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Ahojte!

Rozmýšľam, čo múdre napísať, keď som taká unavená, že oči držím ledva otvorené. 
Určite ten stav poznáte aj samy/sami. Práve som dokončila marcové číslo, vytiahla som 
vám jeden článok o kondómoch zo septembrového čísla roku 2006, lebo sa mi veľmi páčil 
a ako sa hovorí, opakovanie, matka múdrosti .

Tento mesiac sa udiala jedna novinka, a to, že sme sa rozhodli INTOXI registrovať 
na Ministerstve kultúry, ja však dúfam, že táto zmena bude pozitívna. Viac menej sa nám 
možno pár vecí vo vydaní zmení, ale náš dizajn sa budeme snažiť zachovať.

Keď sme sa tento mesiac rozprávali s kolegyňami a kolegami o INTOXI, všimli 
sme si, že nám nejak menej prispievate a úprimne povedané, aj ma(nás) to trápi. Pretože 
nechceme, aby INTOXI bolo tvorené len pre vás, ale hlavne S VAMI: Tak hor sa do toho, 
máte nejaké otázky, nápady, krížovky, myšlienky, o ktorých si myslíte, že by ich mali 
vidieť aj ostatní? Šup s nimi ku terénnym pracovníkom a pracovníčkam, lebo jedine tak sa 
dostanú ku mne a tým pádom do INTOXI.

Tak a teraz s nádejou, že sa tento nočný „pokec“ dá aspoň trochu čítať, sa lúčim 
a prajem, ako vždy, čo najkrajší mesiac.

Andrea 

Zdroj obrázku: http://im.super.cz/fun/54/95-unava.jpg
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Z DENNÍKA ROMANA

NA DOBROVOĽNOM LIEČENÍ V HRNČIAROVCIACH

14.4., pondelok
Dnešný deň som sa cítil už 

od rána ako vymenený, čo mi 
nakoniec povedal aj Karol na 
bilancii. Mal som dobrú náladu 
po celý deň, necítil som ani 
žiadnu únavu a taktiež som sa 
aj zapájal do spoločných 
rozhovorov s chalanmi a 
podvečer som sa ešte povyprával 
celkom dobre s Karolom. Neviem, 
ale po tej včerajšej skupine som sa 
aj ja sám cítil ako niekto nový. 
No dúfam, že to nebude len moja 
chvíľková eufória, ktorú 
zvyknem mať n i e k e d y  po
skupinách.

15.4., utorok
Dnes som mal tiež 

vynikajúci deň, možnože aj lepší 
ako včera, alebo taký istý. Ráno 

boli skupiny, odkiaľ ma 
nečakane zobrali na výsluch, 
z čoho som bol pekne prekvapený 
a nervózny, lebo som o ničom 
nevedel a ani mi nedali vedieť. 
Tá moja nervozita sa aj pomaly 
stupňovala, lebo som nevedel, o 
čo ide, a na blízku som nemal 
nikoho zo skupiny, s kým by som 
sa mohol o tom povyprávať. Tak 
som tam mal aj v čakárni 
jedného známeho krajana a 
jedného dospelého chlapíka, 
ktorého som ani poriadne 
nepoznal, len z oddielu 3C. 
Začal som o tom vyprávať, ani 
sám neviem, ako, že som z toho 
na nervy. Až sme sa dostali na 
úplne iné témy. A behom 5 
minút bola moja nervozita úplne 
preč a znovu som mal dobrú
náladu. Bol som sám zo seba 
prekvapený, pretože hneď v tú 
chvíľu, ako som to hovoril, mi 
blyslo hlavou, že pred touto 
liečbou som to vôbec nedokázal a 
teraz dokážem dať najavo svoje 
pocity nielen pred skupinou, ale 
aj pred úplne cudzími ľuďmi, čo 
ma aj dosť teší.

Zdroj obrázku:
http://st.blog.cz/m/marrylife.blog.cz/obrazky/143
95842.jpg
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H P V ? !
HUMAN PAPILOMAVIRUS
ĽUDSKÝ PAPILOMAVIRUS

TENTO ČLÁNOK JE VENOVANÝ HPV. VÍRUSU, KTORÝ 
MENÍ ŽIVOTY ĽUDÍ A I NAPRIEK TOMU NIE JE SPÔSOB, AKO 
HO ÚPLNE ZASTAVIŤ. NEEXISTUJE NAŇ LIEČBA, KTORÁ BY 
HO ÚPLNE ZNIČILA. JE TO VÍRUS MNOHÝCH TVÁRÍ 
A PODÔB. ZATIAĽ ČO JEDEN VYVOLÁ RAKOVINU, DRUHÝ 
SA NEMUSÍ ANI LEN PREJAVIŤ A VESELO SA PRENÁŠA 
ĎALEJ, ČI UŽ KAŽDODENNÝM KONTAKTOM S INÝMI ĽUĎMI 
A/ALEBO POHLAVNÝM STYKOM.

