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Všetko dobré v roku 2008 moje drahé a moji drahí!

Týmto vás vítam v novom roku opäť, po sviatkoch, predsavzatiach, ktoré si 
poniektorí na prelome rokov dali, vstupujeme do 6.ročníka INTOXI. Je to až neuveriteľné, 
že tento rok v júni bude mať náš a váš malý časopis INTOXI 6 rokov, to už z neho bude 
pravý prváčik!:)

V decembrovom čísle z roku 2007 ste si mohli prečítať, čím Občianske združenie 
prešlo za posledných 10 rokov. Úprimne dúfam, že sa vám toto spomínané výročné číslo 
páčilo! Nuž ale asi ako každý sem tam, aj mne sa tam podarila chybička a nevyšiel 
posledný článok o Podchode, ktorý si ale môžete spolu aj s fotkami zo záverečnej 
„Podchoďáckej“ párty prečítať na stranách 15 a 16. 

Toto číslo je nabité samými dobrými infoškami, napokon asi ako vždy, tu je obsah:

2. Denník Romana a info o nebezpečnom zákazníkovi
3. Ženy a infekcia HIV – prvá časť článku
4. Príspevok od vás: Deti a heroín
5. Abscesy a flegmóny
6. abscesy a flegmóny
7. Predávkovanie pervitínom
8. predávkovanie pervitínom
9. ženy a infekcia HIV – pokračovanie zo strany 3
10. ženy a infekcia HIV
11. Tehotenstvo a užívanie drog (1.časť)
12. Tehotenstvo a užívanie drog (1.časť)
13. Osemsmerovka
14.Vtipy
15. Randevouz v Podchode
16. Randevouz v Podchode
17. Sociálna asistencia:
18. Práva pacientov

Andrea

Zdroj:http://www.123newyear.com
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BA: ŽENY PRACUJÚCE V SEXBIZNISE DÁVAJTE SI POZOR NA:

 Auto: strieborná Škoda Octavia BA 693 alebo BA 963. Auto bolo zvnútra veľmi 
špinavé, vzadu na dverách mal detskú poistku

 Muž asi 40-ročný, tmavé vlasy a pokazené zuby a podľa prízvuku to mohol byť 
maďarský Róm. Zo začiatku bol veľmi milý, dohodol sa so ženou a rešpektoval jej 
požiadavky.. Potom sa priznal, že nemá peniaze a dal žene na „výber“ či s ním pôjde 
bez zaplatenia alebo ju zbije.

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

Z DENNÍKA ROMANA

NA DOBROVOĽNOM LIEČENÍ V HRNČIAROVCIACH

8.4., UTOROK

Dnešný deň som bol trochu 
nervózny z toho sťahovania a tak 
isto, že som znova tu, na starom 
oddiely. Na tej istej izbe a na tej 
istej posteli. Prešlo ma to až asi 
okolo siedmej, keď som si trochu 
pocvičil, potom som bol už ako 
vymenený. Tak isto sa ma aj 
dotkla dosť Tomášova skupina, 
pretože sa to dosť týka aj mňa. 
Ináč som sa nemal zrovna 
najhoršie.

9.4., STREDA

Dnešný deň som sa cítil 
podobne ako včera, bol som tiež 
zase nervózny z toho nosenia 
okien, pretože tam zase boli 
okolo toho naháňačky, a 
nervozitu som pociťoval aj od 
niektorých druhých chalanov. 
Potom som mal skupinu dvoch 

fáz, na ktorej chalani 
poukazovali zase hlavne na 
moju spomalenosť a to, že si málo 
všímam to, čo sa deje okolo mňa. 
Bolo mi to zase dosť nepríjemné a 
vôbec som sa necítil dobre na tej 
skupine. Cítil som sa dotknutý a 
urazený. Urazený preto, lebo si 
myslím, že asi som už taký 
z tých drog vygumovaný, a preto 
sa nemôžem sústrediť na veci, čo 
sa dejú okolo mňa, keď robím 
niečo iné. Napríklad, keď píšem 
alebo čítam. Tak isto aj veľa 
zabúdam. Keď niekoho počúvam, 
o čom sa vypráva, alebo sa dívam 
na správy, či podobné situácie, 
tak na druhý deň už neviem, o 
čo išlo a niekedy aj o pár hodín. 
Spomeniem si, až keď mi to 
niekto pripomenie, alebo keď 
príde na to reč. A to nie je práve 
často, môj problém je hlavne si 
spomenúť na niečo sám od seba.
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ŽENY A INFEKCIA HIV

EŠTE V ROKU 2005 SOM SA ZÚČASTNILA FANTASTICKÉHO 
SEMINÁRA V PARÍŽI. HLAVNOU TÉMOU BOLI ŽENY A INFEKCIA 
HIV V EURÓPE. V ROKU 2007 SME OD ORGANIZAČNÉHO TÍMU 

DOSTALI VYTLAČENÚ PODOBU ODPORÚČANÍ, KTORÉ SME V PARÍŽI 
PRIPRAVOVALI A KTORÝCH DODRŽANIE BY MALO BYŤ KĽÚČOVÉ 

Z HĽADISKA ZNIŽOVANIA POČTU NOVOINFIKOVANÝCH ŽIEN 
V EURÓPE.

Ženy do 30 rokov 
s heterosexuálnou orientáciou tvoria 
momentálne vo svete najzraniteľnejšiu 
skupinu z hľadiska prenosu HIV. 
V Európe taktiež narastá počet 
novoinfikovaných žien: v roku 2000 
tvorili ženy 23% z celkového počtu 
novoinfikovaných prípadov HIV ale už 
v roku 2004 to bolo 40%. Z týchto 
dôvodov sme spoločne s ďalšími 
kolegyňami a kolegami zo zahraničia 
pripravili materiál, ktorý hovorí nielen 
o tom, prečo sú ženy zraniteľnejšie 
z hľadiska prenosu HIV ale i to, aké 
kroky by mali byť urobené aby sa situácia 
žien zmenila.

