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NA ÚVOD ...

Máme tu nový rok a s ním prichádza aj nový človek, ktorý sa bude starať o to, aby

Intoxi vychádzal. Vlastne je to človečica a som ňou ja :)

Som plná nadšenia a teším sa, čo mi táto robota prinesie. A ešte viac sa teším na

to, čo mi do INTOXI prinesiete VY! Takže by som Vás hneďv úvode chcela

povzbudiť k písaniu, budem rada za všetky Vaše príbehy, postrehy, zlepšováky,

ale aj obrázky alebo čokoľvek Vás napadne. Chcem aby tento časopis bol o Vás a

pre Vás.

Do nového roka Vám prajem hlavne veľa síl a spokonosti!

Morgana
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Vydavateľ a ditribútor: OZ Odyseus, Haanova 1 0, 852 23, Bratislava,
ICO:31 788734

Adresa vydavateľa a redakčná rada: viac informácii na www.odyseus.org alebo
mailom na intoxi@ozodyseus.sk

Tlač: Kníhtlač Gerthofer, Struhárová 2, 90051 Zohor, www.gerthofer.sk
Časopis je registrovaný na Ministerstve kultúry SR ako časopis určený výhradne
špecifickým čitateľom pod registračným číslom: EV 2632/08. Vychádza pravidelne

vždy v 1 . deň v mesiaci.
Časopis neprechádza jazykovou úpravou a je nepredajný! Časopis Intoxi je
určený výhradne ľuďom injekčne užívajúcim drogy a/alebo pracujúcim v sex-

biznise. Obsahuje informácie, ktoré pomenúvajú riziká, súvisiace s ich životným
štýlom a stratégie ako ich znižovať.

Články v časopise podliehajú autorskému právu. Žiadna časť časopisu nesmie byť
kopírovaná, publikovaná, alebo inak rozširovaná bez písomného súhlasu

redakcie.
Tento časopis nie je možné kúpiť si v novinových

stánkoch.
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Viete, často počúvam zo všetkých strán, ako sa drogy stali „celosvetovým problémom“.
Tak ma zaujímalo, ako to vlastne je. Od kedy sú drogy na svete? Ako je na tom ľudstvo
s drogami? Moje bádanie ma primelo podeliť sa s vami o môj prieskum histórie užívania
drog.

Drogy a Sumerská civilizácia

Drogy nie sú fenomén posledných rokov
- kdeže.
Existujú dôkazy, že už 7 000 rokov dozadu
staroveká civi l izácia takzvaných Sumerov
poznala a užívala ópium. Podľa nálezov
mali pre ópium názov, ktorý znamenal niečo
ako radosť. Sumeri sídl i l i v Ázií, na miest
dnešného štátu Irak.
Sumeri bol i jedna z prvých civi l izácií na

svete. A už tí poznali drogy.

Drogy v Egypte

Historikovia našl i v Egypte staroveké
dokumenty, ktoré ukazujú, že už pred 5000
rokmi Egypťania poznali alkohol a vyrábali
ho.1
Jedna vedkyňa dokonca analyzovala vlasy
múmií a v týchto vlasoch našla nikotín a
kokaín!

Robil i sa série výskumov. Čo sa týka
kokaínu, vedci a vedkyne si s tým nevedeli
rady, nakoľko v ďalších telách sa kokaín

nepotvrdi l . Jednou z teórií je, že telá došl i
do kontaktu s kokaínom tak, že niekto v
múzeu užíval kokaín .

S nikotínom je to však komplikovanejšie.
Aj v ďalších analyzovaných múmiach sa
dokázala prítomnosť nikotínu. Ako je to ale
možné – lámu si vedci a vedkyne hlavu.
Veď tabak bol do Európy dovezený z
Ameriky a to omnoho neskôr. Je možné, že
by Egypťania obchodovali s Amerikou už
pred tisícimi rokmi? Alebo mali rastl inu
tabaku, ktorá potom v tých končinách
vyhynula? Žiaľ – odpoveď na tieto otázky
asi nenájdeme.

http://www.druglibrary.org/schaffer/history/histsum.htm
http://www.druglibrary.org/schaffer/history/toke_like_egyptian.htm
Zdroj obrázkov: http://www.drugs.am/en/cats/23/2400/
http://www.levity.com/alchemy/islam25.html

Mirka

Ako môžeš vidieť, drogy nie sú téma len dnešnej doby – boli tu už pred tísícimi rokmi.
Nabudúce sa dočítaš niečo ďalšie o histórií drog v našom svete. Dovtedy želám všetko
dobré.
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ČČaassťť 22 ..

V minulom čísle Intoxi ste sa mohli viac dočítať o ženských a mužských kondómoch. V
tejto časti článku nájdete informácie ohľadom iných foriem antikoncepcie a to hlavne o
hormonálnej antikoncepcii a sterilizácii. Výber vhodnej antikoncepcii a jej správne
používanie vám zabezpečí, aby ste si rodičovstvo dokázali naplánovať na správnu
dobu. Žiaľ, formy antikoncepcie spomenuté v tomto článku vás neochránia pred
pohlavne prenosnými chorobami, to dokážu iba kondómy.

