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Ahojte!
Ako sa to tak niekedy stáva, vznikalo toto číslo trošku oneskorene. Na prelome starého 
a nového roka sme privítali novú menu Euro, o ktorej sme písali v poslednej časti 
Sociálnej Asistencie. Ako sa nám na novú menu bude zvykať, ukážu najbližšie dni, preto 
vám rovno do Nového Roka 2009 poprajem hlavne to, po čom túžite a k tomu aj dobrú 
dávku zdravia a zábavy.

Andrea

Zdroj obrázku na obálke:
http://www.grafikarna.cz/wp-content/uploads/2008/08/pf-2009-stromy.jpg
Zdroj obrázku:
http://pf.uzasne.cz/prani/pf.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: EV 2632/08
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SPIATOČNÝ LÍSTOK PRE UŽÍVATEĽOV/-KY DROG

UKRAJINSKÁ KOMUNITNÁ ORGANIZÁCIA „DROP-IN CENTER“ PREDSTAVILA PROJEKT NA 
PODPORU SUBSTITUČNEJ LIEČBY NA UKRAJINE

Kampaň „Spiatočný lístok“, ktorá 
bola iniciovaná užívateľ(ka)mi drog 
a podporená Medzinárodnou Renesančnou 
Nadáciou, bola spustená vo viacerých 
ukrajinských mestách. Podľa Oleny 
Kucheruk, ktorá zastupuje nadáciu, „je 
cieľom kampane informovať verejnosť 
o výhodách substitučnej liečby a zmeniť 
postoje voči tomuto typu liečby, ako aj voči 
osobám závislým na drogách na Ukrajine“. 

Súbežne s informačnou kampaňou 
bola spustená aj webová strana  „ASK!“ (v 
preklade: Pýtaj sa!) www.zpt.in.ua, ktorá 
bola taktiež vytvorená užívateľ(ka)mi drog 
s cieľom diskutovať problematiku 
substitučnej liečby. Podľa Palva Kuzeva, 
riaditeľa charitatívnej organizácie „Drop-In 
Center“ a ktorý sám je aj pacientom 
substitučného programu, „je účelom tejto 
webstránky vytvorenie unikátneho prepojenia 
medzi užívateľ(ka)mi drog, klient(ka)mi 
substitučných programov a verejnosti, ktorá 
im často nerozumie. Nechajme ich po nás 
hádzať kameňmi, ale sme to my, čo sme 
urobil i  prvý krok smerom vpred - ku 
dialógu.“

V súčasnosti sa odhaduje počet 
injekčných užívateľov/užívateliek drog na 
Ukrajine na viac ako 400.000 ľudí, pričom 
63% zo všetkých oficiálne 
registrovaných HIV prípadov medzi 

dospelými je v dôsledku injekčného užívania 
drog. Ukrajina nie je jedinou krajinou vo 
svete, kde je epidémia HIV a AIDS 
poháňaná injekčným užívaním. Poznáme 
však celosvetovo overené metódy, ktoré 
predchádzajú epidémii HIV, kam patrí aj 
substitučná liečba.

V súčasnosti je viac ako milión ľudí 
v substitučných programoch (metadón 
a buprenorfín) v 60tich krajinách sveta. 
Napríklad, počet ľudí v substitučnej liečbe je 
v USA 330.000, v Nemecku 65.000, v Iráne 
30.000 a vo Francúzsku 99.500. Avšak na 
Ukrajine je to iba 1.956 ľudí. Vláda však 
prisľúbila toto číslo zvýšiť do roku 2012 na 
20.000 ľudí. Na to, aby sa dosiahol tento 
ambiciózny cieľ je nutné zabezpečiť podporu 
a porozumenie samotnej substitučnej liečbe 
a jej výhodám medzi politikmi, expertmi, 
vedcami, lekármi, policajtmi a sudcami, ako 
aj verejnosti. 

A ako dopĺňa Iryna Sukhoparová, 
riaditeľka charitatívnej nadácie 
„Hope/Nádej“ a matka „naše deti, ktoré 
vďaka substitučnej liečbe  zmenili svoje 
životy potrebujú s i lnú verejnú podporu. 
Preto je tak dôležité zmeniť postoj verejnosti 
k našim deťom...“

Z anglického a ruského originálu spracovala 
Katarína

SPIATOČNÝ LÍSTOK DO PRÁCE
MÔŽU SA DROGOVO ZÁVISLÍ ĽUDIA VRÁTIŤ 
DO NORMÁLNEHO ŽIVOTA?

SPIATOČNÝ LÍSTOK DO SPOLOČNOSTI
MÔŽU SA DROGOVO ZÁVISLÍ ĽUDIA VRÁTIŤ 
DO NORMÁLNEHO ŽIVOTA?
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STUDENÝ HEROÍNOVÝ NÁSTREL
ALEBO PREČO ĽUDIA TAK RADI PREVÁRAJÚ HEROÍN

NA INJIKOVANIE ROZTOKU DROGY A NEPREVARENEJ VODY 
MAJÚ ĽUDIA OBYČAJNE RÔZNE DÔVODY. BUĎ  NEMAJÚ PRÍSTUP 
K OHŇU, A TAK SKÚŠAJÚ MIEŠAŤ HEROÍN LEN VO 
VODE STUDENEJ, ALEBO SI MYSLIA, ŽE VARENÍM HEROÍN 
STRÁCA SILU.  DÔVOD, PREČO PÍŠEM TENTO ČLÁNOK, JE LEN 
JEDEN. NAŠLA SOM NA INTERNETOVEJ STRÁNKE INFORMÁCIE 
O TZV. STUDENOM NÁSTRELE A CHCELA SOM SA S VAMI O NE 
PODELI.

Studený nástrel by som voľne 
preložila asi ako riedenie heroínu s vodou, 
ktorá neprevrela a následné vpichnutie si 
tohto roztoku. Vo všeobecnosti to nie je 
dobrý nápad. A to nechcem bagatelizovať 
dôvody, ktoré vedú ľudí k tomu, aby si 
vpichli studený nástrel.  Z akéhokoľvek 
dôvodu, skúšať sa nastreliť heroínom 
vodou, ktorá neprešla varom nie je 
najlepšia voľba. Tie zanedbateľné výhody 
sa nevyrovnajú rizikám, ktorým môžete 
zrazu čeliť.

BEZPEČNOSŤ NA PRVOM MIESTE

Je to neuveriteľné, ale aj obyčajné 
prevarenie heroínového roztoku na lyžičke 
robí dávku o niečo bezpečnejšou. 
Nemyslím teraz, že vďaka prevarenej vode 
bude užívanie heroínu bezpečné. To nie! 
Stále budeš čeliť nástrahám a rizikám. 
Avšak prevarenie môže pomôcť 
zlikvidovať niektoré škodliviny, ktoré sa 
môžu nachádzať v pouličnom heroíne. Tak 
sa poďme pozrieť tomu na zúbky.  Kto 
nemá rád preváranie?