1. PREČO SÚ ŽENY ZRANITEĽNEJŠIE 
Z HĽADISKA PRENOSU HIV?

Ak má žena nechránený sex, 
existuje niekoľko dôvodov, pre ktoré je u 
nej vyššia pravdepodobnosť, že bude 
infikovaná HIV:

 žena je vždy tá, ktorá „prijíma“ 
mužské semeno, čiže je asi v 4x 
väčšom riziku infikovania sa 
vírusom. 

 v mužskom semene je vyššia 
koncentrácia vírusu HIV než 
v pošvových výlučkoch.

 semeno po ejakulácii zostáva 
v kontakte so sliznicou vagíny 
niekoľko dní a teda sa predlžuje 
doba, počas ktorej môže dôjsť 
k prenosu HIV.

 mikroorganizmy, kam patria aj 
vírusy a baktérie sa do tela 
dostávajú cez tzv. sliznicové 
membrány, ktoré majú ženy väčšie 
a tým pádom aj priechodnejšie než 
muži. Sliznica ženskej pošvy 
predstavuje väčšiu plochu, ktorou 
môže vírus preniknúť. Tieto 
membrány sú najslabšie počas 
menštruácie, po pôrode, v čase ak 
je žena infikovaná inou pohlavne 
prenosnou chorobou alebo 
v prípade mladých žien do 18 r. 
a žien počas menopauzy.

 pokiaľ je žena panna a má svoj 
prvý (nechránený) sex, je riziko 
prenosu HIV vyššie. Poruší sa jej 
totiž hymen (tzv. panenská blanka), 
ktorý dovtedy „chránil“ ženu pred 
vstupom infekcie do vagíny.

 v prípadoch, kedy sú ženy 
vystavené napr. znásilneniu je 
riziko prenosu HIV vyššie. Na 
sliznici vagíny či análneho otvora 
totiž vznikajú drobné krvácajúce 
trhlinky, cez ktoré sa vírus HIV 
dostane do tela spoločne 
s ejakulátom alebo krvou oveľa 
ľahšie.

 ženy čelia oveľa vyššej miere 
fyzického, psychického 
a sexuálneho násilia než muži. 
V týchto prípadoch často nemajú 
možnosť použiť kondóm a tak 
chrániť samy seba.

Pokračovanie článku na stranách 9 a 10.
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VÁŠ PRÍSPEVOK:
DETI A HEROÍN

Kedysi sme v našom štáte nevedeli, 
čo znamená slovo heroín.  To bolo kým 
sme boli ešte socialistický štát.  Teraz sa 
hovorí, že v našom štáte je 80% 
narkomanov z mládeže. O Petržalke sa 
hovorí, že je to heroínové sídlisko. Tam 
sa heroín predáva v každej druhej bráne.

 Raz som si našla chlapca, ktorý bol 
na úteku z ústavu. Pichol si to predo 
mnou. Zakázala som mu to. Sľúbil mi, že 
už nikdy. Povedal, že keď sa rozídeme, 
začne si to pichať a keď ho stretnem 
v meste, ani ho nespoznám a začnem pred 
ním plakať na kolenách. Smiala som sa. 
Raz ma zobal na Ymcu medzi 
narkomanov. Bolo tam 15ročné dievča, 
ktoré si to pichalo, ale vypadala ako 
12ročná, volala sa Viera. Iveta, ktorá 
mala 16rokov, to pichala ostatným. 
Veľmi pekné dievča a skazený život len 
kvôli heroínu. Brala to už rok. 

Chlapci narkomani boli vychudnutí 
a po tvári mali chrasty. Veľmi zle som sa 
cítila v takejto spoločnosti. Pomyslela 
som si, bože, kto toto vymyslel. Raz som 
videla chlapca v kríze, ktorý vyzliekol 
môjho chlapca, Riša, z bundy, len aby 
mal na svoju vytúženú drogu. Rišo mal 
kamaráta z Ymci, ktorý bol tiež 
narkoman, ale odnaučil sa. Nie však na 
dlho. Začal Riša navádzať: „Keď si môj 
brat, pichni si so mnou.“ Rišo sa dal 
oblbnúť. So Števom boli naj kamoši. 
Stretla som ho na diskotéke. Keď som ho 
videla, bolo mi do plaču. Vypadal jak 
mátoha. Rišo bol kedysi chlapec, 
s ktorým sa nikdy nikto nenudil. Teraz 
z jeho peknej usmievavej tváre sa stala 
smutná zničená tvár. Prosila som ho nech 
s tým prestane. Nevedel ani poriadne 

rozprávať, čo sa mu plietol jazyk. Plakal 
mi na pleci, že sa to už nedá, že máva už 
krízy a že ho nebaví život, lebo sa bojí, že 
ho chytia policajti a zoberú ho naspäť do 
ústavu. Bože, pomyslela som si, chuderka 
jeho mama, veď má iba jedného syna. 
Odvtedy som ho nevidela. 

Raz som stretla jeho kamaráta 
Maťa. Ten mi vravel, že Rišo sa pohádal 
so Števom. Vtedy som sa potešila, že 
konečne s tým prestane. Maťo však 
povedal, že Rišo, keď to nemá, má krízu 
a naklepe sa tabletkami. A keď idú 
v autobuse, Rišo zaspí a keď sa zobudí, 
nevie, kde je. Na druhý deň to Rišo 
nevydržal. Išiel na Ymcu za Števom. 
Nevedel však, že tento deň bude pre neho 
osudným. Malá Viera sa predávkovala. 
Od hora až dole bola fialová.  Sanitka 
prišla hneď aj s policajtmi.  Všetkých 
narkomanov opreli o stenu a prehľadávali. 
Pozerali im ruky a pýtali si doklady. Rišo 
ich nemal. Cez vysielačku zistili, že je 
hľadaný. V momente ho brali. Plakal 
moc. Vtedy si uvedomil, čo stratil a s čím 
si začal. Preklínal Ymcu, heroín 
a najlepšieho kamaráta Števa. Teraz ostal 
Števo sám so svojou drogou, kvôli ktorej 
všetko, čo môže, predá. Keď tu nie je 
Rišo, hádže na neho všetku vinu. Chudák 
Rišo. Ľutujem ho, ale zároveň som aj 
šťastná, že Riša zobrali. Aspoň sa 
odnaučil od heroínu a dúfam, že už 
nebude taký sprostý, aby navštívil Ymcu. 

Nikdy v živote to neskúšajte, lebo 
raz znamená druhý a druhý znamená 
ďalší až raz ráno sa zobudíte a zistíte, že 
z vás ide studený pot a máte krízu. Heroín 
proste zabíja! Preto nikdy!
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ABSCESY A FLEGMÓNY

PRI INJEKČNOM UŽÍVANÍ DROG SA ČLOVEK MÔŽE STRETNÚŤ S RÔZNYMI ŤAŽKOSŤAMI.
TO, ČOMU SA BUDEME VENOVAŤ DNES MY, SÚ HNISAVÉ ZÁPALY. A TO PRETO, LEBO NA 
KAŽDEJ SLUŽBE V TERÉNE STRETÁVAME ĽUDÍ, KTORÝCH TRÁPIA. HNISAVÝ ZÁPAL  SA 

VYZNAČUJE TVORBOU HNISU, V KTOROM SA NACHÁDZAJÚ MIKRÓBY, KTORÉ SPÔSOBUJÚ 
HNISAVÝ ROZPAD POSTIHNUTÉHO TKANIVA. TENTO ZÁPAL SA MÔŽE PREJAVIŤ VO FORME 

ABSCESU ALEBO FLEGMÓNY. DÔVODY, PREČO VZNIKAJÚ, SÚ RÔZNE. MÔŽE TO BYŤ 
NAPRÍKLAD NEČISTOTA DROGY, POUŽÍVANIE ŠPINAVEJ A STRAREJ IHLY ALEBO 

NEDODRŽIAVANIE HYGIENICKÝCH PRAVIDIEL PRI „NASTREĽOVANÍ“.

