    program v pondelok je len doplnkový
v pondelok majú vstup len ženy

  8.1.  Špeciálna burza – kúp 1, druhé dostaneš zadarmo!
15.1. Svojpomocná skupina na tému Slovenské zdravotníctvo – na čo mám nárok?
29.1.  Začíname s PC
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ŽENY PRACUJÚCE V SEXBIZNISE DÁVAJTE SI POZOR NA:
Muža z Vajnorskej:

 Tmavší typ, asi 175 cm a 70 kg, vek 23-25 rokov, predstavil sa ako Heňo
 Na krátko ostrihaný, udržiavaná briadka, malé fúziky, bratislavský prízvuk
 Oblečenú mal bielo-červenú bundu Kenvelo, čierne rifle, tenisky, razil z neho 

alkohol
 Chcel servis, po odmietnutí znásilnil ženu!

Muža zo Slovnaftu:
 Plnoštíhly, plešatý, vek 25-30 rokov
 Auto: strieborné BMW Combi BA84xx0x
 Vzhrážal sa so zbraňou v ruke, že ju zabije, keď žena odmietla nastúpiť do auta

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

Z DENNÍKA ROMANA

NA DOBROVOĽNOM LIEČENÍ V HRNČIAROVCIACH

20.03., štvrtok

Dnes som sa cítil celkovo celkom dobre a 
celý deň som strávil na pracovnej 
pomáhaním pri stavbe novej klietky. 
Včera večer som sa ešte s Michalom 
vyprával o tých mojich pocitoch, ktoré 
som mával a tak isto mi povedal, že som 
o sebe prestal vyprávať a začal som sa do 
seba uzatvárať, z čoho vlastne asi aj 
pochádza ten môj stres a nervozita. 
Môžem povedať, že mi je už lepšie, keď 
som to zo seba dostal a snažím sa teraz aj 
viacej pohybovať medzi chalanmi, aby 
som veľa času netrávil zbytočne sám. 
Vtedy práve často myslím na sprostosti a 
nehovorím o nich a aj si ich uzatváram 
sám, no budem sa snažiť tomu vyhýbať. 

21.03.,piatok

Dnešný deň som mal také zmiešané 
pocity. Chvíľami som sa cítil dobre a 

potom som zas ulietal myšlienkami preč. 
Na skupine som sa ani nevedel nijako 
zapojiť, pretože som bol mimo. Potom 
som si urobil prvú kávu po pol roku, 
z ktorej ma teraz bolí žalúdok už celý 
deň, a aj preto mám také zmiešané pocity. 
Rozmýšľal som dnes už aj o tom, že 
odtiaľto odídem, pretože sa vôbec 
nezamýšľam v poslednej dobe nad sebou 
a tak isto aj neprijímam od skupiny čo mi 
hovoria, pretože som z toho na nervy a 
som urazený potom, keď počúvam kritiku 
na svoje meno. Zistil som, že tá moja 
motivácia nie je asi naozaj dosť silná a 
pokým nebudem mať zvnútornené 
niektoré veci, ako je napríklad alkohol a 
tá marihuana, tak sa zrejme nikam 
nepohnem a budem sa točiť stále do 
kolečka v tých istých problémoch, ako 
mám teraz.
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RANDEVOUS V PODCHODE

REPRODUKČNÉ PRÁVA ŽIEN

MOŽNO STE AJ VY ZACHYTILI PETÍCIE, DISKUSIE, PROTESTNÉ 
POCHODY NA TÉMU ČI ŽENA SMIE ALEBO NESMIE ROZHODNÚŤ O TOM,
KEDY, KOĽKO A ČI VÔBEC CHCE MAŤ DETI.

Ako aj pri iných témach, tak aj pri 
tejto stoja proti sebe dva hlavné názorové 
prúdy:
 Prvý je prezentovaný tzv. možnosťou 

voľby, čo znamená, že žena má právo 
rozhodnúť sa kedy a s kým otehotnie 
a kedy dieťa porodí. To vlastne 
znamená, že v prípade neželaného 
tehotenstva sa môže rozhodnúť pre 
umelé prerušenie tehotenstva 
a gynekológovia/gynekologičky by mali 
vykonať tento zákrok odborne, s čo 
najmenším dopadom na zdravie ženy. 
Rovnako by každá žena, ktorá chce 
sexuálne žiť mala mať prístup ku 
antikoncepcii a nástrojom bezpečnejšieho 
sexu ako sú napr. ženské či mužské 
kondómy.

 Druhý názor je samozrejme úplne 
odlišný. Ľudia, ktorí ho presadzujú 
hovoria o tom, že žena sa nemôže 
rozhodnúť či pôjde na umelé 
prerušenie tehotenstva. Interrupciu
považujú za zabitie ľudskej bytosti a chcú 
docieliť zákaz umelých prerušení
tehotenstva, okrem prípadov kedy sa 
jedná o rizikové tehotenstvá, 
poruchy/poškodenia plodu či otehotnenie 
po znásilnení.

Reprodukčné práva a reprodukčné 
zdravie sú definované vo viacerých 
zmluvách či dohovoroch (napr. Svetová 
zdravotnícka organizácia, definícia OSN 
a pod.). Tieto definície ako aj mnohé 
medzinárodné organizácie (napr. 
Medzinárodná federácia pre plánované 
rodičovstvo) hovoria o tom, že len žena má 
právo rozhodnúť o svojom tehotenstve. 
Nepodporujú umelé prerušenia tehotenstva 
ako formu antikoncepcie alebo ako jediné 

možné riešenie. Hovoria však o tom, že 
pokiaľ žena otehotnie a rozhodne sa ísť na 
umelé prerušenie tehotenstva, mala by sa 
stretnúť s pochopením (nielen) u ženských 
lekárov/lekárok, ktorí by mali tieto 
dobrovoľné interrupcie zabezpečiť lekársky 
bezpečným spôsobom a mali by žene 
poskytnúť všetku dostupnú psychickú 
a sociálnu podporu.

Podľa www.womenonwaves.sk
a Štatistického úradu Slovenskej republiky je 
v SR vykonaných každoročne približne 
17.000 umelých prerušení tehotenstva. Je to 
stále najmenej v rámci celej Európskej únie. 
V celosvetovom meradle sa každý rok asi 
tretina tehotných žien rozhodne pre 
interrupciu. V krajinách kde sú umelé 
prerušenia tehotenstva zakázané, sú 
interrupcie vykonávané tajne a často 
nebezpečnými metódami. V týchto krajinách 
sa až 40% interrupcií končí zdravotnými 
komplikáciami, pričom v krajinách kde sú 
interrupcie legálne je to len 1% zo všetkých 
vykonaných zákrokov.

Na Slovensku boli umelé prerušenia 
tehotenstva do r. 1950 trestným činom. V r. 
1950 bol prijatý zákon, ktorý pripúšťal 
interrupcie len zo zdravotných príčin. V r. 
1958 pribudla zákonná možnosť umelého 
prerušenia tehotenstva zo sociálnych 
dôvodov. V r. 1986 už zákon dovoľuje 
interrupciu do 12 týždňa tehotenstva bez 
udania dôvodu. Tento zákon platí s malými 
zmenami dodnes. Výkon umelých prerušení 
tehotenstva nie je v rozpore s lekárskou 
etikou, pokiaľ je vykonaný v súlade s týmto 
zákonom. Preto by žiaden 
gynekológ/gynekologička nemali zákrok 
odmietnuť vykonať, príp. by mali odporučiť 
iného lekára/lekárku.