ČO JE TO ZA VÍRUS ?

Ľudský papilomavírus je v dnešnej 
dobe považovaný za hlavnú príčinu 
vzniku rakoviny krčka maternice, ktorá 
zabije po celom svete viac ako 200 000 
žien každý rok.

Tento vírus je bežný. Odhaduje sa, že 
existuje viac ako 100 typov HPV ( 
označovaných číslicami ), z čoho menej 
než 20 typov je spájaných s vysokým 
rizikom pre vznik rakoviny krčka 
maternice a genitálnych bradavíc.

Väčšina typov je však relatívne 
neškodná – ako sú typy, ktoré spôsobujú 
bežné bradavice na rukách a  chodidlách. 

Je to vírus, ktorý je neliečiteľný. Dajú 
sa liečiť len jeho príznaky, podobne ako 
napr.: herpes. 

PREJAVY HPV INFEKCIE :

 Bežné bradavice na rukách a nohách, 
ktoré sú ľahko odstrániteľné ( napr.: 
zmrazením ). Po odstránení bradavíc je 
potrebná terapia protivírusovými 
preparátmi, ako napr.: maste, alebo 
spreje, ktoré pôsobia lokálne. Naozaj 
široký výber. Na trhu sú aj želatínové 
kapsule, ktoré pôsobia dokonca aj na 
herpesové vírusy. Tieto typy bradavíc 

nie sú sexuálne prenosné. Prenášajú sa 
obyčajným dotykom. 

 Genitálne bradavice. Pozor ! typy, 
ktoré spôsobujú genitálne bradavice, 
nie sú tie, ktoré spôsobujú rakovinu. 
Tieto typy sú sexuálne prenosné a je 
ich okolo 40. 

 Rakovina : typy HPV ako sú napr.: 16, 
18 a 31 spúšťajú rast abnormálnych 
buniek maternice. Rakovina krčka 
maternice a/alebo hrtanu. HPV týchto 
typov sa prenáša sexuálne, ale aj
dotykom. Mužský kondóm v tomto 
prípade úplne neochráni. Pretože tento 
typ HPV sa nenachádza len na penise, 
či vo vagíne, ale aj na pokožke 
v genitálnej oblasti alebo v okolí 
análneho otvoru. Pri orálnom sexe sa 
HPV môže usadiť v ústach na sliznici. 
V takom prípade je dosť 
pravdepodobné, že pri neliečení 
príznakov sa rozbehne rakovina 
hrtanu. 

To, že človek žije s HPV nemusí ani 
len tušiť. Sú známe prípady, kedy sa 
infekcia nijako neprejavila, no i napriek 
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tomu bol človek nosičom vírusu, i keď 
o tom nemusel vedieť. Čím zriedkavejšie 
sa HPV prejaví spomínanými príznakmi, 
tým sa zvyšuje riziko, že práve HPV sa 
stane najčastejšou pohlavne prenosnou 
infekciou. Z toho vyplýva, že 
najúčinnejšou prevenciou je testovanie.

HPV je jednou z najbežnejších 
sexuálne prenosných infekcií. Okolo 40 
typov HPV môže byť sexuálne 
prenosných. Napádajú genitálnu oblasť ( 
kŕčok, vagínu, konečník, penis, pošvu, 
močovú trubicu a vonkajšie ženské 
ústroje ). Väčšina genitálnych bradavíc je 
spôsobená typmi 6 a 11. Bradavice sa 
môžu objaviť po niekoľkých týždňoch 
a/alebo mesiacoch po sexuálnom kontakte 
s osobou, čo má HPV. Opäť, príznaky 
infekcie sa nemusia nikdy prejaviť!

Niektoré typy HPV sú označované ako 
nízko rizikové vírusy, medzi ne patria aj 
spomínané typy HPV-6 a HPV-11. Tieto 
najbežnejšie typy HPV sa nemusia 
prejaviť ani bradavicami a ani rakovinou.