PREČO VZNIKAJÚ ABSCESY 
A FLEGMÓNY?

Dôvodov prečo abscesy a flegmóny 
vznikajú je mnoho. Spoločným 
menovateľom je, že sa do tela dostane 
nejaká špinka, odborne nazvaná infekčný 
alebo zápalový agens. Táto špinka sa do 
tela môže dostať rôznymi cestami:
- špinou na rukách a na koži
- špinou z nesterilných pomôcok na 

injikáciu (takže z ihly, lyžičky, filtra, 
škrtidla, vody

- špinou, ktorá je okolo (takže zo stola 
alebo schodov, kde sa rozloží 
„nádobíčko“, či zo sáčkov, kabeliek 
a rôznych nádobiek kde sa odkladá.

Ako vidieť, k abscesu a flegmóne 
sa môžeme dopracovať ľahko. Tak 
poďme sa na to pozrieť bližšie.

NIEČO O ABSCESE:
Absces je 

vlastne 
novovytvorená dutina, 
ktorá je vyplnená 
hnisom a je 
ohraničená väzivovým puzdrom, takže je 
na dotyk tvrdá. Táto dutina vzniká 
v dôsledku zápalu. Pokiaľ sa „špinka“ 
vpichne do tela, môže sa po 6 hodinách až
niekoľkých dní od vpichu vytvoriť 
absces. Ten ale nevzniká zaručene len 
v mieste vpichu . „Špinka“  sa môže 
krvným riečišťom preniesť aj inde 

a absces tak môže vzniknúť aj na 
inom mieste!

AKO SPOZNÁŠ,  ŽE MÁŠ ABSCES?
- je to ohraničený zápal, ktorý môže byť 

veľký aj niekoľko centimetrov;
- opuch a pocit napätia v mieste vpichu

a jeho okolí;
- miesto vpichu sčervenie a je teplé;
- tvorí sa hnis, ktorý môže na povrchu 

vytvoriť hrču  s pri jemnom dotyku je 
cítiť guľovitý útvar, ktorý spôsobuje 
bolesti;

- bolesť môže byť pulzujúca;
- absces na nohe či ruke môže 

spôsobovať problém s jej pohybom-

AKO TO RIEŠIŤ?
- kým je absces ešte malý,  môžeš ho 

natierať masťou Heparoid, ktorá 
okrem iného bráni tvorbe krvných 
zrazenín, znižuje tvorbu opuchov 
a pôsobí protizápalovo (30 g stojí cca 
50 Sk), ďalej masť Hirudoid
s podobnými účinkami (40 g stojí cca  
135 Sk). Tiež sa odporúča  Ibu Hepa
alebo Ichtoxyl  - ten sa neznáša 
s radom iných látok, napr s jódom, 
preto sa neodporúča používať súčastne 
s touto masťou iné voľnopredajné 
lieky) – všetky tieto masti dostaneš 
v predajni bez receptu

- ak je absces veľký a bolestivý, môže 
dôjsť k tomu, že samovoľne praskne 
a hnis vytečie von. 
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- obávať, dochádza naopak k úľave od 
bolesti a k šanci na vyliečenie, pretože 
hnis vyteká von... pokiaľ ale 
nepraskne sám od seba, nepomáhajte 
mu!

- ak sa stav do niekoľkých dní nezlepší, 
bezpodmienečne navštív lekára

- liečba spočíva v chirurgickom 
odstránení hnisu.

NIEČO O FLEGMÓNE:
  Flegmóna je hlboký a prudko 

postupujúci hnisavý zápal, ktorý nemá 
ohraničenie. To flegmónu odlišuje od 
abscesu, ktorý je ohraničený. 
Neohraničenie flegmóny spôsobuje, že sa 
ľahko rozširuje do ďalších štruktúr 
tkaniva po celom tele. Toto šírenie je 
veľmi nebezpečné pretože prudko 
postupujúci zápal v tele spôsobuje 
výrazný rozpad postihnutého tkaniva. 
Flegmóna sa najčastejšie nachádza pod 
kožou alebo sliznicou, prípadne vo 
svaloch. Koncentruje sa však výraznejšie 
v okolí ciev. Môže vzniknúť prasknutím 
abscesu, šírením zápalu z iného 
neliečeného ložiska alebo pri akejkoľvek  
neošetrenej rane. Najhoršie na to je, že 
o tom človek spočiatku nemusí ani 
vedieť, pretože to na začiatku neuvidí.

AKO SPOZNÁŠ, ŽE MÁŠ FLEGMÓNU?
- okolie zápalu bude sčervenané, na 

dotyk bolestivé
- po čase je možné vo flegmóne 

nahmatať tekutinu (v „čerstvej“ nie)
- končatina, v ktorej sa flegmóna 

nachádza, je opuchnutá, červená, 
teplejšia než ostatné časti tela a je 
veľmi bolestivá

- objavuje sa aj horúčka, nechutenstvo
a apatia teda nezáujem

AKO TO RIEŠIŤ?
- vyhľadaj lekára inak môžeš prísť 

o končatinu (odumretie končatiny 
hrozí o 2-3 dni, preto jednaj čo 
najrýchlejšie!)

- flegmóna je vážny stav, ktorý 
urýchlene musí riešiť lekár, keďže
môže hroziť rozšírená infekcia 
končatiny alebo celého organizmu (cez 
krvný obeh)  a môže dôjsť aj k otrave 
krvi

- liečba spočíva v lokálnej 
protizápalovej terapii  
(širokospektrálne antibiotiká)

   No...takže asi tak. Kroky ako sa 
týmto problémom vyhneš, určite dôverne 
poznáš: vlastné nádobíčko, alkoholový 
tampón pred vpichom (jeden ťah), suchý 
za vpichom, naťahovanie cez filter...ak 
máš akékoľvek otázky, spýtaj sa 
terénnych pracovníkov alebo pracovníčok 
pri výmene ihiel – sme tam pre Teba. 
Držíme palce!