Intoxi                Január  2007             4s

Právo rozhodnúť o svojom tehotenstve má 
teda každá žena aj na Slovensku. Každé 
umelé prerušenie tehotenstva však 
predstavuje vážny zákrok do organizmu 
ženy, ktorý sa môže a nemusí na 
zdravotnom stave ženy v budúcnosti 
prejaviť.
Existuje niekoľko spôsobov ako sa dá riziko 
neželaného otehotnenia pri sexuálnom styku 
minimalizovať:

 Používajte hormonálnu antikoncepciu 
– neexistuje 100% záruka, že 
neotehotniete, ale riziko je minimálne. 
Nebudete však chránené pred 
pohlavne a krvou prenosnými 
ochoreniami.

 Používajte hormonálnu antikoncepciu 
spolu s mužským kondómom, alebo 
mužský kondóm samotný (okrem 
rizika neželaného tehotenstva sa 
výrazne znižuje pravdepodobnosť 
infikovania sa pohlavne alebo krvou 
prenosnými ochoreniami).

 Používajte hormonálnu antikoncepciu 
spolu so ženským kondómom, alebo 
ženský kondóm samotný (okrem 
rizika neželaného tehotenstva sa 
výrazne znižuje pravdepodobnosť 
infikovania sa pohlavne alebo krvou 
prenosnými ochoreniami). Nikdy 
nepoužívajte naraz mužský 
a ženský kondóm!!! Je to úplne 
zbytočné, keďže sa tým 
nezdvojnásobí ochrana ale práve 
naopak. AK POUŽIJETE ŽENSKÝ AJ 
MUŽSKÝ KONDÓM SPOLU, HROZÍ ŽE SA 
TIETO KONDÓMY VZÁJOMNÝM 
TRENÍM MÔŽU PRETRHNÚŤ. 

Pokiaľ otehotniete máte právo ísť na 
umelé prerušenie tehotenstva, ktoré 
stojí okolo 10.000 Sk. Vykonáva sa do 
12. týždňa tehotenstva, ale platí zásada, 
čím skôr tým lepšie. Pokiaľ na 
interrupciu ísť nechcete, ale z rôznych 
príčin si nechcete dieťa ponechať, alebo 
ste tehotná už viac ako 12 týždňov, 
existujú viaceré alternatívy:
 utajený pôrod v nemocnici: dieťa 

porodíte pod lekárskym dohľadom,

ale vaše meno nebude zapísané do 
rodného listu dieťaťa. Dieťa zostane 
v nemocnici a bude určené na 
adopciu. Je stanovená lehota, do 
ktorej sa môžete po dieťa vrátiť 
a bude vás o nej informovať váš 
lekár/lekárka.

 môžete porodiť doma alebo 
v nemocnici a dieťa umiestniť do 
tzv. Hniezda záchrany. V Bratislave 
sa takéto zariadenie nachádza 
v nemocnici na Kramároch a je 
špeciálne upravené tak, aby po 
vložení dieťa vydalo zvukový signál 
zdravotníckym 
pracovníčkam/pracovníkom, ktorí 
dieťa vyberú. Hniezdo záchrany je 
otočné zariadenie, ktoré po vložení 
dieťaťa kontroluje všetky jeho životné 
funkcie. Dieťaťu preto nehrozí žiadne 
nebezpečenstvo. Dieťa vložené do 
Hniezda záchrany bude umiestnené na 
adopciu. Taktiež existuje lehota, 
v rámci ktorej sa po dieťa môžete 
vrátiť.

 dieťa môžete kedykoľvek umiestniť 
do náhradnej rodinnej alebo 
ústavnej starostlivosti, príp. dať ku 
adopcii. Tento proces na rozdiel od 
dvoch predchádzajúcich nie je 
anonymný a je oveľa zdĺhavejší.

Ako vidíte aj pri neželanom tehotenstve 
existuje niekoľko možností riešenia. 
Pokiaľ budete chcieť o nich vedieť viac, 
poraďte sa so svojím 
gynekológom/gynekologičkou, príp. 
s pracovníčkami Klubu Podchod alebo 
s terénnymi pracovníčkami/pracovníkmi 
projektu Chráň sa sám. A nezabudnite, 
len žena má právo rozhodnúť o svojom 
tehotenstve.

Ľubica
Zdroje: www.womenonwaves.sk

Zákon Slovenskej národnej rady 
z 23.10.1986 o umelom prerušení tehotenstva 
v znení neskorších predpisov.

Zdroj obrázku:
http://www.nicoles-

funworld.de/windowcolor/Malvorlagen/baby/baby_007.gif
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KANDIDÓZA

MNOHO Ľ U D Í  MÁ S ŇOU SKÚSENOSŤ 
A PRITOM VÔBEC NEMUSIA VEDIEŤ, ŽE IDE 
PRÁVE O TOTO OCHORENIE. KANDIDÓZA JE 
INFEKCIA, KTORÁ VZNIKÁ PRI PREMNOŽENÍ 
HUBOVÝCH KVASINIEK TYPU CANDIDA 
ALBICANS. KVASINKY TOHTO TYPU SA BEŽNE 
VYSKYTUJÚ V ĽUDSKOM TELE, AVŠAK 
V MALÝCH MNOŽSTVÁCH. ZA URČITÝCH 
PODMIENOK MÔŽE DÔJSŤ K ICH MASÍVNEMU 
ROZMNOŽENIU A VZNIKNE ZÁPAL.
OCHORENIA SPÔSOBENÉ CANDIDOU MÔŽU 
POSTIHOVAŤ KOŽU A SLIZNICE, ALE AJ 
RÔZNE TKANIVÁ A ORGÁNY. V TOMTO 
ČLÁNKU SA SÚSTREĎUJEME HLAVNE NA 
GENITÁLNU FORMU KANDIDÓZY.

AKO VZNIKÁ KANDIDÓZA?

Kandidóza sa môže prenášať pri 
pohlavnom styku, avšak to nie je jediný 
spôsob vzniku ochorenia. Existuje celý 
rad faktorov, ktoré vedia narušiť 
rovnováhu vaginálnych organizmov 
a spôsobiť tak rýchly nárast húb: 
tehotenstvo, cukrovka, slabá výživa, príliš 
tesné oblečenie, obezita, používanie 
tampónov v čase nemenštruovania, 
užívanie antibiotík, hormonálna 
antikoncepcia, HIV/AIDS, znížená 
hygiena a iné. Vyskytuje sa aj prenos 
infikovanými ihlami a striekačkami pri 
užívaní drog.

AKÝ ČASTÝ JE VÝSKYT KANDIDÓZY?

Až 75 % žien už malo skúsenosti s 
týmto ochorením minimálne raz v 
živote. Z nich polovica zažila už aspoň 
raz jeho opakovaný výskyt a asi 5 % žien 
už dokonca niekoľkokrát. Môže sa 
vyskytnúť i u mužov. 

AKÉ SÚ PRÍZNAKY?

Inkubačná doba (doba od nakazenia až 
po objavenie prvých príznakov) sa 
predpokladá 2 až 5 dní.
Kandidóza zvykne mať rôzne formy, 
pretože príznaky sa môžu objavovať na 
rôznych častiach tela:
 Koža: svrbenie, pálenie, šupinaté 

a belavé povlaky, začervenania, pleseň 
na nechtoch. Povlak sa dá odstrániť 
a ukáže sa tak zapálený podklad s 
možným krvácaním.