BAKTÉRIE NEMAJÚ RADY PREVÁRANIE

V pouličnom heroíne sa väčšinou 
nachádzajú baktérie. Privedenie 
heroínového roztoku k bodu varu pomôže 
zabiť veľa druhov baktérií. Nie všetky, ale 
aspoň zníži ich počet. To znamená, že ak 

prevaríš heroínový roztok, bude 
bezpečnejší pre injikáciu.

Pokiaľ máš problémy so srdcovými 
chlopňami, alebo cítiš pichanie akoby 
v zlomenej ruke či nohe, určite prevar 
svoju dávku. Pretože to môžu byť miesta, 
kde sa baktérie rýchlo môžu množiť. Pri 
neprevarenom heroíne Ti môže hroziť 
endokartritída. Tú sme už v Intoxi 
spomínali, ale predsa len na rozpamätanie. 
Endokartritída je infekcia 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. Takže to naozaj nie je nič 
príjemné.

VÍRUSY NEMAJÚ RADI PREVÁRANIE

Varenie zničí aj vírusy. Samozrejme 
ani tu nie je 100-percentná istota 
a prevarenie nezničí všetky. Žiaľ, 
pohybujeme sa v nebezpečnej sfére. Avšak 
existujú výskumy, ktoré označili ľudí 
užívajúcich kokaín (a teda aj pervitín, 

AVŠAK POZOR!!!
Prevarenie nezabije všetky druhy 
baktérií. Proste nesmieš zabúdať, že 
užívanie heroínu z čierneho trhu bude 
vždy a za každých okolností 
nebezpečné. 
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pozn. autorky) ako ohrozenejších 
vírusovými ochoreniami. Dôvod je 
jediný. Ľudia, ktorí užívajú 
kokaín/pervitín si dávku neprevárajú 
a ľudia, ktorí užívajú heroín si dávku 
prevárajú.

Takže opäť môžeme skonštatovať, 
že preváranie síce nie je perfektná 
ochrana, ale je to lepšia cesta, ako užívať 
heroín bezpečnejšie.

PRAKTICKÁ RADA NAD ZLATO

Ak preváraš svoju dávku heroínu, 
nerob to príliš dlho. Rob to do bodu, keď 
vidíš, že roztok začína vrieť a po celý čas 
pohybuj plameňom. Pravda je totiž taká, 
že to, čo dokážeš zabiť preváraním na 
lyžičke, to zabiješ tým, že si dávku 
doviedol/doviedla do bodu varu. Dlhšie 
varenie Ti k ničomu nepomôže, pretože 
vírusy a baktérie, ktoré nezničí toto, 
obyčajné preváranie, nezničíš na lyžičke 
vôbec. Na to, aby si zabil/a odolnejšie 
baktérie a vírusy, by si potreboval/a viac 
času a niekedy aj špecializované 
zariadenia. Príkladom je naša často 
spomínaná žltačka typu C – tú nezničí 
preváranie, vyváranie, umývanie v SAVE 
ani potieranie alkoholákom. Dlhšie 
varenie môže byť pri niektorých vírusoch 
a baktériách v konečnom dôsledku iba 
nepraktické.

DVA ZLATÉ VLASY DEDA VŠEVEDA

1. prevarený heroínový roztok si nikdy 
neinjikuj horúci. Najskôr ho musíš 
nechať vychladnúť. V horúcom 
roztoku sa po natiahnutí ľahko zrazí 
krv a ty budeš riešiť nový problém –
upchatú ihlu.

2. v pouličnom heroíne je viac prímesí 
ako heroínu samotného. I keď to 
možno nemá až taký priamy súvis 
s témou tohto článku, je to informácia, 

ktorú je dôležité spomenúť. Prímesi
ovplyvňujú a komplikujú všetky
informácie uvedené v tomto článku.

ČEREŠNIČKA NA ZÁVER

Zbytočne budeš variť roztok 
a chrániť svoje zdravie, ak si v roztoku 
budeš prevárať staré filtre. Starý 
a opakovane preváraný filter je plný 
baktérií. Viem, že toto ľudia často robia 
z rôznych dôvodov, najmä ekonomických 
a v ťažkých krízach, v domnienke, že 
z filtra vyžmýkajú ešte čosi z tovaru. Je 
to však horšia ekonomická investícia. 
Možno ušetríš pár stoviek korún, ale 
nevieš, či ušetríš svoje zdravie.

Verím, že informácie použité 
v tomto článku zúročíš. Injikovanie 
akejkoľvek pouličnej drogy z čierneho 
trhu skrýva v sebe nebezpečenstvá, ktoré 
žiaľ nie je možné úplne odstrániť. 

Avšak riziká sa dajú minimalizovať 
a znižovať. Tomu verím a za tým si 
stojím. V ceste znižovania rizík nám 
prajem všetkým veľa šťastia. 

-Соня-

Zdroj:
http://www.heroinhelper.com/user/admin/cold_s
hot.shtml. By Dr. H © 2002 

Zdroje obrázkov:
http://www.koalasforever.com/all%20the%20koalas/chilly
%20koala%20-%20no%20words%20-%20transparent.png
http://www.wpclipart.com/food/fruit/cherry/cherry.png
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ROK 2008
V REGIÓNE STREDNEJ A VÝCHODNEJ EURÓPY A STREDNEJ ÁZIE

ROK 2008, KTORÝ SA PRÁVE SKONČIL PRINIESOL MNOHO POZITÍV, AKO AJ NEGATÍV 
A TAK SI ICH ZOPÁR PRIPOMEŇME:

 Oslávili sme 60-te výročie 
Všeobecnej Deklarácie Ľudských 
Práv.

 Nepodarilo sa dosiahnuť
bezdrogový svet (UNGASS, 
2001) a  nedá mi nedoplniť „aké 
prekvapivé....najmä  keď sa jedná 
o tak nereálny cieľ“. Napriek 
tomu, samotná vojna proti 
drogám opäť zhoršila situáciu 
s ľudskými právami, pomohla 
„nakŕmiť“ epidémie HIV 
a AIDS a hepatitíd......

 Gruzínskej Harm Reduction Sieti 
sa podarilo zozbierať 58.000 
podpisov v rámci snahy o zmenu 
protidrogových zákonov (majú 
veľké postihy za samotné užívanie 
drog, ako aj za držbu pre osobnú 
potrebu).

 Dostupnosť programov výmeny 
striekačiek a ihiel je v regióne 
Strednej s Východnej Európy 
a Strednej Ázie je stále nízka –
5% a menej v Bosne-
Hercegovine, Rusku, Srbsku 
a Čiernej hore, Turkmenistane 
a Uzbekistane. Vyššia je 
v Tadžikistane, Estónsku, 
Ukrajine, Kyrgyzstane a Českej 
republike.

 Vo väčšine krajín nášho regiónu je 
substitučná liečba dostupná pre 
menej ako 5% užívateľov opiátov, 
s výnimkou Chorvátska, 

Slovinska, Maďarska a Českej 
republiky.