RIZIKOVÉ FAKTORY PRE HPV A TÝM 
AJ RAKOVINU KŔČKA MATERNICE.
Pre nakazenie sa HPV je rizikový 
nechránený pohlavný styk ( ženský 
kondóm je v tomto prípade účinnejší ako 
mužský, pretože chráni aj pysky.)
Možnosť, že u ženy prepukne rakovina 
krčka maternice, zvyšujú vysoko rizikové 
HPV typy. Avšak, zatiaľ čo HPV infekcie 
sú bežné, tak rakovina krčka maternice 
nie je.

Štúdie dokazujú, že vznik rakoviny 
závisí od množstva ďalších faktorov, 
ktoré vplývajú na ženy s vysoko 
rizikovými typmi HPV. Tieto kofaktory 
sú: fajčenie, veľa pôrodov, dlhodobé 
užívanie antikoncepcie a vírus HIV.

OČKOVANIE PROTI HPV
Toto očkovanie je jedno z tých 

drahších  Je to očkovanie proti HPV 

typom 6, 11, 16 a 18 a vyjde okolo 15.000 
SKK. Skladá sa z troch očkovaní a je 
určené ženám vo veku 9 – 26 rokov. 

Ak máte prístup na web, pozrite si 
bližšie stránku www.hpv.sk a nezabudnite 
ísť na svoju ročnú prehliadku ku 
gynekológovi.

Ak gynekológa nemáte a potrebujete, 
kontaktujte naše terénne pracovníčky 
a pracovníkov alebo sociálnu asistentku 
Evu. Kontakt na ňu nájdete na poslednej 
dvojstránke INTOXI.

Toľko o HPV, v jednom z ďalších
čísel INTOXI na vás čaká článok 
o rakovine krčka maternice. 

- monika bj. -

ZDROJE:
http://www.cancer.gov/newscenter/benchmarks-vol2-

issue4/page2, 
http://indonal.sk/show.php?sec=4&sub=4&idart=19&od=0

http://www.hpv.sk/secure/index.html
http://www.sandoz.sk/home.php?id=90&category=4&

subid=294&l2_id=295
http://www.durex.com/sk/safe_sex.asp?id=242&intM

enuOpen

Zdroj obrázkov:
http://whyfiles.org/coolimages/images/csi/HPV_small

.jpg
http://www.asistentka.cz/files/images/asistentka.jpg
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NIELEN V ŠTÁTE DÁNSKOM TO SMRDÍ......

„NIEČO SMRDÍ V ŠTÁTE DÁNSKOM.“  NO ČO,
POZNÁTE? JE TO Z HAMLETA. PAMÄTNÁ VETA 
PO STÁROČIA NEPRÁVOM VYTLÁČANÁ SVOJOU 
SLÁVNEJŠOU SESTROU „BYŤ, ČI NEBYŤ“.
SHAKESPEARE JU SVOJHO ČASU VLOŽIL DO ÚST 
HAMLETOVI, ABY TAK ŠVÁRNY DÁN VYJADRIL 
SVOJ NESÚHLAS S TÝM, ŽE SA VECI NERIEŠIA 
TAK, AKO BY SA MALI. PRÍBEH SA ODOHRÁVAL 
V DÁNSKU, NO TO VÔBEC NEBRÁNILO 
UDOMÁCNENIU SA TEJTO METAFORY I U NÁS..
V KAŽDOM ŠTÁTE SA PREDSA NÁJDE ČOSI, ČO 
PODRÁŽDI ČLOVEKU NOZDRY. A KEĎŽE NIELEN 
MEDZIĽUDSKÉ VZŤAHY, ALE I ŠTÁTY SA TVORIA 
ZO SLOV (???), ŽIADA SA MI DAŤ SLOVÁ VON.
RADA BY SOM SA TENTO ROK S VAMI NA 
STRÁNKACH INTOXI PODELILA O VECI, KTORÉ 
MA VYTÁČAJÚ, O V E C I  BLÍZKE VÁM I MNE,
JEDNODUCHO O VECI, ČO SMRDIA V ŠTÁTE 
SLOVENSKOM..

Je tomu už vyše roka, čo sa vo 
Vrakuni rozbehol projekt Drogy von. 
Mnoho ľudí si už lámalo hlavu nad 
pentagonovým drogovým 
hypermarketom, mnoho 
starostov/starostiek si na riešení tohto 
problému stavali svoj predvolebný 
program.,„“ Právo, poriadok a hurá tvrdo 
do nich! V praxi to minulý rok od 
februára do mája znamenalo zavedenie 
samostatnej policajnej hliadky. 24 hodín, 
deň čo deň...v každom počasí 
ochrancovia/ochrankyne zákona 
zasahovali a usilovne vysypávali 
ascorbín. A výsledok? 50 percentné 
zlepšenie. 