 Tráviaci systém: belavé povlaky na 
jazyku a ďasnách, ťažkosti pri 
prehĺtaní, nadúvanie (hlavne po 
sladkých jedlách), pálenie a svrbenie 
konečníka.

 Pohlavné orgány a močové cesty:
ženy s kandidózou pociťujú pálenie 
a svrbenie pošvy, vyskytuje sa 
žltobiely hutný „syrovitý“ a drobivý 
výtok v oblasti pohlavných orgánov, 
ktorý je bez zápachu, bolesti počas 
pohlavného aktu a močenia. U mužov 
sa v predkožkovom vaku a na žaludi 
môžu objaviť žlto-biele povlaky 
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 sprevádzané zdurením, pálčivým 
svrbením až bolestivosťou.

 Ďalšími príznakmi sú opakujúce sa 
vaginálne zápaly, zápaly močového 
mechúra, poruchy menštruácie. 

AKO SA LIEČI?

Máme na výber 2 typy liečby:

1. lokálne prostredníctvom krémov, 
čapíkov, roztokov, ktoré sa aplikujú 
priamo na postihnutú oblasť (napr. žena si 
po niekoľko dní vsúva vaginálne čapíky 
do pošvy) 

2. ústne vo forme tabletiek
Na liečbu sa používajú antimykotiká, 
fungicídy, antiseptiká. Forma liečby 
závisí od druhu napadnutia, je možné 
kombinovať oba spomenuté spôsoby.

LIEČBU BY MAL VŽDY VIESŤ LEKÁR A 
LIEČIŤ BY SA MALI OBAJA SEXUÁLNI 
PARTNERI, ABY SA PREDIŠLO MOŽNÝM 
RECIDÍVÁM. 

Vždy je dôležité držať sa naordinovanej 
liečby počas celého odporučeného 
obdobia, len tak bude infekcia odstránená 
úplne, inak je pravdepodobné, že sa 
ochorenie objaví znova.  

ČO SA MÔŽE STAŤ, AK SA ČLOVEK 
NELIEČI?

Symptómy, ktoré sú dosť nepríjemné 
pretrvávajú. Infekcia sa môže preniesť aj 
na na sexuálneho partnera. Candida 
albicans okráda ľudský organizmus 
o dôležité živiny a poškodzuje tkanivá 
svojimi toxínmi, a tak priamo aj nepriamo 
spôsobuje mnohé ochorenia. Následkom 
je rozšírenie pôvodcov ochorenia v tele, 
čo môže viesť k zápalu pľúc, obličiek, 
sietnice oka, mozgu ale aj srdcových 
chlopní. Obávaným ochorením je

kandidózna sepsa. Pri nej sú v krvi stále 
alebo periodicky prítomní pôvodcovia 
ochorenia a zaplavia celý organizmus. Vtedy 
hovoríme aj o „otrave krvi“. 
VČASNÁ A VHODNÁ PREVENCIA 
A LIEČBA DOKÁŽE ZABRÁNIŤ PRECHODU 
OCHORENIA DO CHRONICKEJ FÁZY, 
KEDY SÚ TIETO INFEKCIE UŽ VEĽMI 
ŤAŽKO ZVLÁDNUTEĽNÉ.

                                                  
Monika

Zdroje:
http://www.primar.sk/Page.aspx?ID=107
http://www.cdc.gov/ncidod/dbmd/diseaseinfo/candidiasi
s_gen_g.htm#What%20is%20genital%20cand
http://www.pfizer.sk/sk/vase-zdravie/mykoticke-
ochorenia/uvod-vaginalna-kandidoza/
http://www.004.cz/view.php?cisloclanku=2005082112-
Kandidoza
http://www.imunotop.cz/kandidoza.html
Zdroj obrázku:
http://medinfo.ufl.edu/year2/mmid/bms5300/images/sem
yeast.jpg

NIEKOĽKO TIPOV AKO PREDCHÁDZAŤ 
KANDIDÓZE:

 nos vzdušný odev a vyhýbaj sa 
materiálom, ktoré sú z väčšej časti 
syntetické
 podráždenie sliznice vagíny, 
ktoré môže vzniknúť počas pohlavného 
styku sa dá zmierniť používaním 
lubrikantov na vodnej báze
 oblasť genitálií je dobré umývať 
každý deň, hlavne vonkajšiu časť; 
vagínu nesprchuj zvnútra – dráždi 
a rozrušuje to bakteriálnu rovnováhu
 po použití toalety sa utieraj 
spredu dozadu – aby sa zabránilo 
prenosu mikroorganizmov z konečníka 
do vagíny
 dodržiavaj čo najlepšiu hygienu 
po pohlavnom styku (pomôžu intímne 
vreckovky)
 jedz pestrú stravu, čo najmenej 
jednoduchých cukrov, ako sú napr. 
sladkosti
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AJ TOTO SA DEJE......!!!!!!

NEDÁVNO NÁS ŠOKOVALA SPRÁVA O POŽIARI V JEDNEJ LIEČEBNI PRE DROGOVO 
ZÁVISLÝCH V MOSKVE. OBEŤAMI SA STALI 2 ZDRAVOTNÉ SESTRY A 43 ŽIEN ŽIJÚCICH S 

HIV, KTORÉ SA V NEMOCNICI LIEČILI Z DROGOVEJ ZÁVISLOSTI.

Príčina požiaru sa stále vyšetruje. 
Niektoré média však hovoria o tom, že 
požiar založila jedna pacientka z pomsty 
za to, že jej nemocničný personál 
odmietol podať lieky, keď trpela 
ťažkými abstinenčnými príznakmi.  

Ruské médiá tiež uvádzajú absolútne 
šokujúce info o tom, za akých okolností 
pacienti zomreli: 
Ako vypovedal jeden z pacientov, lekári 
ich v tú osudnú noc zobudili o polnoci a 
povedali, že pacienti si majú rýchlo 
zbaliť veci a opustiť budovu. Problém 
bol v tom, že všetky izby bývali cez noc 
zamknuté a  kľúče od jednotlivých dverí 
boli spolu vo zväzku. Teda predtým ako 
boli ľudia schopní otvoriť niektoré z 
dverí, museli najprv nájsť ten správny 
kľúč. Budova nemocnice sa podľa neho 
podobala väzeniu s veľkým množstvom 
zámkov, dverí a mreží, ktoré boli  aj na 
oknách a zábradliach. Okná boli 
zamrežované a dokonca aj keby sa 
mreže odstránili, bolo by nemožné 
otvoriť okná, keďže na nich neboli 
žiadne kľučky. Dokonca aj 
protipožiarny rebrík bol umiestnený za 
mrežou. Bolo teda len veľmi ťažké 
dostať sa z budovy von. 

Tí, čo prežili svedčia o tom, že v budove 
nemocnice nebolo žiadne poplašné 
požiarne zariadenie alebo iný signál 
upozorňujúci na oheň. Ako informoval 
riaditeľ požiarnej ochrany, personál 
nemocnice zavolal požiarnikov až po 
20-30 minútach, po tom, ako budova 

začala horieť. Požiarnici prišli do 6 
minút, ale už bolo príliš neskoro. 

Prípad v súčasnosti vyšetruje Generálny 
vyšetrovací úrad. Kriminálny charakter 
tohoto prípadu sa zhodnotil na základe 
toho, že personál nechal svojvoľne 
zničiť budovu a nebral ohľad na 
bezpečnosť pacientov s následkom 
smrti.  

Užívanie drog v Rusku narastá 
konštantne od začiatku 90tich 
rokov, pričom odhady hovoria 
o tom že v krajine žijú 2 až 5 
miliónov ľudí, ktorí užívajú 
drogy.