 Národné a lokálne stratégie majú 
výrazný dopad na preventívne 
harm reduction programy. 
Napríklad v Kaliningrade (mesto 
v Rusku, ktoré je silne postihnuté 
epidémiou HIV) chcela miestna 
samospráva zavrieť jediný harm 
reduction program v tomto 
regióne. Našťastie sa im to 
nepodarilo. 

 V Českej republike po pilotnom 
overovaní dvoch automatov na 
striekačky v Prahe, tieto automaty 
z politických dôvodov zrušili. 
Zároveň však v Čechách 
pravdepodobne po prvýkrát 
vymenia viac ako 5 miliónov 
striekačiek, z toho približne tretinu 
v Prahe.

 Uskutočnila sa Prvá Globálna 
Metaamfetamínová Konferencia 
(v Čechách).

 V Rumunsku spustili pilotné 
programy výmeny injekčných 
striekačiek a ihiel a substitučnej 
liečby vo väzniciach.

 V Bielorusku začali program 
substitučnej liečby v hlavnom 
meste a prvé publikované výstupy 
sú veľmi sľubné.

 V Gruzínsku začali rozširovať 
substitučnú liečbu, pričom 
začiatkom roka 2009 by sa mala 
dostať aj do väzníc. Podporu 
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substitučnej liečbe dáva aj Prvá 
dáma – manželka prezidenta, ktorá 
je sama zdravotnou sestrou a svoju 
výplatu venuje na zabezpečenie 
substitučnej liečby pre dvoch ľudí.

 V Albánsku mimovládna 
organizácia Aksion Plus otvorila 
nový substitučný program pre 45 
ľudí, ktorý stojí len 3.000 dolárov 
ročne (približne 2.153 eur/64.866 
Sk).

 Arménsko ohlásilo spustenie prvého 
pilotného substitučného programu.

 Kyrgyzstan už piaty rok 
pokračuje v „pilotnom“ 
substitučnom programe.

 Rusko a Tadžikistan aj v roku 2008 
ostali baštami protisubstitučného 
postoja aj napriek medzinárodným 
odporúčaniam a skúsenostiam. 

 EHRN výskum ukázal, že 
predávkovanie je pravdepodobne 
hlavným dôvodom úmrtí 
injekčných užívateľov/-iek drog 
v našom regióne a aj napriek 
obmedzeným dátam sa v správe 
uvádza, že predávkovanie je 
hlavnou príčinou úmrtia ľudí 
žijúcich s HIV v Rusku 
a Lotyšsku.

 V Tadžikistane sa miestnej skupine 
podarilo presvedčiť mesto ,  aby 
dovolili importovať Naloxon (liek, 
ktorý má schopnosť zvrátiť opiátové 
predávkovanie a tak zachrániť 
život) a distribuovať ho do sanitiek, 
ambulancií prvej 
pomoc/pohotovosti a priamo aj 
užívateľom/-kám drog, ich rodinám 
a priateľom (aj s tréningom ako 
Naloxon použiť). Výrazný pokles 
počtu úmrtí v dôsledku 
predávkovania bol už zaznamenaný.

 S t a b i l n é  financovanie harm 
reduction služieb je dôležité na 
zabezpečenie udržateľnosti ako aj 
na rozširovanie služieb pre 
ohrozené skupiny. Avšak aj pre 
krajiny, ktoré partia do 
Európskej Únie je to často krát 
problém. V roku 2008 slovenské 
harm reduction organizácie 
zaznamenali dramatické 
problémy vo financovaní a aj 
„vďaka“ tomu jedna organizácia 
zanikla. Našťastie zvyšných 8 
doposiaľ prežilo. A tak dúfam, že 
pri príprave krátkeho prehľadu 
zmien v našom regióne na konci 
roku 2009 bude správa týkajúca 
sa Slovenska len a len 
pozitívna....a možno ich bude 
viac.

 Pre mňa osobne je rok 2009 
návratom do mojej domovskej 
organizácie – Občianskeho 
združenia Odyseus. Som plná elánu 
a energie a teším sa na vás. Mrzí ma 
síce, že Slovensko v mnohom
zaostáva za inými (aj omnoho 
menej rozvinutými) krajinami, ale 
ako sa hovorí „Nádej umiera 
posledná“. Pre mňa bol rok 2008 
výnimočný a to aj vďaka Soni 
Javorkovej, ktorá na rok prevzala 
pozíciu riaditeľky OZ Odyseus a tak 
mi umožnila sa po 10-11 rokoch 
zregenerovať. Ďakujem Soňa, už 
som späť.

Katarína Jirešová

Medzinárodné udalosti sú spracované 
z dokumentu vytvoreného EHRN –
Euroázijskou Harm Reduction Sieťou.
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ŠLAPAŤ CHODNÍK, NEZNAMENÁ ŠLAPAŤ PO SVOJICH PRÁVACH!
ČASŤ VI.

V dobe, keď väčšina ľudí 
vypisovala vianočné pozdravy, ja, čuduj 
sa svete, som rozmýšľala nad tým, čo 
mali spoločné totalitné režimy, ktorými 
sme si v minulosti prešli. 

Rady na banány, či vodku do 
duritky? Nie. Myslím, že totalita sa 
historicky spája najmä s nelegálnym 
zhromažďovaním osobných údajov, 
a preto mám pocit, že právo, ktoré sme 
pre tento mesiac vybrali z Ústavy SR, je 
viac ako na mieste:

KAŽDÝ MÁ PRÁVO NA OCHRANU
PRED NEOPRÁVNENÝM
ZHROMAŽĎOVANÍM,
ZVEREJŇOVANÍM ALEBO INÝM
ZNEUŽIVANÍM ÚDAJOV O SVOJEJ
OSOBE.

Opakovane od vás v teréne 
počúvame, že ste boli na policajnej stanici 
fotografovaní/é a že si policajti o vás 
zhromažďujú osobné údaje, napríklad 
odtlačky prstov.

„Povedali nám, že polícia si robí nejakú 
registráciu osôb, ktoré v našom meste 

pracujú v sex-biznise. Odfotili nás a vzali 
nám odtlačky prstov. Policajti povedali, 
že sú takéto opatrenia nevyhnutné – v 
prípade, že bude nejaká prostitútka 
zavraždená, môžu ju vďaka tomu 
identifikovať.” 

Hoci sa môže zdať, že je to „pre 
vaše dobro“, polícia nemá právomoc 
odoberať odtlačky prstov a fotografovať 
ľudí v prípade, ak nespáchali trestný čin. 
Právo na ochranu pred neoprávneným 
zneužívaním je garantované Ústavou SR. 
Práca v sex-biznise síce visí v právnom 
vzduchoprázdne, no trestným činom 
vďakabohu nie je. Nedostatočná 
informovanosť ľudí pracujúcich v sex-
biznise o svojich právach môže viesť k 
zneužívaniu postavenia niektorých 
policajtov a policajtiek a k porušovaniu 
ľudských práv ľudí pracujúcich v sex-
biznise. Je pravda, že rovnako ako môže 
zhromažďovanie osobných údajov 
uškodiť, môže aj pomôcť...napríklad 
v prípade vraždy je pre políciu možné 
daného človeka identifikovať, či 
informovať jeho/ jej rodinu. Použité 
nerovná sa zneužité a aj keď to môže 
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znieť ako hra so slovíčkami, dôležitý je váš 
súhlas.