Jana a Bodka
Zdroje:
www.volny.cz, www.extc.cz,www.nobel.sk
http://www.uvm.sk/patolprakt/general/inflammation/
exsudativne.html,http://www.maturita.cz/referaty/ref
erat.asp?id=2862,http://www.magister.sk/-p-
3733.html,http://www.szu.cz/drogy/knihdrog/t7.htm
http://www.zsdetska.cz/oskole/Drogy/nemoci.html
Zdroj obrázku:
http://imalbum.aufeminin.com/album/D20060606/11
7040_3M35PV4WUCJPOFQPYVICRQHZ6NHYLL
_dscn0830_H174927_L.jpg

POZOR!
Nikdy si hnis  nevymačkávaj , ani si absces 
nemasíruj! Môže sa stať, že absces praskne 
a hnis bude vytekať von.  Avšak môže sa stať aj 
to, že hnis bude vytekať dovnútra končatiny 
a môže tak vzniknúť flegmóna. Nebezpečenstvo 
hrozí, ak sa hnis dostane do mazových žliaz 
a uzlín. Spoznáte to podľa červených pruhov 
smerom od miesta vpichu k telu, zväčšením a 
bolesťami mazových uzlín v podpazuší či v 
trieslach na nohách, horúčkou, zrýchlením tepu, 
potením a únavou. Nebezpečenstvom je aj ak sa 
hnis dostane do krvného obehu – vtedy hrozí 
otrava krvi.

http://www.volny.cz/
http://www.extc.cz/
http://www.nobel.sk/
http://www.uvm.sk/patolprakt/general/inflammation/exsudativne.html
http://www.szu.cz/drogy/knihdrog/t7.htm
http://www.zsdetska.cz/oskole/Drogy/nemoci.html
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                                    PREDÁVKOVANIE PERVITÍNOM

MOŽNO SI TO UŽ NIEKEDY ZAŽIL/A NA VLASTNEJ KOŽI
ALEBO SI SA STAL/A SVEDKOM AKO SA TVOJ 
PRIATEĽ/KA, KAMARÁT/KA, ZNÁMY/A,
PREDÁVKOVAL/A. AK SA TI TO EŠTE NIKDY NESTALO,
PATRÍŠ ASI MEDZI TÝCH ŠŤASTNEJŠÍCH. V TOMTO 
ČLÁNKU TI PRINÁŠAME NIEKOĽKO DOBRÝCH TIPOV 
AKO ROZPOZNAŤ PREDÁVKOVANIE „PÉČKOM“ A ČO 
V TAKOM PRÍPADE ROBIŤ.

KEDY SA MÔŽEŠ PREDÁVKOVAŤ 
PERVITÍNOM?

- kedykoľvek- nikdy presne 
nevieš, čo všetko tvoja dávka 
obsahuje, koľko účinnej látky 
v nej je, a aké ďalšie prímesi 
boli použité pri jej výrobe;

- keď užiješ vyššiu dávku ako 
dokáže tvoje telo zniesť;

- keď pervitín kombinuješ s inými 
drogami (napríklad iné 
amfetamíny);

- keď máš zníženú telesnú 
kondíciu (napr. pri chorobe), pri 
rýchlom schudnutí alebo 
zníženej imunite;

- keď máš niekoľkodenný „ťah“-
tvoje telo je vyčerpané 
a potrebuje oddych- tvoja 
odolnosť sa znižuje;

- keď si pervitín pichneš rýchlo.

AKO SPOZNÁŠ, ŽE SI SA TY, ALEBO 
NIEKTO V TVOJEJ BLÍZKOSTI 
PREDÁVKOVAL PERVITÍNOM?

Má(š):
 vysokú teplotu;
 zvýšené potenie;
 rýchly tlkot srdca;              
 náhle vysoký krvný tlak;

 rýchle a plytké dýchanie;
 rozšírené očné zrenice;
 kŕče;
 psychické príznaky: halucinácie, 

strach, nekľud, paranoja, 
vzťahovačnosť, depresia 

 počas predávkovania môže 
človek upadnúť do bezvedomia/ 
kómy.

 zaujímavým znakom je, že 
predávkovaný/á môže vidieť
škvrny. To je spôsobené tlakom       
na očné nervy.

Kým niektorí z užívateľov prežijú 
predávkovanie bez ďalších následkov, iní 
to šťastie nemusia mať. 

MEDZI NAJVÄČŠIE  RIZIKÁ 
PREDÁVKOVANIA PERVITÍNOM PATRIA 
V PRÍPADE NEPOSKYTNUTIA  RÝCHLEJ 
ZDRAVOTNEJ POMOCI:

- zlyhanie  životne dôležitých 
orgánov ako je srdce, pľúca, 
pečeň a obličky;

- mŕtvica, kóma, alebo dokonca 
smrť;

- trvalé následky (napríklad pri 
zlyhaní pečene je potrebná 
transplantácia , pri poškodení 
obličiek potrebná dialýza.).
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AKO PREDCHÁDZAŤ PREDÁVKOVANIU?
    

- ak je to možné, kupuj tovar od 
dílera, ktorého máš overeného 
(vieš predpokladať, aký tovar 
predáva);     

- ak už meníš dílera, zakúpenú 
dávku uži prvýkrát iným 
spôsobom ako injekčne( napr. 
šnupaním). Ak sa predsa 
rozhodneš pre injekčnú aplikáciu, 
neuži hneď všetko naraz, ale 
postupne (tak máš možnosť 
skontrolovať silu tovaru);

- podľa možnosti neužívaj sám (ak 
je niekto nablízku, môže ti 
v prípade predávkovania 
pomôcť);

- vyhni sa užívaniu na miestach, 
kde ťa môže niekto prekvapiť, 
a kde máš málo času na 
nastrelenie (schody, výťah,...).

AKO POSTUPOVAŤ, AK SA STANEŠ 
SVEDKOM PREDÁVKOVANIA PERVITÍNOM?
(TIETO TYPY NEPLATIA PRE 
PREDÁVKOVANIE HEROÍNOM!!)

1. AK JE PREDÁVKOVANÝ PRI 
VEDOMÍ:

      -  snaž sa ho upokojiť, nerob prudké 
pohyby, hovor naňho kľudne 
a zrozumiteľne, nepresviedčaj ho o tom, že 
veci, ktoré vidí alebo počuje,           
neexistujú;
      - buď mu nablízku, v prípade, že by sa 
jeho stav zhoršil;

- ak sa postihnutý potí a je smädný, 
podávaj  mu čistú vodu (v pomere 
k tomu, ako sa potí);
- ulož ho/ju do stabilizovanej polohy 
(tak, aby sa nezadusil zvratkami).

STABILIZOVANÁ POLOHA

2. AK PREDÁVKOVANÝ UPADOL DO 
BEZVEDOMIA(NEDÝCHA A NEBIJE 
MU SRDCE) :

- podaj mu umelé dýchanie a 
masáž srdca;

- bezodkladne volaj sanitku (112).

Pevne verím, že ak sa niekedy dostaneš do 
podobnej situácie, tento článok Ti pomôže 
včas rozpoznať predávkovanie a zasiahnuť 
tým správnym spôsobom, veď nie je nič 
cennejšie ako ľudský život!     