Hormonálna antikoncepcia
Najrozšírenejšou formou antikoncepcie je
hormonálna antikoncepcia (HAK).
Hormonálna antikoncepcia má rôzne formy,
najčastejšie žiadaná je tabletková forma
hormonálnej antikoncepcie. Pri rozhodovaní
pre hormonálnu antikoncepciu musíte
absolvovať vyšetrenia u gynekológa/čky,
odber krvi a za jeho/jej pomoci vybrať tú
najvhodnejšiu formu.
Je dôležité, aby ste hormonálnu
antikoncepciu užíval i pravidelne (okrem

tabletky „po“ tá sa užíva len jednorázovo) a
podľa toho, ako vám ju lekár/ka predpísal/a.
Pri antikoncepčných tabletkách si musíte
dávať pozor aj nato, že ak by ste vracali
alebo mali si lnú hnačku po ich užití, môže sa
ich účinnosť znížiť, keďže je tam
pravdepodobnosť, že sa tabletka touto
cestou dostane z tela von skôr, ako by sa
mohla vstrebať. Preto je dôležité v takomto
prípade použiť aj inú formu antikoncepcie
napr. kondóm.

Hormonálna antikoncepcia existuje aj vo forme
●antikoncepčné náplasti;
●antikoncepčné tyčinky, ktoré sa umiestňujú pod kožu; ●injekcie, ktoré
podáva gynekológ/čka raz mesačne alebo štvrťročne;
●hormonálne vnútromaternicové teliesko;
●hormonálny vaginálny krúžok
●núdzová antikoncepcia tzv. tabletke „po“.

Jej používanie môže mať veľa výhod. Napr. :

● môže znižovať menštruačné bolesti
●môže pôsobiť aj na pravidelnosť cyklu

Naopak existujú aj negatívne vedľajšie
účinky hormonálnych antikoncepcie. Môžu
spôsobiť napr. :

●nevoľnosť
●bolesti pŕs a hlavy
●zvyšovanie hmotnosti
●únavu, poprípade depresiu, zmeny nálady,
straty chuti na sex

Tabletky, ktoré obsahujú vysoký obsah
hormónu estrogén, sú spojené s rizikom
trombózy. Trombóza je upchatie ži ly krvnou
zrazeninou a objavuje sa prevažne u žien s
poruchami obehového systému, cukrovkou,
u žien nad 35 rokov a u fajčiarok.
Hormonálna antikoncepcia a fajčenie, tvoria
zvlášť nebezpečnú kombináciu rizikových
faktorov. Ich spolupôsobením účinok
pohlavných hormónov svoju ochrannú
funkciu ľahko stráca.
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Vnútromaternicové telieska
Ďalšou formou antikoncepcie sú
vnútromaternicové tel ieska známe aj pod
názvom DANA. Vnútromaternicové tel iesko
je malé (3 cm) plastikové tel iesko v tvare T,
ktoré zavádza žene do maternice gynekológ.
Z krčka maternice visia po zavedení dve
tenké vlákna, ktoré slúžia na odstránenie
tel ieska. Táto forma antikoncepcie zabraňuje
už oplodnenému vajíčku uhniezdiť sa v
maternici. Nezabraňuje však
mimomaternicovému tehotenstvu. Pri

mimomaternicovom tehotenstvo sa
oplodnené vajíčko nezahniezdi v maternici
ale mimo nej, najčastejšie vo vajíčkovodoch.
Takéto tehotenstvo však nemá šancu na
pokračovanie. DANA je vhodná aj pre ženy,
ktoré nechcú alebo nemôžu užívať
hormonálnu antikoncepciu. Riziká tejto formy
antikoncepcie sú: častejšie zápaly pošvy a
maternice ako aj možný výskyt cýst. Cena
DANY sa pohybuje okolo 200 až 230 eur,
ale pôsobí až 5 rokov.

Sterilizácia
Steri l izácia - môže sa vykonávať ako na žene
tak aj na mužovi. Steri l izácia ženy spočíva
v podviazaní vajíčkovodov. To znamená, že
vajíčko viac nebude môcť putovať do
vajíčkovodov. Tento zákrok sa vykonáva v
celkovej anestézie (v uspatí). Steri l izácia sa
považuje za nevratnú. V ojedinelých prípadoch
(napr. ak zákrok nie je dobre vykonaný) sa
môže stať, že sa vajíčkovody opäť stanú
priechodné. Niekedy by bolo možné
chirurgicky zvrátiť podviazanie vaječníkov,
je to však náročný a drahý zákrok a vo väčšine
prípadov sa nepodarí. Z tohto dôvodu si
steri l izáciu volia ľudia, ktorí už deti so 1 00%
istotou nechcú. Kvôli definitívnosti tohto

zákroku ho nezvyknú vykonávať ženám pod
30 rokov alebo bezdetným ženám do 35.
Možným vedľajším účinkom sú poruchy
menštruačného cyklu. Poisťovňa uhradí
steri l izáciu vtedy, ak je to nevyhnutné na
zachovanie zdravia osoby. Cena steri l izácie
ženy je zhruba 200 eur a steri l izácia muža
okolo 1 70 eur.
Steri l izácia muža spočíva v podviazaní
semenovodov (cestičiek zo semenníkov cez
penis von). Po odviazaní semenovodov sa
spermie nedokážu dostať z tela von.
Steri l izácia muža nemá nijaký vplyv na
pohlavný akt ani na ejakuláciu. Steri l izácia
muža má omnoho menej rizík ako steri l izácia
žien.