Aby ste nebodaj neprepadli dojmu, 
že ste na svete sami/é a zneužívané sú len 
vaše práva, poďme sa spoločne pozrieť čo 
sa deje za hranicami našej vlasti.

NEDOBROVOĽNÝ STRIPTÍZ IDENTÍT 
V MACEDÓNSKU

Zatiaľ čo vesmírni ľudia broja proti 
mikročipom a žijú v strachu z vytvárania 
svetovej databázy, v ktorej sú vedené údaje 
o každom z nás, v Macedónsku sú tváre 
ľudí pracujúcich v sex-biznise šírené 
prostredníctvom médií. A to zďaleka nie je 
všetko. Koncom novembra  2008 bolo 
v hlavnom meste Macedónska, Skopje, bez 
udania dôvodu zadržaných  viac ako 30 
ľudí (ľudia pracujúci v sex-biznise, ich 
klienti, partneri/ partnerky). Nasledujúci 
deň bola políciou kontaktovaná klinika pre 
liečbu infekčných ochorení. Cieľom bolo 
otestovať všetkých uväznených/uväznené 
proti ich vôli na protilátky HIV, hepatitíd B 
a C. Našťastie, riaditeľ kliniky testovanie 
bez súhlasu odmietol. Medzitým sa, ale 
pred klinikou zhromaždili skopijské médiá, 
ktoré boli o celej veci pravdepodobne 
informované políciou. Zatiaľ čo miestni 
aktivisti a aktivistky obhajujúci/e práva 
ľudí pracujúcich v sex-biznise podnikali 
patričné kroky, obstarali si páni policajti na 
testovanie súdny príkaz a začali 
zadržaných/é prevážať na kliniku. Počas 
celej testovacej procedúry boli médiá 
neustále prítomné.

Na otázku, prečo boli práva ľudí 
poskytujúcich sexuálne služby takto 
porušené, odpovedala macedónska 
ministerka práce slovami: „Zámerom bolo
zistiť, či ľudia pracujúci v sex-biznise 
úmyselne nešíria pohlavne prenosné 
ochorenia. Ak bude výsledok niektorej 
z testovaných osôb pozitívny, bude podľa 
zákona obvinená.“

ŽONGLOVACIE TRIKY 
PRIAMO Z

AMERIKY 

Nikde nevedia žonglovať 
s osobnými údajmi tak, ako v Amerike. 
Kedysi v stredoveku zločincov trestali na 
verejnom pranieri. Dnes tamojší/ e 
strážcovia a strážkyne zákona vešajú fotky 
zákazníkov ľudí pracujúcich v sex-biznise 
na internet. Hlavnú rolu v tomto 
americkom evergreene hrajú tisícky 
zákazníkov, ktorí boli nalákaní 
policajtkami, ktoré predstierali, že pracujú 
v sex-biznise. Dnes si ich tváre spolu 
s menami a adresami môže na sieti prezrieť 
hocikto. 

Každá totalita v histórii sveta 
začínala práve tým, že sa začali 
neoprávnene zhromažďovať osobné údaje 
o ľuďoch. Je tu však istý rozdiel medzi 
minulosťou a dneškom. Dnes je vaše 
i moje právo na ochranu pred zneužívaním 
údajov garantované najdôležitejším 
právnym dokumentom našej krajiny –
Ústavou SR. Ľudské práva boli vytvorené 
pre nás, nebojme sa ich teda uplatňovať!

Katy
Zdroje obrázkov:
http://www.iz.sk/images/maps/mapa-MK.png
http://www.artofwarsuntzu.com/Made%20in%20
USA.jpg
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NALOXON JE 
ANTAGONISTA 
OPIÁTOV. 

SLOVÍČKO 
ANTAGONISTA 
ZNAMENÁ, ŽE 
BLOKUJE TIE 
ISTÉ ČASTI 
V MOZGU, NA 
KTORÉ SA VIAŽE 
HEROÍN. 

AK BY SME SI 
HEROÍN 
PREDSTAVILI 
AKO ČLOVEKA 
NA DISKOTÉKE, 
KTORÝ ROBÍ 
PROBLÉMY, 
NALOXON BY BOL 
VYHADZOVAČ. 

NALOXON AKOBY 
VYHODÍ 
PROBLEMATICKÉ
HO ČLOVEKA Z 
DISKOTÉKY 
A VŠETKO JE 
V PORIADKU. 

NALOXON 
ZACHRÁNI 
PREDÁVKOVANÉ
MU ČLOVEKU 
ŽIVOT.

ZACHRAŇUJÚCI ŽIVOTY ...
PROGRAM PODÁVANIA NALOXONU PRIAMO 

NA ULICI

S UŽÍVANÍM DROG SÚVISÍ MNOHO RIZÍK, KTORÉ TÚTO 
AKTIVITU POSÚVAJÚ NA ROZHRANIE  ŽIVOTA A SMRTI. HOCI 
V TOMTO ČLÁNKU SA BUDE SMRŤ SKLOŇOVAŤ ČASTEJŠIE, AKO 
BY SA MI PÁČILO, VERÍM, ŽE ČÍTANIE BUDE PRÍJEMNÉ. MOJE 
MYŠLIENKY SMERUJÚ K ŽIVOTU A K VIERE, ŽE HO MOŽNO 
ZACHRÁNIŤ, LEN TREBA VEDIEŤ „AKO NA TO“.

PRIAMO, ČI NEPRIAMO 

Toho „Nebezpečného“ súvisiaceho 
s užívaním drog je tak veľa, že odborníci/čky 
začali úmrtia deliť na dve skupiny – nepriame 
a priame úmrtia. Nepriame úmrtia sú úmrtia, 
ktoré sú spôsobené napr.: ochorením žltačky, 
zlou životosprávou alebo úmrtím v dôsledku 
podchladenia počas zimy, ak je človek bez 
domova. Priame úmrtia sú úmrtia, ktoré 
poznáme ako predávkovanie. Hovoríme o nich 
vždy, ak človek užívajúci drogy umrie po 
požití väčšieho množstva dávky ako vládze 
zniesť. A práve mnohým prípadom 
smrteľného predávkovania heroínom je možné 
jednoducho predísť. 

PREDÁVKOVANIE HEROÍNOM AKO 
ZBYTOČNÉ ÚMRTIE

Podľa výskumu z New Yorku polovica 
všetkých ľudí užívajúcich heroín sa počas  
života aspoň raz predávkovala. Ďalej sa v 
New Yorku odhaduje 900 smrteľných 
prípadov opiátového predávkovania ročne. 
Týmto úmrtiam sa dá úspešne predchádzať, 
pretože opiátové predávkovanie môže byť 
rýchlo a bezpečne zastavené vpichnutím 
Naloxonu. 