                    
-EŤA-

Zdroje:
www.harmredux.org
www.montana.edu
www.info-drogy.cz
www.drug-overdose.com
www.stopmethaddiction.com
Zdroje obrázkov:
http://i.idnes.cz/05/083/cl/BIHd425f_drogy.jpg
http://www.divemed.sk/cl_obrazky/cl_manageme
nt9.gif

http://www.harmredux.org/
http://www.montana.edu/
http://www.info-drogy.cz/
http://www.drug-overdose.com/
http://www.stopmethaddiction.com/
http://i.idnes.cz/05/083/cl/BIHd425f_drogy.jpg
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Pokračovanie zo strany 3.......

 ženy často odmietajú akúkoľvek 
antikoncepciu, resp. chránený sex 
z náboženských dôvodov (niektoré  
náboženstvá pripúšťajú sexuálny 
kontakt iba za účelom plodenia detí 
a preto zakazujú používanie 
kondómov či inej formy 
antikoncepcie).

 ženy sú často podceňované a nemajú 
dostatočnú slobodu rozhodovať 
o svojom vlastnom živote.   

2. ZÁKLADNÝ SERVIS, KTORÝ MUSÍ BYŤ 
DOSTUPNÝ V KAŽDEJ KRAJINE.

 poskytovanie informácií o tzv. 
dvojitej ochrane pre ženy žijúce 
s HIV ako i pre ženy, ktoré s HIV 
nežijú. Dvojitá ochrana znamená 
používanie bariérovej ochrany 
(kondóm, femidom) ako 
i antikoncepcie (hormonálna 
antikoncepia, vnútromaternicové 
teliesko). Kondóm a femidom síce 
ako najúčinnejšia forma ochrany 
bránia prenosu HIV a iných 
pohlavne prenosných infekcií, ale je 
dôležité myslieť aj na možnosť 
neželaného tehotenstva v prípade, že 
bariérová ochrana zlyhá. Ženy žijúce 
s HIV majú záujem o rôzne typy 
antikoncepcie, je však dôležité zistiť 
ako sa môžu ovplyvňovať napr. 
hormonálne tabletky a lieky na ARV 
terapiu (podporná liečba pri infekcii 
HIV, a ochorení AIDS).

 výskumy už preukázali, že niektoré 
z typov ľudského papilomavírusu 
(HPV) spôsobujú rakovinu krčka 
maternice. Gynekologická 
starostlivosť, poskytovaná ženám 
žijúcim s HIV je preto absolútne 
nevyhnutná. U žien žijúcich s HIV 
je totiž dokázaná vyššia 
pravdepodobnosť infikovania sa 

HPV, ktorý môže prerásť do 
spomínanej rakoviny krčka 
maternice.

 ženy žijúce s HIV majú právo na 
materstvo. Je dôležité, aby im bola 
poskytovaná antiretrovirálna terapia, 
ktorá znižuje riziko prenosu infekcie 
HIV z matky na dieťa. Aby sa 
znížilo riziko prenosu HIV počas 
pôrodu, rodia matky žijúce s HIV 
cisárskym rezom. Rovnako, ženy 
žijúce s HIV by mali mať prístup ku 
náhradným spôsobom kŕmenia detí, 
keďže v materskom mlieku sa 
nachádza vysoká koncentrácia 
vírusu HIV. Z tohto dôvodu nemôže 
matka žijúca s HIV svoje dieťa 
kojiť.

 partneri, kde jeden alebo obaja žijú 
s HIV majú mať prístup ku 
asistovanej reprodukcii. Existujú 
metódy, ktorými sa dá zabrániť 
prenosu HIV z rodičov na dieťa, ako 
je napr. tzv. sperm-washing 
(„premývanie spermií“). Táto 
metóda umožňuje, aby sa 
z mužského semena špecifickými 
postupmi odstránil vírus HIV a takto 
upravené semeno sa môže použiť pri 
oplodnení ženy. Táto metóda je 
zatiaľ na Slovensku nedostupná.

 akýkoľvek servis by mal byť 
dostupný pre všetkých ľudí žijúcich 
s HIV, bez ohľadu na to, či užívajú 
alebo neužívajú drogy.
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2. ČO CHCEME, ABY SA STALO?

 žiadame, aby vlády, nadácie či 
súkromní darcovia podporovali 
mimovládne organizácie, ktoré 
poskytujú svoje služby ľuďom 
žijúcim s HIV, či AIDS ako i tie,  
ktoré pracujú v oblasti prevencie 
prenosu tejto infekcie.

 žiadame, aby sa zintenzívnil 
výskum v oblasti HIV a AIDS. 
Špeciálne žiadame, aby sa 
preskúmal vzťah medzi užívaním 
hormonálnej antikoncepcie a ARV 
terapiou. Žiadame, aby sa 
preskúmali potreby žien žijúcich 
s HIV a užívajúcich drogy. 
Žiadame, aby sa urýchlilo 
testovanie mikrobicídov, ktoré 
môžu zabrániť prenosu HIV bez 
vedomia partnera. (Mikrobicídy sú 
látky, ktoré sa v súčasnosti testujú 
v krajinách s najvyšším výskytom 
HIV, mali by sa dať užívať 
vaginálne aj rektálne (pri styku do 
zadku) a podľa 
výskumníkov/výskumníčok by 
mali znížiť riziko prenosu HIV i pri 
nechránenom sexe.)

 žiadame, aby všetkým ženám bola 
v každej krajine Európy 
poskytovaná kvalitná zdravotná, 
psychologická a gynekologická 
starostlivosť, ako i poradenstvo 

a starostlivosť v oblasti 
reprodukčného zdravia.

O HIV sa na Slovensku stále hovorí 
veľmi málo. Verím, že tento článok Vás 
presvedčil o tom, že HIV sa týka nás 
všetkých a že to nie je žiadna exotická 
infekcia, s ktorou sa nemôžeme stretnúť. 
Jedným zo spôsobov prevencie je aj 
pravidelné testovanie na HIV. Preto by 
som Vás chcela „nahovoriť“, aby ste sa 
opýtali terénnych sociálnych pracovníčok 
a pracovníkov o možnostiach testovania 
na HIV protilátky počas našich služieb 
v teréne.

Ľubica

Zdroje:
www.integration-projects.org
Women: facing HIV in our wider Europe –
A call for action!