Ktorú z foriem antikoncepcie si vyberiete je len na vás, ale vždy je dobré poradiť sa predtým
so svojim –gynekológom/ičkou. Nezabúdajte, že okrem kondómov vás ostatné formy
antikoncepcie neochránia pred prenosnými ochoreniami, čo je žiaľ, veľké mínus.

Dominika

http://www.tabletka.sk/index.php?url_gen=2540&url_site=antikoncepcia&
http://wanda.atlas.sk/vasemaletajomstvovnutromaternicoveteliesko/sexavztahy/antikoncepcia/533485.html
http://www.zdravie.sk/clanok/33861/sterilizaciamuzaazenyuplnastrataplodnosti
http://primar.sme.sk/c/1256821/antikoncepciaktorusivybratakofungujeakolkostoji.html
http://najmama.aktuality.sk/clanok/226737/pozorspoznajtemimomaternicovetehotenstvo/
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TTRREESSTTNNÝÝ RROOZZKKAAZZ

Dnes sa s vami podelím o základné informácie o trestnom rozkaze. Čo to je, kedy sa
vydáva, ako sa doručuje. V ďalšom čísle Intoxi si povieme o tom, ako podať odpor voči
trestnému rozkazu.
Trestný rozkaz je zjednodušená forma odsudzujúceho rozhodnutia v trestnom konaní
(má povahu odsudzujúceho rozsudku).

KTO VYDÁVA TRESTNÝ ROZKAZ?

Osobou oprávnenou na jeho vydanie
je samosudca. Samosudca môže sám
bez prejednania veci na hlavnom
pojednávaní vydať trestný rozkaz, ak je
skutkový stav spoľahl ivo preukázaný
vykonanými dôkazmi a obvinený spáchal
trestný čin, ktorý sa mu kladie za vinu, a
dôkazy to potvrdzujú.
Trestným rozkazom nemožno uložiť trest
odňatia slobody vyšší ako 3 roky!

Trestným rozkazom možno okrem
trestu odňatia slobody do 3 rokov uložiť
trest zákazu činnosti ; peňažný trest; trest
prepadnutia veci; trest povinnej práce, ak
s tým obvinený súhlasí; trest domáceho
väzenia; trest vyhostenia; trest zákazu
pobytu; ochranné opatrenie.

Trestný rozkaz nie je možné vydať
- v konaní proti osobe, ktorá je
pozbavená spôsobilosti na právne úkony
alebo ktorej spôsobilosť na právne úkony
je obmedzená,
- v konaní proti mladistvému, ak v
čase jeho vydania mladistvý nedovŕši l 1 8.
rok svojho veku.

Trestný rozkaz sa nevyhlasuje (ústne),
len sa vyhotovuje (písomne). Účinky
spojené s vyhlásením rozsudku (napr.
začiatok plynutia lehoty na podanie
opravného prostriedku) tak nastávajú
doručením trestného rozkazu.

Trestný rozkaz sa doručuje:
- obvinenému a ak má, tak aj jeho
obhajcovi,
 prokurátorovi,
 zúčastnenej osobe a poškodenému,
ktorý uplatnil nárok na náhradu škody, príp. ich
zákonným zástupcom alebo splnomocnencom,
 pri trestnom čine zanedbania povinnej
výživy sa doručí aj osobe, do ktorej rúk je
obvinený povinný plniť povinnosť vyživovať
alebo zaopatrovať iného.

Pozor! Trestný rozkaz sa doručuje do vlastných rúk a fikcia doručenia
tu neplatí! Trestný rozkaz nemožno doručiť uložením zásielky na pošte.
Za doručený sa považuje, až keď ho obvinený reálne prevezme.
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Fikcia doručenia znamená, že zásielku
(písomnosť zo súdu alebo od polície) vám
pošlú na vami udanú adresu, alebo na
adresu trvalého bydliska a ak vás tam
nezastihnú, doručia ju opäť v náhradnom
termíne, ktorý vám oznámia na žltom lístku,
ktorý vám dajú do schránky a ak si ani potom
neprevezmete zásielku, tak sa to berie, že
ste o obsahu zásielky boli informovaní,
napriek tomu, že ste si ju neprevzali.