Existujúci systém nereaguje na 
stúpajúci dopyt po liečbe. Liečba 
je nielen drahá, ale aj zastaralá 
(jej systém od začiatkov 90tich 
rokov nezmenil) a v mnohých 
prípadoch porušuje základné 
ľudské práva, ako aj práva 
pacientov. Substitučná liečba 
(metadón a subutex) je zakázaná. 

Epidémia HIV/AIDS je v Ruskej 
Federácií jedna z najväčších vo 
svete. Je evidovaných 350.000 
ľudí žijúcich s HIV/AIDS, ale 
odhad je, že v skutočnosti je to až 
940.000 ľudí. Zo všetkých 
známych prípadov až 80% sa 
nakazilo prostredníctvom 
injekčného užívania drog . 
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ODSUDZUJEME NEĽUDSKÉ A 
NEOSPRAVEDLNITEĽNÉ 
SPRÁVANIE PERSONÁLU 
NEMOCNICE, KTORÝ 
NEVAROVAL PACIENTOV PRED 
POŽIAROM A NECHAL ICH 
ZOMRIEŤ V HORIACEJ BUDOVE. 
PACIENTI BY NEMALI BYŤ 
DRŽANÍ V NEMOCNICI, KTORÁ 
VYZERÁ AKO VÄZENIE, KDE IM 
JE ODMIETNUTÁ LEKÁRSKA 
POMOC. S KAŽDÝM BY SA MALO 
ZAOBCHÁDZAŤ S ÚCTOU A 
REŠPEKTOM PODĽA ĽUDSKÝCH 
PRÁV A PRÁV PACIENTOV, NA 
KTORÉ MÁ KAŽDÝ ČLOVEK 
NÁROK. 

Ako organizácia OZ Odyseus (teda aj 
projekt výmeny ihiel a striekačiek 
Chráň sa sám) podporujeme snahu 
ruských kolegov a preto sme podpísali 
petíciu, v ktorej sa žiada, aby:

 sa prepracovala koncepcia liečby 
drogových závislostí v Ruskej 
federácii, ktorá má byť 
komplexná a jej súčasťou má byť 
aj substitučná liečba,

 aby pacienti a pacientky neboli 
v pozícii väzňov a väzenkýň 
a lekári/lekárky ako väzenskí 
dozorcovia,

 rešpekt pre pacientov a moderné 
princípy založené na výskumoch 
a overených metódach by sa mali 
stať základom pre liečbu 
drogových závislostí v Ruskej 
federácii.

Pre nás, v OZ Odyseus je dôležité, aby 
ste vedeli, že bojujeme za práva ľudí, 
ktorí užívajú drogy nielen na 
Slovensku, ale aj vo svete.

Obete boli uväznené medzi ohňom na 
konci chodby a východom na druhom 
konci, ktorý bol zamknutý.

Podľa zdrojov Harm Reduction Siete 
v Ruskej federácii a BBC spracovali Eva
a Katarína.

Zdroj obrázkov:
http://news.bbc.co.uk/2/hi/in_pictures/6165261.s
tm
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Ak sa bojíš príchodu polície, 
nezmieňuj sa o drogách, keď voláš 
záchranku 155 alebo 112. Povedz, 
že si našiel/a niekoho v bezvedomí. 
Uisti sa, že nikto nekričí v pozadí, 
keď voláš záchranku – znížiš riziko, 
že príde i polícia.

MÝTY O HEROÍNOVOM PREDÁVKOVANÍ

PREDÁVKOVANIE JE PODĽA EURÓPSKEHO MONITOROVACIEHO 

CENTRA VEĽMI ZÁVAŽNÝ PROBLÉM. KEĎŽE K MNOHÝM 

PREDÁVKOVANIAM OPIÁTMI DOCHÁDZA V PRÍTOMNOSTI ĎALŠÍCH 

UŽÍVATEĽOV, JESTVUJE MOŽNOSŤ VČASNÉHO ZÁSAHU. ŠTÚDIE VŠAK 

UKAZUJÚ, ŽE SVEDKOVIA PREDÁVKOVANIA REAGUJÚ NEPRIMERANE 

ALEBO NEREAGUJÚ VČAS. DÔVODOM JE NEDOSTATOK ZNALOSTÍ (ČO 

ROBIŤ?), OBTIAŽNOSŤ ZHODNOTENIA STAVU PREDÁVKOVANIA (JE 

PREDÁVKOVANIE ZÁVAŽNÉ? MUSÍM UŽ VOLAŤ ZÁCHRANKU?)
A STRACH PRED ZÁSAHOM POLÍCIE.

Existuje mnoho mýtov o tom, čo 
robiť, ak je niekto predávkovaný. 
Dôležité je vedieť, že ak niekto užil 
smrteľnú dávku drogy a/alebo je 
v bezvedomí, najbezpečnejšie je zavolať 
záchranku na číslo 155 alebo 112.
Zdravotníci môžu v prípade ohrozenia 
života podať Naloxon, ktorý im môže 
zachrániť život. 

V tomto článku by som rada 
napísala viac o mýtoch, ktoré sa s témou 
heroínového predávkovania spájajú.

Mýtus 1: KRÁČANIE ĽUĎOM POMÁHA
 ZLE!

Skúšať kráčať s ľuďmi, ktorí sú 
predávkovaní môže zhoršiť ich stav, 
pretože je to mrhanie času a zvyšuje to 
riziko pádu.
Je tiež možné, že zvýšenie srdečnej 
činnosti spôsobí, že sa drogy v krvi (v 
krvnom systéme) rýchlejšie absorbujú.
To znamená, že sa v tele zvýši hladina 
drogy v krvi, čo pri predávkovaní nie je 
žiadúce.

Mýtus 2: POLOŽENIE ĽUDÍ DO STUDENEJ 
VANE/SPRCHY ICH PREBERIE
 ZLE!

Ak poznáš ľudí, ktorí sa prebrali, keď 
„dostali“ studenú vaňu, bolo to preto, že 
mali šťastie a neužili smrteľnú dávku.
Neprebrali sa kvôli tomu, že „dostali“ 
studenú vaňu. Dávať ľudí do studenej 
vane, môže byť nebezpečné, pretože 
trvá čas, kým dobehneš k vani 
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a predávkovaní ľudia môžu umrieť 
zatiaľ, čo naplníš vaňu. Existuje tiež 
riziko poranenia pri dávaní a vyberaní 
predávkovaného človeka do a z vane. 
Vo vani sa človek môže utopiť.

Mýtus 3: TĽAPKANIE A UDIERANIE 
POMÔŽE PREDÁVKOVANÉMU PRÍSŤ 
K SEBE.

 ZLE!

Ty potrebuješ zistiť, či predávkovaná 
osoba spí alebo je v bezvedomí. To 
môžeš zistiť, ak budeš na 
predávkovaného/nú kričať alebo mu/jej 
silno stisneš bradavku alebo trapézový 
sval (ten, ktorý je od ramena smerom ku 
krku ). Nič  drastickejšie netreba robiť.
Ak sa na kričanie a štípanie ucha 
dotyčný nepreberá, je v bezvedomí a ty 
potrebuješ volať záchrannú službu (155 
alebo 112) a začať s prvou pomocou. Dať 
dotyčného/nú do stabilizovanej polohy, 
kontrolovať dych a tep.

Mýtus 4: VPICHNUTIE SLANÉHO 
ROZTOKU PREDÁVKOVANÉMU/EJ 
POMÔŽE!