Zdroje obrázkov:
http://www.infovek.sk/predmety/sexvych/grman
ova/a2.jpg
http://www.aolcdn.com/ch_bv/aids-quiz-
320a031207.jpg
http://img.bleskovky.sk/zivot/73781.jpg/aids-
hiv.jpg
http://images.ibsys.com/2005/1118/5356276_48
0X360.jpg

http://www.integration-projects.org/
http://www.infovek.sk/predmety/sexvych/grmanova/a2.jpg
http://www.aolcdn.com/ch_bv/aids-quiz-320a031207.jpg
http://img.bleskovky.sk/zivot/73781.jpg/aids-hiv.jpg
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TEHOTENSTVO A UŽÍVANIE DROG (1. ČASŤ)

TEHOTENSTVO JE OBDOBIE, KEDY SA V MATKINOM 
TELE VYVÍJA Z PLODU NOVÝ ČLOVEK. KAŽDÁ ŽENA 
PREŽÍVA TEHOTENSTVO INAK. MÔŽE BYŤ 
SPREVÁDZANÉ RADOSŤOU, ŠŤASTÍM, TÚŽBOU,
PREKVAPENÍM, ALE I SKLAMANÍM, SMÚTKOM,
BEZNÁDEJOU AŽ ZÚFALSTVOM. NECH JE TO 
AKOKOĽVEK, TEHOTENSTVO JE ZMENOU V ŽIVOTE 
ŽENY A ČASTO I JEJ BLÍZKYCH.
PRINÁŠAM TI ZOPÁR TIPOV, ČO V TAKEJTO SITUÁCII 
ROBIŤ. POČAS PÍSANIA ČLÁNKU SOM VŠAK ZISTILA, ŽE 
MÁM TOHO NA SRDCI I NA JAZYKU VEĽA. TAK VEĽA, ŽE 
SA TO NEVOJDE DO JEDNÉHO ČLÁNKU, PRETO SI 
POKRAČOVANIE BUDEŠ MÔCŤ PREČÍTAŤ V BUDÚCOM 
ČÍSLE INTOXI.

ČO JE DOBRÉ VEDIEŤ, AK UŽÍVAŠ DROGY 
A SI TEHOTNÁ:

Je dôležité, aby si navštívila lekára, 
ktorému môžeš pravdivo povedať, čo 
užívaš. Inak sa nebude môcť dobre 
postarať o Teba ani o Tvoje dieťa. Veľa 
žien sa však bojí povedať lekárovi, že 
užíva drogy, aby ju neodsúdil. 
Nanešťastie, často to tak býva. Preto je 
dobré nájsť si lekára, ktorému môžeš 
dôverovať. Mnohé riziká pre plod (nízka 
pôrodná hmotnosť, predčasný pôrod) 
môžu súvisieť s drogou, so spôsobom 
života, napríklad so slabou výživou, 
nedostatkom spánku. Nie všetky negatíva 
spôsobuje len samotná droga. Je teda 
užitočné vedieť, ako sa dajú tieto riziká 
znížiť a zvýšiť šance, že privedieš na svet 
zdravé dieťatko. Je to tiež dôležité pre 
Tvoje vlastné zdravie.

AKO PÔSOBIA NA PLOD JEDNOTLIVÉ 
DROGY POČAS TEHOTENSTVA:

1. OPIÁTY (napr. heroín, Codein, 
Diolan, metadon)

Neboli zistené žiadne vrodené 
vady, ktoré by spôsobovalo užívanie 

opiátov počas tehotenstva. Avšak 
rytmus života podriadený užívaniu 
opiátov často spôsobuje predčasný pôrod 
a spomalený vývin. Keď má tehotná žena 
abstinenčné príznaky, plod trpí tiež. 
Suchý detox (okamžité vysadenie 
drogy) nie je vhodný, lebo pri ťažkom 
abstinenčnom syndróme by mohlo dôjsť k 
potratu. Preto sa pri užívaní opiátov 
v žiadnom prípade neodporúča okamžite 
prestať s užívaním. Odporúča sa 
kontrolované postupné znižovanie dávky, 
v ideálnom prípade pod dohľadom lekára. 

 Samotné opiáty nespôsobujú 
poškodenia plodu, rizikové sú však 
prerušenia a nepravidelnosti 
v užívaní, kedy dochádza 
k „absťáku“. Treba si však 
uvedomiť, že heroín má v sebe 
často veľa iných prímesí, a tie 
môžu byť škodlivé pre dieťa i pre 
matku samy o sebe. 

 Keď sa rozhodneš prestať s 
opiátmi, je to najlepšie v druhom 
trimestri (3. až 6. mesiac 
tehotenstva) a pod dohľadom 
lekára. Inak užívaj pravidelné 
minimálne dávky – najlepšie 
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 v tomto prípade je dať sa 
Metadonový udržiavací program 
v CPLDZ.

 Ak užívaš opiáty, dieťa sa narodí 
s abstinenčnými príznakmi. Vždy 
je lepšie, keď lekári/lekárky 
v pôrodnici vedia o tvojom 
užívaní, môžu sa tak na to 
pripraviť.

2. METADON

Môžeš mať zdravé tehotenstvo 
a normálny pôrod, ak užívaš metadon. 
Možno si však niekde počula, že by si 
nemala užívať metadon, ak si tehotná. Nie 
je to pravda. Vo veľkom počte výskumov 
sa zistilo, že metadon (ako aj iné opiáty) 
nie sú rizikové pre bábätko, škodlivé sú 
absťáky. 

Ak je metadon správne predpísaný 
a správne užívaný a žena je v stabilnom 
prostredí, plod sa môže zdravo vyvíjať. 
Užívanie metadonu, pre ženu, ktorá 
užívala (či užíva) opiáty, je počas 
tehotenstva prevenciou spontánneho 
potratu a predčasného pôrodu. 

Taktiež kojenie sa dnes považuje za 
bezpečné, ak si na metadone. Hladina 
metadonu v materskom mlieku je veľmi 
nízka. Odporúča sa užiť metadon hneď po 
kojení alebo večer pred spaním.

 Hovor so svojím doktorom, 
pretože ak si tehotná, 
metabolizmus sa mení a možno 
budeš potrebovať upraviť 
dávkovanie metadonu.

Do tohto Intoxi sa vošli „len“ 
opiáty ako utlmujúce látky. V budúcom 
čísle na Teba čaká článok o tehotenstve 
a užívaní pervitínu, alkoholu, marihuany 

a tabaku. Nejaké to slovko padne aj na 
tému životosprávy v tehotenstve. Verím, 
že je sa na čo tešiť. 

Monika Br.

Zdroje:

ABOUT METHADONE. The Lindesmith 
Center-Drug Policy Foundation. 2000.
PRESTON, A. Drogy na předpis 2. Vše 
o metadonu. Olomouc: Votobia, 1999.
DEKONTAMINACE, časopis o. s. Sananim, 
máj 2001. článok Dítě přes palubu.
http://www.primar.sk/Page.aspx?ID=2666
http://www.mamatata.sk/index.cfm?Module=Art
icle&Page=ShowArticle&ArticleID=201&Sectio
nID=2&SubSectionID=22
http://www.drogy.sk/nezavislost/nezav0100.html
#tehotenstvo
http://www.infodrogy.sk/index.cfm?module=Act
iveWeb&page=WebPage&DocumentID=1407
http://www.obfocus.com/high-
risk/amphetamine.htm
http://www.postgradmed.com/issues/1997/09_97
/king.htm
http://www.rwh.org.au/wads/health-
info.cfm?doc_id=3844
ZIMMEROVÁ, L. – MORGAN, J. P. 
Marihuana. Mýty a fakta. Vydání první. Praha: 
Volvox Globator, 2003.