OBSAHOVÉ NÁLEŽITOSTI TRESTNÉHO
ROZKAZU

Trestný rozkaz obsahuje
a) označenie súdu; meno a priezvisko
samosudcu, ktorý trestný rozkaz vydal,
b) dátum a miesto vydania trestného
rozkazu,
c) označenie obvineného,
d) výrok o vine a o uloženom treste,
e) výrok o ochrannom opatrení, ak bolo
uložené,
f) výrok o náhrade škody, ak bol nárok na
jej náhradu riadne uplatnený,
g) poučenie o práve podať odpor.

*K bodu d): Výrok o vine musí presne
označovať trestný čin, ktorého sa výrok
týka, a to:
- zákonným pomenovaním trestného
činu,
- uvedením príslušných paragrafov

Trestného zákona,
- ale aj uvedením miesta, času a
spôsobu spáchania, prípadne aj s
uvedením iných skutočností potrebných na
to, aby skutok nemohol byť zamenený s
iným,
- ako aj uvedením všetkých
zákonných znakov vrátane tých, ktoré
odôvodňujú určitú trestnú sadzbu.

Výrok o uloženom treste musí navyše
obsahovať
- zákonné ustanovenia (paragrafy),
podľa ktorých bol trest uložený,
- výrok o tom, či bol povolený
podmienečný odklad, a prípadne, na aké
podmienky je viazaný (ak bol uložený trest
odňatia slobody, ktorého výkon možno
podmienečne odložiť alebo podmienečne
odložiť s probačným dohľadom) výrok o
spôsobe výkonu trestu, ak bol uložený
trest odňatia slobody na doživotie alebo
iný nepodmienečný trest odňatia slobody.

Všetkých vás pozdravujem a teším sa na vás v teréne a v ďalšom čísle Intoxi s článkom o
odpore voči trestnému rozkazu.
Ak potrebujete právnu radu, teda moju pomoc, môžete sa na mňa obrátiť priamo v teréne,
alebo mi volajte na číslo 0911 556 456 alebo si pýtajte na mňa kontakt cez sociálnu
asistentku Dominiku.

Právnička Majka

KROŠLÁKOVÁ, M., SEGEŠOVÁ, M.: Sprievodca trestným konaním, Bratislava: 2012. Vydané v spolupráci a za
podpory NOS OSF a Plán B n.o., Zákon č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok, Zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon
http://www.kamdomesta.sk/news/detail/news/13818/
http://www.epolis.cz/pravo/204idealnipravoanabozenstvi.html
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EExxttáázzaa

Náš svet je plný drog, či už prírodných, alebo syntetických. Niektoré sú známe pravidelným
užívaním a niektoré sa užívajú skôr príležitostne. Medzi takéto drogy patrí aj extáza, o ktorej
si dnes povieme viac. Dúfam, že článok bude pre vás zaujímavý. Je to môj prvý a snáď nie
posledný pokus o príspevok do Intoxi. Tak teda poďme k veci...

Čo to je?

Extáza (éčko, koleso) je nelegálna,
povzbudzujúca droga (stimulant), ktorá
obsahuje účinnú látku MDMA – práve táto
látka spôsobuje jej účinky. Užíva sa
väčšinou vo forme tabletiek, ktoré môžu
mať rôzne farby a vyryté symboly
(srdiečko, delfín, usmiata tvár).
Najčastejšie sa užíva na diskotékach, aby
človek vydržal dlhšie tancovať a mal veľa
energie. (1 , 3, 7, 8)

Ako to funguje?

MDMA funguje v našom tele tak, že v
mozgu uvoľní zásoby serotonín.
Serotonín je neurotransimiter prenášač
informácií v mozgu. . Serotonín, niekedy
nazývaný aj „hormón šťastia“, má vplyv
na našu náladu.MDMA spôsobí to, že sa
do nášho obehu dostane väčšie množstvo
serotonínu a my sa cítime šťastní. (8)
MDMA by malo byť hlavnou zložkou
extázy. Často však býva plná rôznych
prímesí ako amfetamínov alebo
metamfetamínov.
To, aký má účinok, však nezávisí len od
veľkosti dávky, ale aj od našej hmotnosti ,
kondičky, odolnosti a duševného
rozpoloženia. Začína účinkovať 20-40
minút od užitia. Po 60-90 minútach od
užitia dochádza k vrcholu – to znamená,
že účinky pociťujeme najsi lnejšie. Má
vplyv na náladu. Po užití sa človek cíti
uvoľnený, zrelaxovaný a akoby v eufórií.
Všetko naokolo vníma intenzívnejšie a

pociťuje blízkosť k ostatným ľuďom.
Pociťuje lásku k okoliu, znižujú sa jeho
zábrany. Cíti sa plný energie. Pri prvom
užití sa môže pritrafiť mierna panika.
Medzi možné účinky, ktoré až také
príjemné nie sú, patria potenie, svalové
napätie/kŕče a nevoľnosť. Tep a tlak
stúpajú. Účinok extázy začína miznúť po
3-5 hodinách. Napriek tomu, aké má
extáza účinky, dá sa pod jej vplyvom
kontrolovať a robiť rozhodnutia.
Všeobecne sa jej užitiu pripisujú príjemné
zážitky. (1 , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)

Čo riziká?