Autor projektu, Peter Grečko, 
hovorí, že počas roka existencie projektu 
Drogy von sa zlepšila bezpečnosť a 
čistota v dome. Pasivita obyvateľov bola 
pri prieskume samotnými obyvateľmi 
označená za druhú najčastejšiu príčinu 
problémov. Napriek tomu sa títo istí ľudia 
vedeli spojiť. Nebáli sa trochu zababrať 

od farieb, vymaľovať a vyčistiť spoločné 
priestory. Čísla ukazujú, že sa zmenšil aj 
počet lúpežných prepadnutí a vlámaní do 
áut.  

Ešte však ani neutíchol potlesk 
a mne v ušiach znie niečo úplne iné. 
Niečo, čo v celom projekte uniklo. 
Rezonuje vo mne otázka ľudskej 
dôstojnosti. Otázka ľudskej  dôstojnosti 
ľudí, ktorí často potrebujú pomoc.... 
Otázka ľudskej dôstojnosti ľudí, ktorí žijú 
s chorobou zvanou drogová závislosť. 
Ako s tebou jednajú a na základe čoho tak 
činia? Nikto, ani policajt/policajtka nemá 
patent na nerešpektovanie tvojich 
ľudských práv,  pretože „vyzeráš, že 
užívaš“. Človek si zvykne aj na šibenicu, 
hovoria Slováci/Slovenky.

Aj pentagonská minca má však dve 
strany. Nezabúdajme, že v hre sú 
i neužívajúci obyvatelia Stavbárskej, ktorí 
chcú len to s čím sa rodí každý/každá 
z nás. To „nezabúdajme“ hovorím preto, 
že ja sama som na nich skoro zabudla. 
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Právo na bezpečnosť je jedným zo 
základných ľudských práv. V minulosti 
boli tieto práva priznávané iba vládcom 
a šľachte. Čo sa zmenilo? Dnes už sú 
univerzálne pre všetky ľudské bytosti bez 
ohľadu na etnický pôvod, náboženstvo, či 
pohlavie. Rozmýšľam ako sa asi cíti 
človek, ktorému právo na bezpečnosť 
vezmú. Čo ak má tento človek deti, 
o ktoré sa denne bojí? Ktosi mi raz 
povedal, že náš najväčší dar je schopnosť 
klásť si otázky. Zabudol však spomenúť 
čo s tými, na ktoré odpoveď nepoznám.

Ďalšou zastávkou na tŕnistej ceste 
projektu Drogy von bolo rozmiestnenie 
kamier. Hlavný vchod, schodisko 
a výťahy sú teraz prístupné len s použitím 
magnetických kľúčov. Počítačom sa 
kontroluje čas a počet vstupov na každý 
kľúč. „Z toho sa dá určiť, ktorá osoba 
kľúč najviac používa a potom možno 
vyvodiť, že tento človek predáva drogy 
alebo spolupracuje s dílerom. Zmenil sa 
domový poriadok tak, že ak bude mať 
niekto príliš veľa vstupov a výstupov, 
bude možné mu uložiť sankcie.“, vyjadril 
sa starosta Futura. 

Trestať vstupy a výstupy do 
budovy, nech žije demokracia! Chúďa, 
neisto sa potkýna na hlinených nožičkách. 
Nevedeli sme si vládnuť a učíme sa to len 
so zaťatými zubami. Už dlhšie nad tým 
rozmýšľam a neviem sa zbaviť pocitu, že 
pre tento národ je tabu národ sám. Žeby 
súčasť národného dedičstva? Bodaj by 
nie, 150 rokov sme mali na krku Turkov, 
potom prišli Maďari. Nešťastný komplex 
menejcennosti, ďalšia vec čo rozochvieva 
moje nemalé nozdry. Ešte viac sa mi však 
rozum zastavuje, keď si mocní/é 
potrebujú dokazovať, že žiadny komplex 
menejcennosti nemajú a demonštrujú 
svoju moc autoritárskymi zákazmi 
a nezmyselnými nariadeniami. 
Kriminalizácia všetkého a všetkých je 
najjednoduchším riešením a predzvesťou 

zániku zároveň. Ale aj tak by ma 
zaujímalo, či by niečo tak absurdné 
mohlo obstáť ako dôkaz viny.