Naloxon už dlhú dobu úspešne 
podávajú lekári/lekárky a zdravotníci/čky 
počas oživovania pri opiátovom 
predávkovaní.... vo svete i na Slovensku.

NÁPAD ZA ŽIVOT 

Predávkovanie je 
situácia, ktorá je náročná,
chaotická 
a traumatizujúca. Ľudia, 
ktorí nie sú vzdelávaní 
v téme predávkovania, 
môžu byť ochrnutí 
strachom, alebo nevedia 
použ iť  správne pokusy 
oživovania. Obava z 
príchodu polície blokuje 
volanie rýchlej 
zdravotníckej 
starostlivosti (strach 
o vlastnú bezpečnosť, 
strach z obvinenia za 
prechovávanie drog a 
dílerstva). 
Práve toto sú dôvody, aby 
sa Naloxon netýkal len 
lekárov/riek, ktorí často 
nie sú pri predávkovaní 
prítomní.  Dobrý dôvod 
prispel k realizácii 
nápadu, ktorý už mnoho 
rokov zachraňuje životy.
Ten nápad je jednoduchý. 
Ľudia, ktorí užívajú heroín 
a sú bezprostredne 
v prítomnosti 
predávkovaného môžu po 
absolvovaní špeciálneho 
kurzu podávať Naloxon 
priamo na ulici či v byte. 
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Pár slov ku grafu: V roku 2001, keď Chicago Recovery Alliance začala realizovať program bolo 
zaznamenaných 465 smrteľných predávkovaní. Tento počet sa po spustení programu znížil v roku 2007 na 
308.

Poskytnutie a povolenie použitia Naloxonu 
ľuďmi užívajúcimi drogy je inovatívny 
prístup znižovania úmrtnosti. 

NALOXON V SPRÁVNYCH RUKÁCH 

Táto revolučná vlna špecializovaných 
kurzov sa prehnala niektorými mestami USA 
(napr.: Chicago, New York). Ľudia, užívajúci 
drogy boli vzdelávaní, aby mohli podať 
Naloxon v prípade smrteľného 
predávkovania. Predbežná správa programu 
zdokumentovala záchranu ľudských životov 
bez vedľajších negatívnych následkov. To by 
mohlo podporiť ministerstvá zdravotníctva  
všetkých krajín, aby rozšírili podávanie 
Naloxonu mimo zdravotníckych radov. Síce 
by to tak mohlo byť, ale mám obavu, že 
minimálne v prípade Slovenska, hovoríme 
viac o sci-fi predstave ako o reálnej 
možnosti.  Avšak nemusíme sa nechať 

odradiť a pozrime sa na to, ako to funguje v 
USA.
PREVENČNÝ TRÉNING NAOSTRO

Ľudia užívajúci drogy, ktorí chceli byť 
zapojení v naloxonovom programe boli 
najskôr trénovaní (individuálne, v pároch 
alebo malých skupinkách). Prevenčný 
tréning pokrýval nasledujúce témy: príčiny 
opiátového predávkovania, ako predchádzať 
opiátovému predávkovaniu, znaky 
opiátového predávkovania, čo robiť 
v prípade predávkovania a informácie 
o Naloxone a inštruktáž k podaniu Naloxonu.
Podávanie Naloxonu v uliciach mohlo začať 
(všetko samozrejme pod zastrešením 
organizácie, ktorá na všetko dávala pozor. 
A aký to môže mať dopad? Pozrite sa na 
graf, ktorí nám poslali naši kolegovia/gyne 
z organizácie Chicago Recovery Alliance.

Prípady opiátového predávkovania, Chicago
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No čo k tomu dodať? Snáď už len konkrétnu výpoveď 40 ročnej ženy, užívajúcej heroín, keď 
spomínala na to, aké to bolo prvýkrát vpichnúť Naloxon. „Myslela som na Naloxon, ale nechcela 
som ho použiť, pretože som si nebola istá, ako ho mám podať, ako to spraviť správne a bála som
sa, že ho zabijem... A potom som si povedala dobre, možno zomrie a ja neurobím nič... tak som 
mu to vpichla...“

-Coня-
Článok venujem našim kolegom a kolegyniam z Chicago Recovery Alliance

Zdroje:
Piper, T.M. et al. (2007) Overdose prevention for injection drug users: Lessons learned from naloxone training and 
distribution programs in New York City. [online]. In: Harm Reduction Journal. 
Worthington, N. et al. (2006) Opiate users´knowledge about overdose prevention and naloxone in New York City: a focus 
group study. [online]. In: Harm Reduction Journal.
Sherman, G.S. et al. (2008). A qualitative study of overdose responsee among Chicago IDUs. [online]. In: Harm Reduction 
Journal. 

Chicago Recovery Alliance začala realizovať prevenčný 
program opiátového predávkovania  - január 2001
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LAKTE VON!

OD ROKU 2000 DO POLOVICE ROKA 
2007 BOLO NA SLOVENSKU 
ZNÁSILNENÝCH 1394 ŽIEN. TOTO 
ČÍSLO VŠAK ZAHŔŇA LEN 
ZNÁSILNENIA, KTORÉ BOLI OHLÁSENÉ.
OZNÁMIŤ ZNÁSILNENIE NA POLÍCII SI 
VYŽADUJE VEĽA ODVAHY. VĎAKA 
TOMU, ŽE ODVÁŽNE ŽENY NÁSILNÍKOV 
NAHLÁSILI, NEBEHÁ TERAZ 481
ÚTOČNÍKOV PO SVETE, ALE DOSTALI 
ČO IM PATRÍ.

V nasledujúcich riadkoch nebudem 
zabŕdať do následkov, ktoré znásilnenie 
môže zanechať na psychike ženy...na to 
sa mi nezdá tento priestor dostatočný. 

Rada by som sa s vami podelila 
o pár užitočných tipov, čo robiť v prípade, 
že vás niekto napadne. Čítajte pozorne, 
dámy!

 Fakt, že kopnúť násilníka medzi 
nohy je najúčinnejší spôsob obrany,  
je známy. Výkop ako z filmu však 
nie je v každej situácii možné 
uskutočniť. Málokto vie, že lakeť 
môže útočníkovi vďaka svojej 
ostrosti pri údere do slabín (brucha, 
srdca, či krku). tiež poriadne 
zavariť. Ak si teda dostatočne 
blízko, neváhaj a použi ho!

 Pokiaľ násilník od teba chce 
peňaženku či náprsnú tašku, 
nedávaj mu ju! Hoď ju čo najďalej 
od seba...existuje totiž šanca, že sa 
viac zaujíma o ňu ako o teba 
a pôjde si pre ňu. Ty zatiaľ, ako 
zmyslov zbavená, utekaj opačným 
smerom.