Užitie extázy má svoje riziká. Po užití
budeš síce pociťovať príval energie, ale
dávaj si pozor. Keď sa veľa hýbeš, zvýši
sa tvoja teplota, kedy hrozí prehriatie tela.
Zároveň sazačneš potiť a hrozí ti riziko
dehydratácie. Preto je dôležité občas si
odpočinúť, vyvetrať sa a dodržiavať pitný
režim - za hodinu vypi pribl ižne jeden
pohár vody (asi 3 dcl). Pozor! S
tekutinami to nepreháňaj, mohol/a by si si
zavodniť organizmus, čo môže viesť ku
točeniu hlavy, zvracaniu, až bezvedomiu
(človek nereaguje na oslovenie,
zatrasenie, bolestivé podnety). (2, 4, 3)

Prímesy v extáze

Ako som už spomínala, nie všetky
tabletky skutočne obsahujú MDMA, ale
namiesto toho iné prímesi. Tieto prímesi
môžu byť nebezpečné pre náš
organizmus.
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Treba byť opatrný. Nanešťastie to, či
tabletka obsahuje takéto prímesi
nespozná človek na pohľad, ale až po
užití. Prímesy v extáze majú za následok,
že účinky drogy prichádzajú neskôr a
pravdepodobne nebudú také intenzívne.
Kvôli prímesom môže mať človek
halucinácie. Odporúča sa zistiť si o dávke
čo najviac, popýtať sa ľudí, ktorí ju skúsil i
prípadne skús chvíľu pozorovať ľudí, ktorí
si dal i dávku od toho istého zdroja, či sú v
pohode. (2, 3)

Predávkovanie

Áno, predávkovanie sa týka aj extázy.
Predávkovať sa môžeš ak užiješ dávku s
veľkým množstvom MDMA, alebo s
prímesami , o ktorých nevieš, alebo keď
extázu skombinuješ s inými drogami, ako
napr. alkohol (alkohol ťa ešte viac
dehydruje, čo zvyšuje riziko prehriatia
organizmu) . Ak bude človek pociťovať
vyčerpanie, zrýchlený tep, bude mu/jej na
zvracanie, bude sa mu/jej točiť hlava,

bude mať záchvaty paniky, alebo sa bude
triasť, je dobré, aby si sadol, oddýchol si,
napil sa vody alebo ovocnej šťavy. Pokiaľ
má človek svalové kŕče, problémy s
močením a napriek tomu, že mu/jej teplo,
ale nepotí sa, ide o predávkovanie kde
môže dojsť až ku strate vedomia (človek
nereaguje na oslovenie, zatrasenie,
bolestivé podnety). Vtedy treba okamžite
volať rýchlu zdravotnú pomoc – 11 2, 1 55!
(4, 5, 6, 8)

Depka po (Post depresia)

Aj po extáze môžeš zažívať dojazdy. Tým,
že sa ti vyplaví v mozgu veľa serotonínu,
telu bude potom chýbať a chvíľu potrvá,
kým si ho mozog doplní. Hovorí sa tomu
post depresia. Budeš sa cítiť unavene,
môžeš mať smutnú náladu, na nič
nebudeš mať chuť. Keď si telo vyrobí do
zásoby ďalší serotoním, tento stav prejde.
Môže však trvať pár dní. V tomto období
nepreceňuj svoje si ly, ale:
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- Jedz pestrú stravu (vhodné sú mliečne výrobky, cícer
alebo kukurica)
- Dbaj na odpočinok
- Choďvon. Slnko podporuje tvorbu serotonínu.
- Zacvič si. Pohyb, akým je cvičenie, tiež podporuje tvorbu
serotonínu.
- Ak môžeš, skús tráviťčas s ľuďmi, s ktorými sa cítiš
dobre. Ich podpora ti pomôže zlepšiťnáladu (1, 2, 6, 9)



(1) http://www.dancesafe.org/druginformation/ecstasy
(2) http://www.drugscience.org.uk/ecstasymdmaadvice.html
(4) http://www.allaboutcounseling.com/library/ecstasyandmdmaoverdose/
(3) http://www.ravesafe.org.za/resources/PlaySafe_Spring2006_Small.pdf
(5) http://www.erowid.org/chemicals/mdma/mdma_faq.shtml
(6) https://dancesafe.org/healthandsafety/heatstroke
(7) http://www.drugabuse.gov/drugsabuse/mdmaecstasy
(8) Pusch a Silcottová, M. Kniha o extázi. Praha: Garamond, 2003.
(9) http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2077351/
http://www.osel.cz/index.php?clanek=1743
http://www.kafe.cz/hubnudal2dilzeleninakteradieteneprejeznateji27185.aspx

Iva

V tomto článku som písala o účinkoch a rizikách, ktoré sa týkajú extázy. O extáze by sa dalo
ešte veľa písať. Verím však, že aj tento krátky článok ti priniesol zaujímavé informácie, a že
ak sa s touto drogou niekedy stretneš, budeš si vedieť poradiť. Takže prajem príjemnú zábavu
a dávaj si na seba pozor.