Zdroje obrázkov: 

http://www.pronatal.sk/rucky_brucho.jpg
http://www.ordinace.cz/img/text/6761.jpg

http://www.rwh.org.au/wads/health-info.cfm?doc_id=3844
http://www.pronatal.sk/rucky_brucho.jpg
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O.S.E.M.S.M.E.R.O.V.K.A
Tajnička osemsmerovky ukrýva myšlienku spisovateľa Benjamina Hoffa:
„VEĽA ĽUDÍ SA PRIHOVÁRA ZVIERATÁM. ALE JE MÁLO TÝCH, ČO ICH.................... 
(23 písmen)“

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

ANAKONDA, BABOČKA PÁVOOKÁ, BARAN, DELFÍN, ČINČILA,
HAVRAN, HOLUB, JEŽ, KAČKA, KAPOR, KOBRA, KOMÁR, KRAVA,
KROKODÍL, KUNA, LAMA, LIENKA, LÍŠKA POLÁRNA, MAČKA 
DOMÁCA, MROŽ, NETOPIER, OPICA, OVCA DOMÁCA, PAPAGÁJ,
PSTRUH, RAJA, SLIMÁK, SOKOL SŤAHOVAVÝ, SOMÁR, SOVA, SVIŇA,
SYSEĽ, ŠIMPANZ, ŤAVA DVOJHRBÁ, TULEŇ, VČELA, VLČIAK, VOŠ,
VYDRA, VÝR, ZAJAC, ZMIJA, ZUBOR, ŽABA, ŽIRAVA, ŽRALOK

Tajnička z minulého čísla:
„...vtedy čiň dobre, keď je tomu čas.“
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V.T.I.P.Y

Zamestnanec príde za šéfom a hovorí:
- Šéfe, musíte mi zvýšiť plat. Tri ďalšie 
firmy majú o mňa záujem.
- Nehovorte, a ktoré sú to?
- Daňový úrad, telekomunikácie a 
elektrárne.

Otec volá synovi:
- Synu, s mamou sme sa rozhodli, že sa 
po štyridsiatich rokoch manželstva 
rozvedieme. Už to nemá zmysel. Prosím 
ťa, vysvetli to aj svojej sestre. Ja to 
nedokážem!
Syn okamžite volá sestre a nasleduje 
bojová porada. O hodinu volá späť 
otcovi.
- Otec, prosím ťa, zatiaľ nič 
nepodnikajte. Prídeme aj so sestrou na 
Veľkú noc! Porozprávame sa.
Otec zloží telefón a hovorí manželke.
- Tak deti predsa len prídu na Veľkú 
noc. Čo si vymyslíme na Vianoce?

Učiteľka sa pýta 
Deža....
-Dežko, povedz mi 
zviera na P.
Dežko na to: 
...Potkan.
-Dobre Dežko, a 
teraz zviera na D.
Dežko na to: ...Dva 
potkany.
-Ale Dežko, skús 
zviera na Ž.
Dežko sa zamyslí a povie: ..Žeby tri 
potkany???

Chlapček stretne starú pani susedku a 
hovorí:
- Teta, vy ste ako z rozprávky.
- Naozaj? - čuduje sa polichotená pani.
- Áno, vyzeráte ako ježibaba.

Zdroj obrázku:
http://www.joj.sk/obrazok/main/potkan

Saša
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RANDEVOUS V PODCHODE

ČO SME ZA TAKMER 4 ROKY DOKÁZALI?

1.12.2003 BOL KLUB PODCHOD OFICIÁLNE OTVORENÝ A NA SVOJE 4.VÝROČIE, T.J.
1.12.2007 BOL OFICIÁLNE ZATVORENÝ. O DÔVODOCH, PREČO K TOMU MUSELO VÔBEC 

PRÍSŤ, SOM PÍSALA V PREDCHÁDZAJÚCICH INTOXI. NEBOLI TO DOBRÉ SPRÁVY, A PRÁVE 
PRETO BY SOM SA RADA POZRELA NA ÚSPECHY, KTORÉ SME SPOLOČNE S VAMI ZA 

UPLYNULÉ 4 ROKY DOSIAHLI...

Klub Podchod začínal v roku 2003 
s dvoma otváracími dňami do týždňa, 
pričom Klub bol otvorený 5,5 hodiny za 
týždeň. V roku 2007 sme mali síce stále 
otvorené 2x v týždni, ale doba otváracích 
hodín sa rozšírila na 8 – 12 hodín za 
týždeň. 

Od roku 2005 pracovala v tíme 
Klubu Podchod vždy minimálne 1 žena 
priamo z komunity ľudí pracujúcich 
v sex-biznise, ktorá najlepšie pozná akým 
problémom musíte pri vašej práci čeliť. 
Pravidelne ste sa s ňou mohli v Klube 
stretnúť a za jej nápady, pripomienky 
a chuť aktívne sa do činnosti Klubu 
zapojiť, jej ďakujeme... 

Od 1.12.2003 do 30.6.2007 sme 
v Klube strávili 305 služieb, počas 
ktorých ste tento priestor navštívili asi 
1463-krát. Rozdali sme takmer 1600 
kondómov a cez 400 lubrikačných gélov. 
Spolu s vami sme pomáhali tvoriť 
Deklaráciu a Manifest ľudí pracujúcich 
v sex-biznise a vďaka vaším 
skúsenostiam sme schopní reprezentovať 
vaše záujmy v zahraničí.

Hoci Klub Podchod oficiálne svoje 
brány zatvoril, sex-biznis je a bude 
témou, ktorej sa chceme v OZ Odyseus 
venovať i naďalej. Stretávať sa s Vami 

budeme počas služieb v teréne 
a možno raz aj opäť v Klube. 
Momentálne hľadáme priestory v okolí 
parkoviska Slovnaft. Pokiaľ by ste mali 
záujem sa akýmkoľvek spôsobom zapojiť 
do činnosti OZ Odyseus, nechajte svoje 
číslo pracovníčkam a pracovníkom OZ 
Odyseus alebo sa ich priamo opýtajte na 
možnosti spolupráce... Zmyslom Klubu 
Podchod totiž vždy bolo, aby sa priamo 
ľudia pracujúci v sex-biznise, v čo 
najväčšej možnej mie re  zapájali do 
činnosti Klubu a hájili svoje záujmy na 
verejnosti... 

Sme rady, že sme v Klube s Vami 
mohli byť a snáď sa čoskoro vidíme 

Za tím Klubu Podchod
Ľubica
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Fotky zo záverečnej párty
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SOCIÁLNA ASISTENCIA:

NA ČO MÁŠ AKO PACIENT/KA PRÁVO?