 ZLE!

Niektorí ľudia si myslia, že podanie 
slaného roztoku do žily 
predávkovanému pomôže. 

Podanie slaného roztoku je nebezpečné 
pretože:

 Zabíjaš čas, kedy potrebuješ dať 
dotyčného/čnú do stabilizovanej 
polohy a volať prvú pomoc 

 Ak v panike podáš slaný roztok 
použitou striekačkou, môžeš 

preniesť na predávkovaného/nú 
HIV alebo žltačku B a C

Myšlienka slaného roztoku sa rozšírila 
od ľudí, ktorí videli, ako ich priateľom 
dávali v nemocnici fyziologický (slaný) 
roztok. Avšak podanie fyziologického 
roztoku  zabezpečuje otvorenie žily na 
podanie iných medikamentov. Soľ sama 
o sebe nemá účinok na samotné 
predávkovanie. Fyziologický roztok je 
vpravovaný do žily hadičkou spolu s 
inými roztokmi. Pridávanie 
fyziologických roztokov podávaných 
v nemocnici môže pomôcť „vyhnať“ 
drogu z krvného systému a znovu 
vytvoriť rovnováhu roztokov 
a minerálov v tele. Na vytvorenie 
rovnováhy môže telo potrebovať 
elektrolyty ako je sodík, draslík a iné. 
Keďže tieto látky potrebujú byť 
vpravené do organizmu rýchlo, 
podávajú sa cez hadičku priamo do žily.

Pri podaní slaného roztoku,  ľudia často 
v panike skúšajú nájsť žilu a pritom 
spôsobujú bolesť, ktorá môže pomôcť 
človeku sa prebrať k polo – alebo 
k úplnému vedomiu. Avšak, ak 
potrebuješ dostať dotyčného k vedomiu, 
dá sa to urobiť oveľa rýchlejšie (viď 
hore)  a bez závažnejších následkov.

- Соня –
Zdroj:
http://health.enotes.com/nursing-
encyclopedia/overdose

Zdroje obrázkov:
http://faculty.washington.edu/chudler/gif/hpup.gif
http://www.ein.org/news/bath.gif
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Tím se pomalu dostáváme k fenoménu 
posledních let, tj. nitrožilní aplikaci Subutexu, 
léku určeného pro sublingvální aplikaci (tj. 
pod jazyk). Subutex je podobně jako metadon 
určen k tzv. substituční léčbě ze závislosti na 
heroinu. Jinými slovy nahrazuje heroin, aniž 
by způsoboval výrazný „rauš“ a jeho účinek je 
podstatně delší. Bohužel Subutex si rychle 
našel cestu na černý trh a „na ulici“ se téměř 
výhradně aplikuje nitrožilně. Otázkou je proč, 
když jeho nitrožilní aplikace nezpůsobuje 
nájezd?

Důvodů můžeme opět nalézt více. Subutex 
je zejména v Praze už tak pevnou součástí 
drogové scény, že je pro některé vstupní 
drogou aniž by dotyčný tušil, jak se má 
Subutex správně aplikovat. Svoji první 
zkušenost popisuje Jana. „Přines toho subáče 
a já fakt nevěděla co to je. Neznala jsem to a 
on řekl, že se to musí dát jenom jehlou, přitom 
normálně se má Subutex dávat pod jazyk. Já 
jsem to něvěděla, tak jsem se rozmejšlela a pak 
jsem řekla ‚tak jo‘ a už jsem v tom byla.“ Za 
nitrožilní aplikací může stát i potřeba 
intenzivnějšího prožitku anebo rychlejšího 
účinku, což je nájezdu asi nejvíce podobný 
důvod. Nitrožilní aplikace je však vykoupena 
kratším účinkem Subutexu. Mirka popisuje 
svou zkušenost následovně. „Když si to sníš, 
tak se ti to uvolňuje pozvolna, že ti to vydrží 
den. Když si to střelíš, tak ti to pomůže v tu 
chvíli. Ale zase je tam kratší interval, že ti to 
vydrží třeba na tři hodiny.“ A nakonec to 
může být opět zvyk. „Jsem zvyklej na tu jehlu, 
ten účinek je asi stejnej“, krátce shrnuje svůj  
názor Jirka.

A CO NA TO BIOLOGIE?

  Aby toho nebylo málo, má celá věc, 
kromě psychologického a sociální pozadí, 
biologický rozměr. Doktor Dvořáček 
v časopisu Adiktologie hovoří o tzv. systému 
odměny, jehož součástí je paměť. Aby byla 
pravděpodobnost pro organismus významného 
chování vysoká, je nutné, aby si organismus 

pamatoval, jak k dosažení pocitů libosti došlo. 
Právě rychlá část operace - nájezd, kdy mozek 
reaguje na účinek drogy, na rozdíl od 
problémů spojených s jejím opatřením, hraje 
důležitou roli při upřednostňování injekční 
aplikace. Ridder ve své knize „Heroin, od léku 
k droze“  uvádí, že závislý, který léta 
abstinuje, může při pouhém pohledu na jehlu 
zažívat abstinenční příznaky. Dráždidla tohoto 
druhu mohou hypotetickou „drogovou paměť“ 
aktivovat vždy znovu a vyvolat recidivu. Jitka, 
která abstinuje přes deset let uvádí svoji 
zkušenost s odběrem krve. „Třeba když mě 
berou krev, tak to musím tři minuty 
rozdejchávat, aby tělo pochopilo, že tam nic 
není. Ten mozek ti bude abstinovat na tý 
jehle.“ O lecčems vypovídá potřeba nitrožilně 
si aplikovat vlastní krev nebo vodu, která je 
z praxe rovněž známa. 

Jak můžeme vidět za tzv. „závislostí na 
jehle“ není nic tajuplného.Ve své podstatě
může být jedno jestli má člověk chuť na drogu 
nebo na pocity během nitrožilní aplikace. 
V obou případech se jedná  o práci s vlastními 
chuťemi. Závislost je problém jako celek a 
„jehla“ je pro mnoho lidí její nedílnou 
součástí, která přináší spoustu dalších 
problémů – od boulí, modráků a „zbytečných 
děr“ na těle přes infekční choroby, až po 
silnou chuť dát si to právě jehlou kvůli 
„nájezdu“. Nájezd pocity libosti bezesporu 
zesiluje a podle mnoha je to nejlepší na celém 
aktu aplikace, ale i za nájezdem stojí droga, 
která jej způsobuje. Ta stojí i za ostatními 
důvody, o kterých se píše výše , jehla je tak 
jako tak pouhý prostředek.

* Používání mužského rodu slouží pouze 
k zjednoušení a zpřehlednění textu. 

Roman
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OSEMSMEROVKA

V tajničke sa dozviete výrok nemeckého fyzika Alberta Einsteina: 

„Neplač, že zapadlo slnko,…(tajnička má 32 písmen).“

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

ASKETIK, CICAŤ, ČASOPIS, DIAKON, DRIEŤ, DÚFAŤ V ODPUSTENIE, 
LÁKAVÝ, LETNÉ VZPLANUTIE, KRÁĽOVNÁ, KRÍDLA VÁŽKY, LOVEC, 
NOČNÝ MOTÝĽ, MAJÁK NA KOPCI, OPEKAŤ, PEKNÉ BÝVANIE, PENALTA,
PLÁVANIE, POSLANEC, PORADCA, POZNANIE, OPROTI, ROZLÚČKA, 
SKROTENIE, SNENIE, STRATIŤ, SŤAŽENÝ, VYLOMIŤ, VYPOVEDAŤ, 
TAJOMSTVO, TRPEZLIVOSŤ, VYPRAL, VÝČAP, ZRELOSŤ, ZRKADLO

Tajnička z minulého čísla:
„...nerozprávaj o sebe dobre.“
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VTIPY

Hovorí Novák v krčme Kopeckému :
- Ja mám tak skvelú ženu . . . Ona je tak 
perfektná, že by som s ňou šiel kľudne i 

na kraj sveta.
- Čo tam ? - odvetí Kopecký.