Pri extáze jednoznačne platí:
• Najbezpečnejšie je extázu neužívať.
Vyhneš sa tak všetkým rizikám.
• Ak si dávaš extázu prvý krát, nevieš,
koľko znesieš. Daj si iba polovicu tabletky.
(1 )
• Ak účinky nepocítiš hneď, nedávaj si
ďalšiu dávku. Mohol by si sa predávkovať.
Je možné, že extáza obsahuje prímesy a
teda účinky prídu neskôr.
• Neužívaj sám! Buď s niekým, kto ti v
prípade predávkovania poskytne pomoc a
zavolá rýchlu zdravotnú pomoc – 11 2, 1 55!

• Odpočiň si, aj keď necítiš únavu.

• Extáza spôsobuje znížené vnímanie
bolesti . Zranenia a úrazy nepodceňuj a
buď opatrná/ý. (8)
• Užitím extázy rastie riziko srdcovo-
cievnych problémov a infarktu. Ak máš
problémy so srdcom, buď opatrná/ý. (1 , 2)
• Extáza môže zhoršiť príznaky
duševných chorôb, zvlášť depresií. (8)
• Opakovaným užívaním extázy
zvyšuješ riziko vzniku nespavosti,
záchvatov paniky, paranoje či úzkosti. (8)
• Nekombinuj! Užívanie extázy s
alkoholom a inými drogami zvyšuje riziko
nepriaznivých účinkov. (1 )
• (4, 5, 6, 7, 8)



AABBSSCCEESSYY AA FFLLEEGGMMÓÓNNYY

O abscesoch aj flegmónach sme už čo to popísali, ale opakovanie je matka múdrosti, a
keďže sa k nim dá dopracovať veľmi ľahko, pozrieme sa na ne zblízka aj v tomto čísle.

Pri injekčnom užívaní sa človek môže
stretnúť so všeličím, časté sú napríklad
hnisavé zápaly. Tvorí sa v nich hnis, v
ktorom sa nachádzajú mikróby. Mikrób je
okom neviditeľný organizmus, ktorý
spôsobuje práve hnisavý rozpad
postihnutej časti tela, napríklad kože a
miest pod kožou. Takýto zápal sa môže
prejaviť práve abscesom alebo flegmónou.

Prečo abscesy a flegmóny vznikajú?

Dôvody, prečo abscesy a flegmóny
vznikajú, sú rôzne. Môže to byť napríklad
nečistota drogy, používanie špinavej a
starej ihly alebo nedodržiavanie
hygienických pravidiel pri „nastreľovaní“.
Spoločným menovateľom je, že sa do tela
dostane nejaká špinka, nečistota, alebo už
spomínaný mikrób. Telo sa pred touto
špinkou alebo mikróbom bráni následkom
čoho vzniká hnis. Tento sa buď obalí
puzdrom – vzniká absces, alebo sa hnis
voľne šíri po tele – vzniká flegmóna.
Špinka alebo mikrób sa do tela môže
dostať rôznymi cestami:
- špinou na rukách a na koži, napr. pri
nastreľovaní neumytými rukami,
nepretretím miesta vpichu alkoholákom,
- špinou z nesteri lných pomôcok na
inj ikáciu (takže z ihly, lyžičky, fi l tra, škrtidla,
vody, ktoré zdieľaš alebo používaš viac
krát po sebe),
- špinou, ktorá je okolo (takže zo stola
alebo schodov, kde sa rozloží „nádobíčko“,
či zo sáčkov, kabeliek a rôznych nádobiek
a taštičiek, kde si ho odkladáš).

Čo je to absces?

Absces je dutina, ktorá je vyplnená hnisom
a je ohraničená väzivovým puzdrom, takže
je na dotyk tvrdá. Táto dutina vzniká v
dôsledku zápalu a to tak, že sa špinka
alebo mikrób dostanú do tela, napríklad
vpichom. Už po 6 hodinách sa môže
vytvoriť absces, ale môže to trvať aj pár
dní. Nevzniká zaručene len v mieste
vpichu. Nečistoty alebo baktérie prúdia
ži lami a krv ich tak môže dopraviť hocikam
inde a absces sa tak môže vytvoriť aj na
inom mieste!

Prejavuje sa tak, že:
- miesto vpichu alebo iné miesto, kde
sa absces tvorí je mierne opuchnuté a
napäté,
- po čase toto miesto sčervenie a je
teplé,
- vytvorí sa hnis, ktorý môže na povrchu
vytvoriť hrču,
- hrča je guľovitého tvaru a pri dotyku
bolí,
- bolesťmôže byť pulzujúca,
- táto hrča môže maťaj niekoľko
centimetrov,
- absces na nohe či ruke môže
spôsobovať problém s jej pohybom.
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Kým je absces ešte malý, môžeš ho
natierať masťou s účinnou látkou
Heparinoidum , ktorá okrem iného bráni
tvorbe krvných zrazenín, znižuje tvorbu
opuchov a pôsobí protizápalovo (30 g
stojí cca 3-4 eurá). Tiež sa odporúčajú
maste a krémy, ktoré sú určené na
zápaly žíl a na opuchy. Tieto maste
potláčajú aj bolesť.(50g stojí cca 5 eur).
Všetky tieto masti dostaneš v lekárni bez
receptu.
Ak je absces veľký a bolestivý, môže dôjsť
k tomu, že samovoľne praskne a hnis
vytečie von. Nemusíš sa toho báť, naopak
dochádza k úľave od bolesti a k šanci na
vyliečenie, pretože hnis vyteká von a
neostáva v tele.