 V prípade, že by si bola hodená do 
kufra auta, skús nahmatať koncové 
svetlá či nejdú vybrať. Ak áno,  
vystrč von z otvoru ruku a mávaj. 
Ak ti to znie nereálne, pamätaj, že 
pokiaľ ide o život, treba skúsiť 
všetko. Vodič 
ťa neuvidí, 
ale ktokoľvek 
iný áno.
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 Ak si vodička auta a na mieste 
spolu sediaceho sedí niekto 
s pištoľou pri tvojej hlave, s autom 
neodchádzaj! Namiesto toho 
naštartuj motor a do niečoho vraz, 
poškoď auto. Airbag zachráni síce 
oboch, ale ty môžeš využiť čas keď 
je ešte v šoku a utekať medzi ľudí. 

 Vždy choď radšej výťahom, ako po 
schodoch. Hlavne v noci je 
schodisko ideálnym miestom na 
znásilnenie.

 Ak si naozaj presvedčená, že ťa 
chce násilník zabiť, má pištoľ a ty 
nie si pod jeho kontrolou, VŽDY 
UTEKAJ! Násilník trafí bežiaci 
terč iba v 4 zo 100 prípadov 
a dokonca aj vtedy nie do životne 
dôležitého orgánu. Pokiaľ sa dá, 
kľučkuj.

 Pozor na súcit! Často sa totiž stáva, 
že dobre vyzerajúci, naoko 
vzdelaný, krívajúci muž požiada 
o pomoc pri ceste k svojmu autu 
a potom do neho ženu stiahne.

Znásilnenie je podľa súčasného 
slovenského trestného práva trestný čin
proti ľudskej dôstojnosti. Spočíva v 
donútení ženy k súloži násilím, pod 
hrozbou násilia alebo s využitím jej 
bezbrannosti. Pokiaľ nedôjde k ťažkej 
ujme na zdraví, trest za znásilnenie sa 
pohybuje vo výške od 5 do 7 rokov. 

Tak teda lakte von, ženy –
nebuďme bezbranné!

Katy

Zdroje obrázkov:
http://www.golfzona.sk/global/files/image/foto_articl
e/Zdravie%20NEW/Zdra_3_BOCNE_fin2.jpg, 
http://www.sportskarate.net/images/self-defense.jpg, 
http://www.fightwize.com/Self-Defence-
Graphic3.jpg, http://lh3.ggpht.com/_grMmvh-
W_v8/R9roOnHSrsI/AAAAAAAAGHU/ijRFfjAqd
Dg/IMG_2437.JPG,http://www.infovek.sk/skolenia/2
003-09-www/projekty/zofajova/obrazky/beh.JPG, 
http://www.nskarate.com.au/web_images/Womens%
20Self%20Defence.JPG
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O.S.E.M.S.M.E.R.O.V.K.A

V tajničke sa ukrýva výrok francúzskeho spisovateľa a esejistu André Mauroisa: 

„Čítanie dobrej knihy je ustavičný dialóg, pri ktorom sa kniha prihovára.......
(tajničku tvorí 17 písmen). 

X A A K E R A E P S E K A H S
U M A R Y S H E L L E Y N E E
O I M Á CH A A K E P A Č S M G
R S A Ľ Š A E C Y O J D T I R
E H N O K I U E R B E N E N O
L V N G E M Š B A O M A V G B
S I D O L A A N E B I B E W S
E E E G Á K N I H A L O N A I
T Z U E V A D E T R A K S Y U
N D Q D O R E T E I N O O A L

A O R N N U R S O C F V N M E
V S A E I M S P G C E O P O G
R L M L L V E C O O R W E L R
E A E L E E N K A F K A D Á O
C V R A Z Á T R O C O I L U J

AMIS, ALLENDE, ANDERSEN, BARICCO, CERVANTES, ČAPEK, ECO,
ERBEN, GOETHE, GOGOĽ, HEMINGWAY, HVIEZDOSLAV, KAFKA,
KRÁĽ, JOYCE, JORGE LUIS BORGES, JULIO CORTÁZAR, LEROUX,
MARY SHELLEY, MILAN FERKO, MÁCHA, MANN, MAY,
MURAKAMI, NABOKOV, ORWEL, POE, REMARQUE, SHAKESPEARE,
STEVENSON, STEINBECK, VÁLEK, ZELINOVÁ

Tajnička z minulého čísla:
„...schopnosť obdarovávať.“
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V.T.I.P.Y
Dvaja sa rozprávajú:
-    Pán kolega, prišiel som, prosím, na 
to, že papier na výplatnej páske sa 
vyrába z cibule.
-    A ako ste na to prišli?
- No, zakaždým, keď sa pozriem na 

pásku, tak mi tečú slzy!

Šéf s ťažkým povzdychom hovorí 
svojmu podriadenému:
"Človeče, to je strašné! Vy všetko 
robíte pomaly. Pomaly pracujete, 
pomaly chodíte, pomaly jete... Robíte 
vlastne niečo rýchlo?"
Podriadený odpovedá: 
"Ale áno, rýchlo sa unavím."

Krajčír preberá od klienta zákazku a 
vraví:
-    V piatok si môžete pre to prísť.
-    Ako v piatok? Dnes je utorok a vy 
máte reklamu, že do 24 hodín urobíte 
čokoľvek!
- To je pravda. Pracujeme denne 8 

hodín. V stredu 8 hodín, vo štvrtok 8 
hodín, v piatok 8 hodín. To je spolu 
24 hodín!

„Vila je naozaj veľmi pekná,“ hovorí 
kupujúci na Sicílii.
„A je to aspoň tichá štvrť?“
"Mimoriadne tichá !Za posledný 
mesiac tu vylúpili tri banky a zabili 
desať ľudí, ale nikto nič nepočul."

Sedliak Ďuro sa vrátil do rodnej dediny 
po veľkej povodni. Stretol ho sused:
-    Potok ti odniesol všetok dobytok!
-    Viem. A ako to dopadlo s Mišovým 
statkom?
-    Rovnako.
-    A čo Števov dobytok?
-    To isté.
- Tak to teda nie je také zlé, ako som 

čakal…

Kam sa tak ponáhľate pani?
-     Ale na ústavný súd, urobiť tam 
poriadok.
To si ale trúfate…
- Čo by som si netrúfala, keď tam 

robím upratovačku.

2stránku pripravila Saša
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EGYPT OČAMI FREEDIVERA – 2. ČASŤ

PO PRÍCHODE NA HOTEL V SHARM EL SHEIKHU (KTORÝ SA NACHÁDZAL NA 
JUŽNOM CÍPE SINAJSKÉHO POLOSTROVA), SA NAŠA ŠTVORČLENNÁ SKUPINA EŠTE PRED 

VYBALENÍM VECÍ ROZHODLA ÍSŤ PREVERIŤ MIESTNE PODMIENKY NA FREEDIVING 
(NÁDYCHOVÉ POTÁPANIE). BLIŽŠIA PLÁŽ BOLA VZDIALENÁ ASI 200 METROV OD HOTELA,

AVŠAK OFICIÁLNE NÁŠMU HOTELU NEPATRILA, PRETO BOL VSTUP NA ŇU JEDINE ZA 
POPLATOK.