- No . . . tam by som do nej len tak 
zľahka strčil . . .

Manželský pár sa vydal na dovolenku do 
rybárskej oblasti. Manžel rád rybáril za 
úsvitu a manželka rada čítala.
Jednoho rána sa manžel vrátil po 
niekoľkých hodinách rybárčenia a 
rozhodol sa pospať si. Potom vstala 
manželka, a aj keď jazero nepoznala, 
rozhodla sa vziať si čln a prejsť sa. 
Odrazila od brehu, kúsok prešla, zakotvila 
a dala sa do čítania svojej knihy. Po boku 
jej člna sa za chvíľu objavil šerif :
- Dobré ráno, madam. Čo tu robíte ?
- Čítam knihu, - odpovedala mu ... a 
hovorila si "je snáď slepý?"
- Ste v oblasti, kde je zakázané rybárčenie
- informoval ju šerif.
- Ale šerif, ja predsa nerybárčim, to snáď 

vidíte, nie ?
- Áno, ale máte všetko vybavenie. Budem 
vás musieť zadržať a spísať protokol.
- Dobre, pokiaľ to urobíte, obviním vás zo 
znásilnenia.
- Ale ja som sa vás ani len nedotkol, -
oponoval šerif.
- Áno, to je pravda, - odpovedela žena, -
ale máte všetko vybavenie.

Dcéra priniesla zo školy domov 
poznámku :

- Je papuľnatá, odvráva a nedá si 
povedať.

Na druhý deň učiteľka číta v žiackej 
knižke odpoveď :

- To má po matke, zmlátil som obe.

Udychčaný mladý poštár príde k dedkovi 
s dôchodkom a hovorí:
- Dedo! Už ma nebaví chodiť každý 
mesiac za vami na samotu 18 km od 
dediny!
Dedko na to:
- Ma neser, lebo si objednám dennú tlač!

Saša
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RABAT – NEDOCENENÁ METROPOLA MAROKA

EXOTICKÝ RABAT SOM NAVŠTÍVILA POČAS 
SVOJHO POBYTU V MAROKU. „ODSKOČILA“ SOM 
SI TAM Z NEĎALEKEJ CASABLANKY, KDE SOM 
BOLA UBYTOVANÁ. POVEDALA SOM SI TOTIŽ, ŽE 
BY BOLA VEĽKÁ ŠKODA STRÁVIŤ 10 DNÍ 
V MAROKU A NEVIDIEŤ JEHO HLAVNÉ MESTO,
NAJMÄ, AK JE VZDIALENÉ ASI HODINU CESTY 
VLAKOM.

Rabat je hlavné mesto Maroka a 
zároveň jedno z „kráľovských miest“ 
Maroka. Nachádza sa na pobreží 
Atlantického oceánu pri ústí rieky Bú 
Begreg. V porovnaní s Bratislavou je 
oveľa väčšie, má viac ako 800 000 
obyvateľov. Je dôležitou dopravnou 
tepnou, nachádza sa tam prístav, a v 
meste je aj sídlo kráľa a vlády. 

Mesto bolo založené v 12. storočí
Arabmi na mieste rímskej osady. 
Nasledoval príliv arabských obchodníkov 
a remeselníkov, ktorých v 17. storočí
vypudili zo Španielska. Počas prvej 
a druhej svetovej vojny bolo strediskom 
francúzskeho protektorátu v Maroku, od 
roku 1956 je hlavným mestom. Napriek 
tejto svojej významnosti nebýva častým 
cieľom návštev turistov ako iné mestá 
Maroka, ale nepochybne má čo ponúknuť. 

Na preskúmanie mesta som mala 
len jediný deň, a tak som sa čo 
najrýchlejšie vybrala po stopách 
minulosti. Hneď po vystúpení z vlaku 
som sa snažila nájsť obchodík, kde by 
som si mohla kúpiť mapu. Bolo to dosť 
problematické, ale nakoniec sa mi to 
podarilo a mohla som sa zorientovať. 
Stála som na ulici Mohammeda V a svoju 
prehliadku som sa rozhodla začať 
pri najbližšom námestí, kde ma ihneď 
zaujala brána Bab-er-Rouah (Brána 

vetrov), ktorá je bohato zdobená citátmi z 
koránu a arabeskami. Brána tvorí hlavný 
vchod do areálu hradieb v centre 
Rabatu, odtiaľ som sledovala líniu 
opevnenia, ktoré sa tiahlo okolo 
najdôležitejších častí mesta. Mojím 
prvým cieľom bol Kráľovský palác, ktorý 
ležal v areáli obkolesenom hradbami. 
Snažila som sa nájsť nejakú vstupnú 
bránu, čo sa mi aj podarilo, ale to sa 
ukázalo byť ako zbytočné – „vďaka“ 
strážam som nemohla prejsť. Po pár 
neúspešných pokusoch som si už myslela, 
že sa dovnútra ani nedostanem, keď som 
zrazu objavila vchod, ktorým som 
konečne prekĺzla dnu. Výhľad, ktorý sa 
mi naskytol, stál za to – predo mnou sa 
rozprestierala obrovská zelená plocha 
s vysadenými stromami a v prostriedku 
trónil majestátny Kráľovský palác. 

Potom som vyšla zo záhrady a opäť 
pokračovala v prechádzke popri 
opevnení, až som prišla doslova na kraj 
mesta, kde sa nachádzala najstaršia časť 
Rabatu - berberská pevnosť z 13. storočia 
– Chellah. Za pár dirhamov bolo možné 
pozrieť si vnútrajšok, a tak som túto 
možnosť využila. Ocitla som sa 
v pôvabnom lesíku so záhradnými 
domčekmi a zvyškami starorímskych 
stavieb a mešity. Zaujímavosťou bolo 
malé „jazierko plodnosti“, v ktorom 
plávali úhory. Marocké ženy verili, že 
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keď budú do jazierka hádzať 
uvarené vajíčka na nakŕmenie rýb, podarí 
sa im otehotnieť.

Vrcholom prehliadky mesta bolo 
neskutočne pekné námestie, na ktorom 
stáli dve zaujímavé pamiatky - veža Tour 
Hassan a Mauzóleum Mohammeda V. 
Pred vstupom na námestie vzbudila moju 
pozornosť čestná stráž, ktorá bola 
oblečená v bielych uniformách 
s červeným opaskom a zelenou čiapkou. 
Odfotila som si ich radšej z diaľky, 
pretože som si bola istá, že by si za to 
pýtali peniaze. Veža Tour Hassan mala 
byť pôvodne druhá najvyššia budova 
islamského sveta, ale od tohto odvážneho 
plánu sa upustilo. Minaret nedostavali, 
a tak meria „len“ 44 metrov. Okolo veže 
sa rozprestiera veľká vydláždená plocha, 
na ktorej vyrástlo niekoľko malých i 
vyšších stĺpov. Pár metrov od minaretu 
stála druhá veľkolepá stavba - mauzóleum 
Mohammeda V. Je to pekná biela budova 
so zelenou strechou (zelená farba 
symbolizuje arabskú vieru - islam), 
postavená v roku 1956. Vo vnútri sa 
nachádzajú tri sarkofágy, z ktorých 
najväčší patrí kráľovi Mohammedovi V. 
Okrem neho je tu pochovaný aj kráľ 
Hasan II. Vnútorné priestory stráži 
niekoľko vojakov. Z námestia je úžasný 
výhľad na more a Medinu a na nižšie 
položenú andalúzsku záhradu plnú 
stromov a kvetín.