Pokiaľ ale nepraskne sám od seba,
nestláčaj si ho, nemasíruj ani
nevytláčaj!
Vytláčaním môžeš spôsobiť to, že síce
praskne, ale vo vnútri a hnis sa ti rozleje
do tela. To môže spôsobiť flegmónu.
Spoznáš to podľa červených pruhov
smerom od miesta abscesu. Alebo ak sa ti
hnis dostane do žily, môže ti spôsobiť
otravu krvi!
Ak sa tvoj stav do niekoľkých dní nezlepší,
mal by si navštíviť lekára, ktorý hnis
chirurgicky odstráni.

Čo je to flegmóna?

Flegmóna je prudký postupujúci zápal. Je
to neohraničené hnisanie, ktoré sa šíri po
končatine a pri ktorom sa rozpadá
postihnutá časť tela, čiže miesto, kde sa
flegmóna vytvorí (napr. ruka). Najčastejšie
sa nachádza pod kožou, prípadne vo
svaloch. Najviac sa však vyskytuje v okolí
ciev.
Okrem vniknutia špinky alebo mikróbu, čo
sme už spomínali , môže vzniknúť aj
prasknutím abscesu alebo šírením zápalu
z akejkoľvek neošetrenej rany.
Zo začiatku vznikajúcu flegmónu nie je
vidieť, takže ani nemusíš spozorovať, že ju

máš.
Zradná je v tom, že sa behom niekoľko
hodín môže rozšíriť do celej končatiny
a potom aj do hrudníka a hlavy, kde
spôsobuje vážne poruchy, ktoré potom
končia smrťou.

Prejavuje sa tak, že:
- koža začervená, opuchne,
- prichádza nehybnosť postihnutej
končatiny,
- pri silnejšom dotyku je začervenané
miesto veľmi bolestivé a horúce.
- po nejakej dobe príde na človeka
vysoká teplota a nechutenstvo,
- po čase je možné si vo flegmóne
nahmatať tekutinu, (v „čerstvej“ nie).



Flegmóna je veľmi nebezpečná, pretože
hrozí možnosť odumretia končatiny do 2-3
dní a celý organizmus je ohrozený vážnou
infekciou. Flegmóna si vyžaduje l iečbu
širokospektrálnymi antibiotikami a
pomerne často aj chirurgické ošetrenie.
Pokiaľ sa l iečba zanedbá, končí takáto
infekcia amputáciou končatiny alebo v
horšom prípade dôjde k otrave krvi a
následnej smrti .
Ak už k zápalu príde, tak je dôležité čo
najrýchlejšie vyhľadať lekára na chirurgi i a
nesnažiť sa vyliečiť si flegmónu sám. Sám
máš veľmi malú alebo žiadnu možnosť,
ako si flegmónu vyliečiť.

Ako sa flegmóne a abscesu dá
vyhnúť?

- dbaj na hygienu, umývaj si ruky,
hlavne pred injikáciou,

- používaj vlastné nádobíčko,
pokiaľ možno vždy sterilné, nové,
čisté

- použi alkoholový tampón pred
vpichom (jedným ťahom prejdi
miesto vpichu), suchý tampón po
vpichu,

- naťahuj drogu cez filter (zabrániš
nečistotám dostať sa do tvojej
žily),

- nádobíčko nerozkladaj na
špinavých miestach (daj si pod to
napríklad noviny) .

Ošetřovatelství pro zdravotnické asistenty IV –Dermatovenerologie  Lenka Slezáková a kolektiv
http://www.odrogach.cz/skola/rizikovejevy/uzivaninavykovychlatek/zavislost/souvisejicinemoci.html
Intoxi 10/2002
http://www.infectologiapediatrica.com/blog/2010/11/12/abscesocutaneopielytejidosblandos/
http://bs.wikipedia.org/wiki/Flegmona
http://www.cbc.ca/news/politics/story/2012/06/25/polwarondrugshivglobalcommissionreport.html
http://www.colourbox.com/vector/payattentionvector3553035

Zdraví vás Morgana.

Pokiaľ by čokoľvek nebolo zrozumiteľné ohľadom abscesov a flegmón, pýtajte sa na
službe tereňákov/čok. Radi/y vám zodpovedajú vaše otázky.
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„Daj mi viac alkoholákov, používam to na tvár,“ vždy keď to na výmene počujem, ježia sa mi
vlasy. Preto som sa rozhodla napísať článok na takú ľahšiu nôtu, ktorý zároveň bude poučný
a snáď prispeje aj k tomu, že na čistenie pleti nebudeš používať alkoholáky. Mimochodom,
tieto slová sú určené ako dámam, tak aj pánom.