My sme sa tam však vybrali až 
okolo pol piatej, keď sa pomaly začalo 
stmievať, a tak sa nám podarilo ísť 
zadarmo.

Tomáš s Marcelom išli v predstihu 
a niekde sa nám stratili, čo nebolo nič 
nezvyčajné, pretože do vody sa vchádzalo 
z útesu viacerými cestami a pohľadom 
zhora človek neobsiahol celé členité 
pobrežie. Maroš ostal sedieť na lehátku 
a ja som sa išla kúpať. Na začiatku som sa 
obávala, či bude v novembri voda ešte 
dostatočne teplá, ale prvé kroky vo vode 
ma presvedčili o opaku – more bolo 
celkom príjemné. Už zo začiatku sa mi 
naskytol nádherný pohľad – ani nie meter 
od vstupu do vody padal koralový útes 
a hĺbka podľa môjho odhadu dosahovala 
minimálne 20 metrov. Chvíľu som si 
zaplávala, ale keďže večer pokročil, pod 
vodou som už takmer nič nevidela, tak 
som sa vrátila. 

Na izbe sme sa osprchovali 
a chystali sme sa na ísť večeru, keď som 
zrazu z chodby počula známe hlasy. 
Otvorila som dvere a naskytol sa mi 
veľmi zaujímavý pohľad – Tomáš 
s Marcelom sa práve vracali z pláže, ale 
ani sa neunúvali dať si dole neoprén -
vykračovali si po chodbe hotela tak, ako 
vyliezli z vody. 

Večera bola veľmi fajn, dalo sa 
vybrať skutočne z veľkej škály pokrmov 
– kuracie a hovädzie mäso, ryba, zemiaky

na viacero spôsobov, ryža, rôzne 
omáčky, šaláty a polievky, plus ešte 
špecialita z grilovacieho pultu, kde stál 
kuchár a nakladal hosťom mäso priamo 
z panvice. K tomu sa dalo vybrať 
čokoľvek z asi 10 druhov pečiva. Ja som 
si dala kura s ryžou, nechcela som 
riskovať, že mi bude hneď v prvý deň zle, 
keďže Egypt je neslávne známy 
„faraónovou pomstou“, teda žalúdočnými 
ťažkosťami. Ale po hlavnom jedle som 
neodolala pestrej ponuke koláčov, 
z každého druhu som vzala jeden 
a položila na veľký tanier, nech si dajú aj 
chalani. Egypťania obľubujú veľmi 
sladké zákusky, väčšinou sú z lístkového 
cesta, ochutené medom a orieškami alebo 
kokosom. Ale našli sa tam aj čokoládové 
torty, ovocné koláče a pudingy.   

Po večeri sme išli poobzerať areál –
hotel bol riešený tak, že recepcia bola na 
jednej úrovni so vstupom do hotela 
a jedálňou, a najnižšie obývané podlažie 
(kde sme mali izby aj my) sa nachádzalo 
o úroveň nižšie – keď sme šli do izby, 
mali sme pocit, že ideme do podzemia. 

Na prvý deň sme toho zažili 
pomerne dosť a tak sme šli spať. Predtým 
som sa ešte s Tomášom a Marcelom 
dohodla, že o pol ôsmej ráno sa stretneme 
pri bazéne a budeme trénovať statiku, čo
je vlastne  zadržanie dychu a zotrvanie 
pod hladinou vody na čo najdlhší možný 
čas. Statika sa to volá preto, že freediver 
pri nej ostáva ležať na vode nepohnute, 
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a tak spotrebuje menej kyslíku a vydrží 
pod vodou viac ako pri dynamických 
disciplínách. V dynamike ide o čo 
najdlhšiu vzdialenosť preplávanú pod 
vodou na jeden nádych – buď sa trénuje 
v bazéne a plávajú sa dĺžky, alebo vonku, 
na jazere alebo v mori, kde sa položí bója 
a spustí lano a freediver sa snaží 
o dosiahnutie čo najväčšej hĺbky 
plávaním pozdĺž lana nadol a späť. 

Ráno som si nastavila budík na 
7:15, takže som tým zobudila aj Maroša, 
ktorý sa tejto našej „maškarády“ odmietol 
zúčastniť. Freediving robil už 6 rokov, 
a tak prvotné nadšenie z tohto športu mal 
už za sebou. My sme boli motivovaní 
prekonávaním vlastných rekordov, ale on 
sám už ťažko mohol prekonať niečo, na 
čom roky intenzívne pracoval, najmä, ak 
už nechodil na súťaže a freediving robil 
so závideniahodnou ľahkosťou v jeho 
najčistejšej forme – nie kvôli výsledkom, 
ale len pre vlastné potešenie. 

Jeho rozospaté frflanie som si 
nevšímala a s chuťou som vyšla do 
slnečného dňa. Bolo nádherne – pri 
pohľade na bledomodrú farbu vody 
v bazéne, týčiace sa palmy a zeleň 
navôkol som pookriala. Pri bazéne sedeli 
už chalani a rozcvičovali sa, tak som sa 
k nim pridala. Cítila som sa fantasticky –
ešte pred dvoma mesiacmi som túžobne 
hľadela na internetovú stránku ich klubu, 
obdivovala ich a zároveň im aj tak trochu 
závidela, a dnes som si mohla povedať, že 
k nim patrím. Navyše, v Bratislave bolo 
v tom čase sychravo a zima, a ja som 
mala možnosť užívať si také príjemne 
teplé počasie ako uprostred leta. 

Po strečingu som sa vrátila na izbu 
a pomaly som si obliekla neoprén. Vzala 
som si okuliare a vyšla opäť von 
k bazénu. Marošovi to nedalo a vyhrabal 

sa z postele von za nami, aby mi odmeral 
statiku a dával na mňa pozor. Počas 
statiky je nutné v určitých časových 
intervaloch freedivera poklepať po pleci, 
aby sa istiaci partner ubezpečil, či je ten, 
čo robí statiku, v poriadku, či náhodou 
nestratil vedomie. Ako odpoveď, že je pri 
vedomí, freediver pohýbe prstom. 

Ovlažila som si tvár vodou, 
nadýchla som sa najprv do brušnej dutiny, 
potom do hrudného koša a nakoniec do 
hornej časti pľúc, a zanorila som sa. 
Snažila som sa o maximálne uvoľnenie a 
o čo najpokojnejší stav mysle. Prvá 
minúta prebehla ľahko, prišlo prvé 
poklepanie, po minúte a pol som sa začala 
cítiť už dosť nepríjemne. Po treťom 
signále (v čase dve minúty) to bol doslova 
vnútorný boj - v bruchu som cítila 
zreteľné šklbanie. Vynorila som sa s 
časom 2 minúty a 45 sekúnd. Na prvý deň 
pobytu to nebolo zlé, ale trochu som 
ostala rozladená, myslela som, že to ešte 
potiahnem do tretej minúty. Ale uvidíme, 
čo prinesú ďalšie dni...