Následne som sa už išla venovať 
obľúbenej ženskej činnosti –
nakupovaniu. Trhy v Rabate sú 
sústredené popri múroch starej časti 
mesta, nazývanej Medina, a tiahnu sa pár 
kilometrov. Asi netreba vravieť, že 
zablúdiť v tomto labyrinte stánkov by 
nebolo vôbec ťažké. Ponuka obchodníkov 
bola skutočne pestrá - mesto je totiž 
strediskom rybolovu, bavlnárskeho, 

kožiarskeho a potravinárskeho priemyslu. 
Významne zastúpené je umelecké 
remeslo (koberce, ozdoby, keramika), čo 
bolo vidieť aj na nespočetných pultoch so 
spomínaným tovarom. Odtiaľ moje kroky 
viedli až k pobrežiu. Pri pohľade na 
prekrásne more som si povedala, aká je to 
škoda, že som si plavky a ostatnú 
plaveckú „výstroj“ nechala v Casablanke. 
Rabat má niekoľko pláží, a aj keď sa tu 
domáci skoro vôbec nekúpu, pláž je 
celkom dobre udržiavaná. Pobrežie je na 
väčšine miest skalnaté a tvoria ho veľké 
útesy, čo však pôsobí nesmierne malebne. 
Slnko však začalo zapadať a to bol môj 
čas na návrat do Casablanky.

I keď mám pocit, že som si všetky 
najdôležitejšie miesta v Rabate pozrela, 
jeden deň na spoznanie takéhoto 
čarovného mesta je skutočne málo. Ja 
dúfam, že sa tam ešte niekedy vrátim.

Tour Hassan

Saša

Zdroj úvodného obrázku:
http://www.stokely.org/20050109-morocco-
rabat/PICT2450.JPG
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NOVÝ TREND HORMONÁLNEJ ANTIKONCEPCIE –

KRÚŽOK NUVARING

HORMONÁLNA ANTIKONCEPCIA PREDCHÁDZA NEŽELANÉMU

OTEHOTNENIU OVPLYVNENÍM HORMÓNÁLNYCH POMEROV

V ORGANIZME ŽENY. NAJPOUŽÍVANEJŠOU FORMOU SÚ

ANTIKONCEPČNÉ TABLETKY. ĎALEJ MÔŽEME VYUŽIŤ IMPLANTÁT

(TYČINKU, KTORÁ SA APLIKUJE POD KOŽU), INJEKCIU

APLIKOVANÍM DO SVALU, ČI NÁPLASŤ.

                                                                                     

NAJNOVŠOU FORMOU HORMONÁLNEJ ANTIKONCEPCIE JE Nuva Ring –

MÄKKÝ FLEXIBILNÝ KRÚŽOK, KTORÝ SA VKLADÁ DO POŠVY.

NuvaRing je antikoncepčná metóda 
aplikovaná len 1x mesačne s veľmi 
nízkou dávkou hormónov, ktorá sa 
používa na zabránenie otehotnenia. 
Vyrába  sa z nesilikónového plastu 
etylénvinylacetátu. Je to flexibilný
vaginálny krúžok, ktorý si do vagíny 
vkladá a neskôr vyberá sama žena.

Jeden krúžok NuvaRing sa používa 
v priebehu jedného menštruačného cyklu. 
Po vložení do vagíny sa krúžok ponechá 

pôsobiť tri týždne. Po troch týždňoch sa 
krúžok vyberie. Po uplynutí týždňa bez 
krúžku, počas ktorého sa obyčajne dostaví 
menštruačné krvácanie, sa do vagíny 
vloží nový krúžok. 

NuvaRing uvoľňuje malú dávku dvoch 
ženských pohlavných hormónov -
estrogénu a progestogénu, ktoré sa 
uvoľňujú postupne a do krvného obehu 
prenikajú cez pošvovú stenu. Hormóny 
použité v krúžku NuvaRing sú rovnaké 
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ako tie, ktoré sa používajú 

v kombinovanej antikoncepčnej tabletke. 

Rozdiel je len v tom, že žena dostane 

menšiu dávku hormónov. NuvaRing je 

účinný rovnako ako kombinovaná 

antikoncepčná tabletka. 

V čase keď používate vaginálny krúžok 

môžete zároveň používať aj tampóny.

AKÉ VÝHODY PRINÁŠA NUVARING 

OPROTI TABLETKE?

• Krúžok stačí aplikovať iba jedenkrát do 

mesiaca. Žena nemusí na ochranu myslieť 

každý deň, ako pri tabletkách. Tým sa 

predchádza obavám spojených so 

zabudnutím užiť tabletku.   

• NuvaRing umožňuje použitie nižších 

dávok hormónov v porovnaní s 

tabletkovou antikoncepciou, čím môže 

znížiť pravdepodobnosť vzniku 

nežiadúcich účinkov. 

• Nepretržité postupné uvoľňovanie 

hormónov   predchádza zvyšovaniu 

a znižovaniu hladiny hormónov v 

organizme, čo minimalizuje výskyt 

vedľajších účinkov. 

• NuvaRing nepodlieha vplyvu tráviacich 

ťažkostí, čo znamená, že žalúdočné 

problémy neovplyvňujú účinnosť 

a spoľahlivosť krúžku.

AKO SA NUVARING VKLADÁ?

Vkladanie krúžku do vagíny (rovnako ako 

vyberanie) je také jednoduché ako 

zavádzanie tampónu. Zaujmite pohodlnú 

pozíciu (napr. v stoji s jednou nohou 

vyloženou do vyššej polohy, v ľahu,…) 

Vezmite krúžok medzi prsty jednej ruky, 

stlačte ho a vsuňte do vagíny, pričom ho 

zat lač te  do takej hĺbky, aby ste 

nepociťovali jeho prítomnosť. Umiestenie 

krúžku nie je rozhodujúce a neovplyvňuje 

jeho spoľahlivosť. Nie je potrebné ho 

vložiť na presné miesto vo vagíne. 

MÔŽE SA NUVARING V TELE STRATIŤ?

Nie. Nemal by kam ísť. Otvor maternice 

je príliš malý na to, aby sa cez neho 

NuvaRing pretlačil.

           
vkladanie NuvaRingu

JE CÍTIŤ NUVARING POČAS SEXU?

Pre ženu alebo jej partnera je dosť 
zriedkavé, aby cítili NuvaRing počas 
sexu. Adriana so svojich skúseností 
hovorí: „Keď sme sa s partnerom milovali 
po prvý raz s krúžkom, myslím, že sme si
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Vagína je vhodným miesto na 

zavádzanie hormonálnej antikoncepcie. 

Jej horná časť je priestrannejšia ako 

užšia dolná časť a nachádza sa v nej 

málo nervových zakončení. To znamená, 

že kým dolná časť je veľmi citlivá na 

dotyk, horná časť, do ktorej sa vkladá 

NuvaRing, nie je, preto si prítomnosť 

krúžku Nuvaring vo vagíne 

neuvedomujete.