„PRED PÁR DŇAMI SOM PORODILA. V NEMOCNICI 
SA KU MNE SPRÁVALI HROZNE...... NAZÝVALI MA 
NEZODPOVEDNOU FEŤÁČKOU......“ AJ TAKÝMITO 
SLOVAMI JEDNA Z V Á S  OPÍSALA SVOJU 
SKÚSENOSŤ S PRÍSTUPOM LEKÁROV V JEDNOM 
ZDRAVOTNÍCKOM ZARIADENÍ V BRATISLAVE. A
TOTO JE LEN JEDEN Z PRÍPADOV PONIŽUJÚCEHO 
SPRÁVANIA ZO STRANY ZDRAVOTNÍCKYCH 
PRACOVNÍKOV...

Bez ohľadu na to, akí sme, čo 
robíme alebo nerobíme, či si platíme 
poistenie alebo nie - všetci potrebujeme z 
času na čas zdravotnícku starostlivosť. Pri 
poskytovaní zdravotníckej starostlivosti 
majú všetci pacienti/tky, okrem svojich 
povinností, aj práva. 

AKÉ SÚ TEDA  PRÁVA PACIENTOV?

Pri hľadaní odpovede som objavila  
dokument, ktorý sa volá Charta práv 
pacienta v SR. V tomto dokumente sú 
v podstate zahrnuté všetky práva, ktoré by 
mali byť dodržiavané.  Dokopy ich je asi 
45. Keďže aj tento článok má svoju 
kapacitu a nebolo by možno hovoriť 
o všetkých,  rozhodla som sa, že vám 
napíšem o tých najdôležitejších. 

AKO PACIENT/KA MÁŠ PRÁVO:

o na rovnaký prístup k zdravotnej 
starostlivosti ako ostatní ľudia;

o na výber a zmenu lekára 
a zdravotníckeho zariadenia;

o na bezplatné služby, ak nie si 
schopný/á niesť náklady liečby;

o na lekárske ošetrenie v najbližšom 
zdravotníckom zariadení a v 

ktoromkoľvek čase – v prípade akútneho 
alebo život ohrozujúceho stavu;

o na to, aby ťa  lekár prvého kontaktu 
(napr. obvodný lekár) v prípade 
potreby odoslal na vyšetrenie 
k špecialistovi;

o na kvalitnú zdravotnú profesionálnu 
starostlivosť, s využívaním modernej 
techniky, s dôstojným, etickým 
a humánnym prístupom.

-   právo na informácie

o na prístup ku svojim zdravotným 
záznamom;

o vedieť meno zdravotníckych 
pracovníkov/čok, ktorí/é sa o teba 
starajú a liečia ťa;

o na vyžiadanie  si písomnej správy o 
diagnóze, o priebehu ochorenia a 
liečbe svojho ochorenia – pri 
prepustení zo zdravotníckeho 
zariadenia
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ŽIADNY VYŠETROVACÍ A LIEČEBNÝ 
VÝKON NESMIE BYŤ VYKONANÝ BEZ 
TVOJHO SÚHLASU!!!!

Ak je však zdravotný výkon 
nevyhnutný a neodkladný (napríklad ak je 
ohrozený tvoj život), možno tento výkon 
urobiť aj bez tvojho súhlasu.

o máš právo odmietnuť alebo prerušiť 
zdravotný výkon, s výnimkou 
niektorých prípadov (napríklad, ak 
v dôsledku nevykonania zdravotného 
výkonu,  by si mohol/mohla ohroziť 
seba alebo svoje okolie)

-  právo na dôvernosť údajov

o všetky informácie o tvojom 
zdravotnom stave, diagnózach, liečbe 
a prognóze a aj všetky ostatné 
informácie osobného charakteru sú 
dôverné počas tvojho života aj po 
tvojej smrti

- právo na liečbu a starostlivosť 

o ak si žena, máš právo, aby s tebou pri 
pôrode bola dospelá osoba, ktorú si 
vyberieš;

o máš  právo na primerané 
pokračovanie liečby, vrátane 
spolupráce medzi rôznymi 
poskytovateľmi zdravotnej 
starostlivosti;

o ak pominú dôvody na tvoj ďalší pobyt 
v zdravotníckom zariadení, musíš byť 
informovaný/á o dôvodoch svojho 
prepustenia alebo presunu do iného 
zdravotníckeho zariadenia a o ďalšom 
liečebnom postupe;

-  právo na podávanie sťažnosti

o ak si myslíš, že niektoré z týchto 
tvojich práv boli porušené, máš 

právo podať sťažnosť. Sťažnosť 
môžeš podať riaditeľovi 
zdravotníckeho zariadenia, kde si 
bol/a ošetrovaný/á, krajskému 
štátnemu lekárovi, Slovenskej 
lekárskej komore, Ministerstvu 
zdravotníctva alebo ďalším na to 
ustanoveným inštitúciám;

o máš právo byť náležite 
informovaný/á o spôsobe 
a podmienkach podávania 
sťažností.

A NA ZÁVER:

Podľa Charty práv pacienta sa pri 
poskytovaní zdravotnej starostlivosti 
zakazuje akákoľvek diskriminácia z dôvodu 
rasy, farby pleti, pohlavia, náboženstva, 
politického alebo iného zmýšľania, 
národnostného alebo sociálneho pôvodu, 
majetku, rodu alebo iného postavenia. 

Tak dúfam, že vám táto krátka 
exkurzia vašimi právami dala silu 
„konať“, ak nabudúce zase budete 
potrebovať ošetrenie od nepríjemného 
pána doktora alebo doktorky. Uplatnenie 
si svojho práva má okrem iného aj za cieľ, 
aby sa vzťahy medzi lekármi a pacientmi 
upravovali zo vzťahov neslobodných na 
vzťahy profesionálne a rešpektujúce.   
Nenechajme si vziať svoje práva!!!

Majte sa pekne a keby niečo, pôjdeme 
do toho s vami

Eva 

Zdroje:
http://www.zdravie.sk/sz/72-98/Charta-prav-
pacienta-v-sr.html
http://www.sudtarch.sk/sk/pages/37/z-kodex-
pacienta.htm
Zdroj obrázku:
http://www.piperreport.com/archives/images/Patient
%20Centered%20Care.jpg

http://www.zdravie.sk/sz/72-98/Charta-prav-pacienta-v-sr.html


VYDALO OBČIANSKE ZDRUŽENIE ODYSEUS

WWW.ODYSEUS.ORG

TERÉNNYCH PRACOVNÍKOV/ČKY OZ ODYSEUS NÁJDEŠ V 

BRATISLAVE:

Každú  stredu a piatok
18:00 – 19:00 na Trnavskom Mýte (pri Tržnici)
!!!POZOR zmena!!! od 12.12.2007 v podchode na Trnavskom Mýte
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 – 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