                                      
  Saša

Pripravujem sa na statiku
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SOCIÁLNA ASISTENCIA:

ČO NÁS ČAKÁ ZA DVERAMI NOVÉHO ROKA 2009?!

NEVIEM AKO VY, ALE JA SOM SA EŠTE ANI  PORIADNE 
NEOTRIASLA ZO STARÉHO ROKA A UŽ JE TU TEN NOVÝ
ZAČÍNAM HO,  TAK AKO PO INÉ „NOVÉ ROKY“,  
S PREDSAVZATIAMI A OČAKÁVANÍM ČO PRINESIE. JE JASNÉ,
ŽE SA NEVYHNEME EUROMÁNII, KTORÁ SA V JANUÁRI NAPLNO 
ROZBEHLA. OKREM NEJ SA VŠAK  BUDÚ V TOMTO ROKU DIAŤ 
AJ INÉ „VECI“

...SME TU S ĎALŠÍMI SPRÁVIČKAMI Z DOMOVA  I ZO SVETA...

KAMERY V MODROM DOME

Samosprávu v Petržalke 
trápi situácia v Modrom 
dome na Čapajevovej ulici. 
Sťažnosti obyvateľov, 
neplatiči nájomného, 
t a k m e r  denno-denné 

zásahy policajtov... aj toto prinútilo 
samosprávu, aby konala. 

Od decembra je preto Modrý dom 
monitorovaný 24-hodinovou strážnou 
službou. A to nie je všetko: od januára by 
k nej mali pribudnúť aj kamery. Podľa 
hovorcu Petržalky Ľubomíra Andrassyho 
„sa bude kontrolovať, aby do domu 
vstupovali len tí, ktorí majú v dome trvalý 
či prechodný pobyt.“
Mimochodom, Petržalka 
vynaložila doposiaľ na 
stráženie domu asi 700 –
tisíc korún. 

METADON SA V ČESKU PLÁNUJE 
VYDÁVAŤ AJ V LEKÁRNI

Táto správa obletela začiatkom 
decembra 2008 Českú republiku. 
Farmaceutická spoločnosť Zentiva totiž 

plánuje metadon zaregistrovať. Ako 
uviedli české Lidové noviny, v prípade, 
že sa Zentive 
podarí 
metadon 
zaregistrovať, 
začne sa 
distribuovať 
do lekární v 
júni 2009. 
Predpisovať 
by ho mali len 
akreditovaní 
lekári. 

Zentiva pôsobí aj na Slovensku, 
metadon v slovenských lekárňach sa však 
zrejme tak skoro neobjaví. Podľa riaditeľa 
Zentivy Alexandra Černáka, firma síce 
požiada o registráciu metadonu aj na 
Slovensku, a to Štátny ústav pre kontrolu 
liečiv. „Akým spôsobom sa však bude 
distribuovať, teda či to ostane len v 
Centrách pre liečbu drogovo závislých, 
alebo liečivo pôjde do lekární, už firma 
neovplyvňuje. To je už na rozhodnutí 
kompetentných úradov,“ dodal Černák.

Na Slovensku sa dnes metadon 
distribuuje len v 2 centrách pre liečbu 
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drogových závislostí- v Bratislave 
a v Banskej Bystrici. Každý musí dávku 
vypiť priamo v centre, nesmie si ju vziať 
so sebou von.
„Metadon sa nenachádza v databáze 
registrovaných liekov Štátneho ústavu pre 
kontrolu liečiv, teda nie je bežne dostupný 
vo verejných lekárňach. Dostupnosť tohto 
prípravku na Slovensku je zabezpečená 
individuálnou prípravou na žiadosť 
špecializovaných centier pre liečbu 
drogovo závislých,“ uviedol riaditeľ 
ústavu Ján Mazag.

Podľa ministerstva zdravotníctva sa 
spôsob podávania metadonu v súčasnosti 
meniť nebude. Ako uviedla hovorkyňa 
rezortu Zuzana Čižmáriková „Ak sa 
situácia na Slovensku bude vyvíjať tak 
ako doteraz, čiže počet ľudí závislých od 
opiátov bude klesať, nie je dôvod meniť 
súčasnú stratégiu.“ 

HEROÍN NA PREDPIS V ANGLICKU 

Britská vláda oznámila ďalšiu 
závažnú zmenu svojej protidrogovej 
stratégie. Po tom, čo zmiernila tresty za 
držanie malého množstva marihuany, 
umožnila lekárom predpisovať heroín 
ľuďom závislým od heroínu v rámci ich 
liečby. Najväčšou novotou je však 
poskytnutie heroínu všetkým, ktorí ho z 
klinického hľadiska potrebujú. Dostávajú 
možnosť dostať sa k heroínu v 
bezpečných priestoroch pod lekárskym 
dohľadom.

Británia sa teda vracia k európskym 
praktikám zo 60. rokov. Táto politika 
skrachovala začiatkom 70. rokov na tom, 
že sa heroín začal predpisovať vo veľkom 
množstve a ordinácie niektorých lekárov 
sa stali kanálom, ako sa k drogám dostať. 
V Británii sa tento program bude týkať 
len asi 400 pacientov. 

Tak ako vidíme, zatiaľ čo na 
Slovensku sa proti užívateľom/kám  drog 
poväčšine „bojuje“,  v iných štátoch to už  
vyzerá na pokusy o pomoc... Dúfam, že 
raz ani na Slovensku už nebude 
poskytovanie podobných služieb iba  
utópiou.

Majte sa pekne
Eva 

Zdroje:
http://www.sme.sk/c/748793/v-britanii-je-
heroin-na-predpis.html
http://www.zentiva.sk/default.aspx/sk/presscomp
any?ver=sk&fldID=311&coTpl=20
http://bratislava.sme.sk/c/4185471/problemove-
domy-chcu-policiu.html

Zdroje obrázkov:
http://image.orientaltrading.com/otcimg/33_173.
jpg
http://www.zstbiliskaba.edu.sk/fotogaleria/kamer
a.gif;http://www.medindia.net/afp/images/Denm
ark-drugs-health-14946.jpg
http://www.g-obchod.cz/obrazek/2688-
VHS_%C4%8Cesk%C3%A1_republika.jpg
http://fariel1.tripod.com/sitebuildercontent/sitebu
ilderpictures/utopia.jpg



la

VYDALO OBČIANSKE ZDRUŽENIE ODYSEUS

ZA PODPORY TLAČIARNE KNÍHTLAČ GERTHOFER ZOHOR

A ZA FINANČNEJ PODPORY MPSVR SR ,
PROTIDROGOVÉHO FONDU A OZ 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)
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 (pri Národnom tenisovom centre)

Každý pondelok a stredu

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

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

* 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