Je tiež nepravdepodobné, že by krúžok 

z vagíny vypadol. Krúžok sa jednoducho 

stlačí medzi prsty a vloží do vagíny – tak 

ako je to pri tampónoch – tam sa 

prispôsobí vnútorným krivkám hornej 

časti vagíny. Okružná svalovina v dolnej 

časti vagíny zabezpečuje to, že krúžok 

tam zotrvá, až kým ho odtiaľ 

nevyberiete. Keďže krúžok neabsorbuje 

nič zo svojho okolia, je dokonale 

bezpečné ponechať ho vo vagíne po dobu 

troch týždňov.

prítomnosť krúžku príliš uvedomovali, 

a môj partner povedal, že krúžok cítil, no 

nijak zvlášť ho to neobťažovalo. Avšak 

potom, keď sme už na to nemysleli, 

povedal, že krúžok musel vypadnúť, 

pretože ho necítil. Keď som si krúžok 

skontrolovala, bol stále vo vagíne a na 

svojom mieste. Domnievam sa, že trvá len 

nejaký čas, kým si na to človek zvykne.“

JE POTREBNÉ KONTROLOVAŤ, ČI JE 

VAGINÁLNY KRÚŽOK NA MIESTE?

Nie. Jednou z výhod vaginálneho krúžku 

je to, že po jeho vložení do vagíny naň

nemusíte myslieť, ani s ním nič robiť po 

dobu troch týždňov.

vyberanie NuvaRingu

NUVARING JE NA SLOVENSKU 

DOSTUPNÝ OD APRÍLA TOHTO 

ROKU A JEHO PRIBLIŽNÁ CENA 

JE 500 SK ZA MESAČNÉ BALENIE.

Zdroj:                     

www.vaginalnykruzok.sk

                     

                                          

   

karcha
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SOCIÁLNA ASISTENCIA:          

ZMENY   V NAHLASOVANÍ   TRVALÉHO  POBYTU
AHOJTE,

PO DLHŠEJ  PAUZE SA VÁM OPÄŤ  PRIHOVÁRAME Z OKIENKA SOCIÁLNEJ ASISTENCIE. PO 
ODCHODE ZUZANY SA VÁM ODTERAZ BUDEM PRIHOVÁRAŤ JA – NOVÁ SOCIÁLNA 

ASISTENTKA VOLÁM SA EVA A V OZ ODYSEUS PRACUJEM OD NOVEMBRA 2006. BUDETE MA 
VÍDAŤ AJ V TERÉNE, TAK SA TEŠÍM AJ NA OSOBNÉ STRETNUTIA.

TAKŽE, VO SVOJOM HISTORICKY PRVOM ČLÁNKU DO INTOXI, BY SOM VÁM CHCELA PODAŤ 
NEJAKÉ TO INFO OHĽADOM NEDÁVNYCH  ZMIEN V NAHLASOVANÍ TRVALÉHO POBYTU.

Tieto zmeny sú aktuálne od júla 2006. 
Poďme teda na to:
Trvalým pobytom je pobyt v mieste, kde sa 
trvalo zdržuješ. Ak si zmenil/a trvalý pobyt, 
resp. ak si sa presťahoval/a na miesto, kde 
plánuješ trvalo žiť, potrebuješ túto zmenu 
nahlásiť. Údaj o trvalom pobyte budeš 
potrebovať na zapísanie do občianskeho. 

Postup pri nahlasovaní zmeny 
trvalého pobytu je takýto: 
1. pôjdeš na Miestny úrad v mestskej časti, 

kde sa naviac vyskytuješ. 
2. na Miestnom úrade nájdeš  oddelenie pre 

trvalý pobyt, kde si zoberieš „tlačivo na 
trvalý pobyt“. 

3. po vyplnení tlačiva a predložení 
potrebných dokladov t i  bude vydané 
potvrdenie o trvalom pobyte. 

Doklady, ktoré treba predložiť na  
Mestskom úrade: 

I. Ak bývaš v dome alebo byte, na nahlásenie 
trvalého pobytu budeš potrebovať:

- platný občiansky preukaz. Ak nemáš 
občiansky, tak predložíš buď pas alebo 
osvedčenie o občianskom preukaze nie 
staršie ako 3 mesiace (to si vybavíš na 
polícii)

- ak si spoluvlastníkom domu alebo bytu, 
tak budeš potrebovať doklad o vlastníctve 
alebo spoluvlastníctve budovy alebo bytu
nie starší ako 3 mesiace

- ak dom alebo byt  vlastní niekto iný, 
budeš potrebovať písomné potvrdenie 
vlastníka domu alebo bytu o tom, že  
súhlasí s tvojim prihlásením na trvalý 
pobyt. Poskytneš aj vlastníkove osobné 

údaje ako meno, priezvisko, rodné číslo, 
číslo občianskeho preukazu a adresu jeho 
trvalého pobytu.

II. Ak si na ulici, budeš potrebovať predložiť:  
občiansky preukaz, pas alebo rodný list.

!!! PO VYDANÍ POTVRDENIA O TRVALOM 
POBYTE SI POVINNÝ/Á VYBAVIŤ SI ČÍM 
SKÔR NOVÝ OBČIANSKY PREUKAZ NA 
POLÍCII. 

Teda ďalší postup je takýto: 
4. s potvrdením o trvalom pobyte sa 

dostavíš na Oddelenie dokladov na 
polícii. So sebou si dones 2 fotky (3x3,5 
cm), občiansky a 150 Sk kolok, ak 
občiansky nemáš, tak 500 Sk kolok a 
rodný list. 

5. po predložení týchto náležitostí ti bude 
na počkanie vystavený nový OP 
s informáciou o tvojom novom trvalom 
pobyte. Ak bývaš na ulici, tak ako 
trvalý pobyt sa uvedie iba mestská časť, 
napr: Bratislava - Staré mesto. 

Zvyšné doklady, ako napr. pas a karta 
poistenca sa potom vybavujú s novým OP.

Tak toľko pre dnešok odo mňa.
V prípade záujmu o sociálno - asistenčné 
služby, kontaktujte buď terénne 
pracovníčky/kov alebo priamo mňa na tel. 
čísle: 0904 655 146
majte sa fajn☺

Eva

Zdroje: 
http://mesto.sk/bratislava/ako_vybavit/byvanie_pobyt
http://portal.gov.sk/Portal/sk
Zákon 500/2004 Z.Z. o hlásení pobytu občanov 
Slovenskej republiky a registri obyvateľov 
Slovenskej republiky



Terénnych pracovníkov OZ ODYSEUS nájdeš:
Každú stredu a piatok

18:00 – 19:00 Podchod na Trnavskom Mýte. (pri Tržnici) od 12.12.2007
19:30 – 20:30 na Hlavnej železničnej stanici (pri nástupišti trolejbusov)
20:50 – 21:15 Avion (lavičky pri Blumentálskom kostole)
21:15 – 22:00 prechod cez Krížnu a Vajnorskú ul.

Každú nedeľu
19:30 – 20:30 na Hlavnej železničnej stanici (pri nástupišti trolejbusov)

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 – 12:55 na parkovisku na Slovnaftskej ulici
13:00 – 14:00 pri Bacilovi   (Mramorová ulica)

Každý štvrtok
18:00 – 20:00 v Pentagone pri zdravotnom stredisku – Lotyšská ul.

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

Klub Podchod je otvorený
Každý pondelok a stredu

19:00 – 23:00 v Podchode na Trnavskom mýte

Vydalo Občianske združenie Odyseus za finančnej podpory MPSVR