Takže ako to teda je?
Alebo pár tipov, ako sa starať o svoju
pokožku na tvári.
• Alkoholáky vysušujú pleť! Aj keď sa
po nich natrieš krémom, takéto šoky tvoja
pokožka nemá rada. Radšej sa umy len
čistou vodou, a potom si nanes na tvár
krém.

• Umyť tvár a potom použiť pleťovú
vodu je to, čo odporúčam. Môžeš si ju
kúpiť v drogéri i , bývajú v rôznych cenách.
Alebo siahni po tom, čo máš doma.
Domáce tonikum vyrobíš napríklad z
uhorky (čerstvej, nie zaváranej) –
jednoducho ju nakrájaš na koliečka a s
ňou sa poutieraš. Alebo vyskúšaj tonikum
z čaju - zaleješ dve vrecúška zeleného
alebo mätového čaju pol l itrom horúcej
vody a necháš lúhovať tak 5 až 1 0 minút.

Nesladiť a po vychladení máš pleťovú
vodu aj na niekoľko dní.

• Vždy sa pre spaním odmaľuj! Tvoja
pokožka pod make-upom nedýcha a
taktiež môže pokožku upchať, výsledkom
čoho sú vyrážky. A preto používaj make-up
primerane. Hlavne platí, čím viac ho budeš
používať, tým viac ho budeš aj potrebovať
na zakrytie vyrážok.

• Vyrážky si nasilu nevytláčaj. Tvoja
pokožka tým trpí! Iba ak je vyrážka
hnisavá, môžeš ju beztrestne vytlačiť.
Zober alkoholák, postihnuté miesto jemne
vydezinfikuj (jedným ťahom, nešúchať) a
nechty obalíš v čistej papierovej
vreckovke. A môžeš sa pustiť do práce.
Alkoholák povoľujem iba pri vytláčaní,
keďže dezinfikuješ pokožku, aby sa ti do

Či už máš pleť čistú alebo
vyrážkovú, je fajn jej venovať
pozornosť. Nenamotávaj sa na
svoje výražky a neškrab si ich –
tak sa ich nezbavíš a ostanú ti
jazvy. Alkoholáky si šetri na
dezinfekciu miesta pred vpichom,
alebo ak musíš opakovane použiť
štupeľ, ten môžeš pretrieť
alkoholákom.
Všetko dobré želám!

Mirka

http://wanda.atlas.sk/domacetonikaozivtepletlusknutimprsta/modaakrasa/plet/649005.html
http://img.cas.sk/img/8/article/582765_plettvarzenapokozkaaknevyrazka.jpg



http://www.lustenie.napady.net/osemsmerovky

OOSSEEMMSSMMEERROOVVKKAA
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Znenie z minulej tajnicky je :

Zivot je vazna vec, no viete "si ho predstavit bez usmevu" (?)
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TERÉNNYCH PRACOVNÍKOV/ČKY OZ ODYSEUS
NÁJDEŠ V BRATISLAVE:

Každý pondelok:
11 :00 – 1 3:00 na parkovisku na Slovnaftskej ulici

Každú stredu:
11 :00 – 1 3: 00 na parkovisku na Slovnaftskej ulici

Každý štvrtok:
1 3:00 – 1 5:00 v Pentagone pri tenisových kurtoch (Stavbárska ul.- Vrakuňa)

Každú nedeľu:
20:30 -21 :30 Panónska, oproti AAA auto (na parkovisku kde bola kedysi

pumpa)
22:00 – 23:30 na Trnavskom mýte pri Tržnici

(pri zastávke trolejbusov)

VYDALO OBČIANSKE ZDRUŽENIE ODYSEUS S
FINANČNOU PODPOROU MINISTERSTVA PRÁCE,

SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY (DOTÁCIA NA PODPORU
EDIČNEJ ČINNOSTI)

WWW.ODYSEUS.ORG, intoxi@ozodyseus.sk

PPOOZZOORR ZZMMEENNAA !! !! !! !! !! !! !!

SSlluužžbbaa nnaa PPaannóónnsskkeejj ssaa sskkrraaccuu jj ee oo hhooddiinnuu !!
ZZaaččíínnaammee oo hhooddiinnuu nneesskkôôrr!! !! !! !! !!

PPaannóónnsskkaa 2200:: 3300 -- 2211 :: 3300

OZNAM !

skončil náš neobmedzený výdaj ihiel , takže od nového roku, tak ako predtým,
dostanete čisté ihly a ostatný materiál len na výmenu za ihly špinavé
bez špinavých ihiel od nás dostanete len základnú výbavičku a to je

Pentagon - 5 ihiel + ostatný materiál
Slovnaft - 1 0 ihiel + ostatný materiál
Panónska - 20 ihiel + ostatný materiál
Mesto 20 ihiel + ostatný materiál