Napriek spomínanému 50% 
zlepšeniu sa 70% vlastníkov bytov  
zhodlo na tom, že situácia okolo predaja 
drog sa nezmenila. Nuž, ako sa to vezme.. 
Ľudia sú najímaní, aby vynášali viac 
dávok od dílera . Viac dávok rovná sa 
väčšia výška trestu, ak ťa s nimi chytia. 
Množstvo samozrejme nie je jediný 
rozhodujúci faktor. Ak u teba nájdu, 
povedzme, 10násobok bežnej dávky, 
bol/a si za  tento trestný čin v minulosti 
odsúdený/á, dĺžka trestu sa z 3 rokov (do 
3násobku bežnej dávky) môže vyšplhať i 
na 10.

Ak ste si náhodou zvykli na 
prítomnosť polície, nezúfajte, s najväčšou 
pravdepodobnosťou budú späť. 
Pripravuje sa pokračovanie projektu s 
názvom Drogy von 2. V rámci neho sa 
plánuje i vytvorenie špeciálneho 
policajného tímu. Dobrou správou je 
plánovaná investícia do prevencie, 
konkrétne by sa mal v kultúrnom 
stredisku Talin, oproti Pentagonu, otvárať 
klub pre deti z rodín, kde niekto z 
príbuzných užíva. V ďalšej fáze sa tiež 
uvažuje o klube pre mladistvé mamičky. 
Tak sa nám snáď blýska na menej 
represívnejšie časy.

Čo dodať na záver? To, ako sa 
správajú ľudia k nám hovorí o tom, akí 
sú. To, ako sa správame k nim hovorí 
o tom, akí sme my. Je dobre mať svoj 
názor, no často rozhoduje práve to ako ho 
podáme. Ak provokuješ 
policajta/policajtku, nebudeš sa mať 
lepšie. Existujú efektívnejšie spôsoby ako 
vyjadriť svoju nespokojnosť. Napíš to, daj 
to von a my uverejníme tvoj názor 
v Intoxi.

Katy
Zdroj obrázku:
http://www.pagefarm.net/playground/hamjep/hamlet.
jpg
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Ako analgetikum prišiel na trh 
v 80tych rokoch 20 stročia. 
Predáva(l) sa pod firemnými 
názvami Temgesic, Buprenex, 
Subutex, Suboxone.

BUPRENORFÍN,

MLADŠÍ BRAT METADONU

MNOHÍ Z VÁS UŽ URČITE POČULI O MLADŠOM BRATOVI METADONU,
BUPRENORFÍNE, KTORÝ JE NA NAŠOM TRHU RELATÍVNE NOVÝ. KEĎŽE 
CHCEME, ABY STE VEDELI ČO NAJVIAC, ROZHODLI SME SA VNIESŤ DO 

CELEJ VECI TROCHU VIAC SVETLA.

Buprenorfín sa na substitučnú liečbu 
používa najmä mimo hlavného mesta 
Bratislavy (kde je dostupná hlavne 
metadonová udržiavacia liečba). 

Buprenorfín je na Slovensku 
dostupný už od roku 2000, ale jeho 
preskripcia (predpis) nie je rozšírená. 
Podľa informácií Štátneho ústavu na 
kontrolu liečív sa v roku 2005 predalo 6 
189 balení 2mg buprenorfínu. 
Obmedzenú preskripciu spôsobuje jeho 
vysoká cena a obmedzenia na jeho 
predpisovanie zo strany poisťovní. 

Buprenorfín pod firemným názvom 
SUBUTEX bol vo februári 1996 
zavedený vo Francúzsku na liečbu 
opiátovej závislosti do klinickej praxe 
(podjazykové tablety subutexu obsahujú 
0,4 mg, 2 mg a 8 mg buprenorfínu). Je 
tiež odporúčaný ako alternatívna 
udržiavacia liečba pre tehotné ženy 
závislé od opiátov. Jeho veľkou 
prednosťou je, že nemá teratogénny efekt 
(nezapríčiňuje znetvorenie a abnormality 
plodu) a metabolizuje sa prevažne 
v pečeni.  Do materského mlieka 
prechádza iba v nízkych koncentráciách. 
Podanie 2 – 4 mg subutexu pod jazyk sa 

vyrovná 20 – 30 mg metadonu. Na trhu je 
v dvoch formách, a to v injekčnej a 
sublingválnej (podjazykovej).

Buprenorfín je polysyntetický 
agonista/antagonista opiátových 
receptorov. Agonista je látka pôsobiaca 
rovnako ako iná látka (napr. metadon je 
agonista heroínu). Antagonista má účinok 
opačný (antagonista heroínu je pervitín). 
Čiže subutex je agonista heroínu, ale 
môže sa prejaviť ako antagonista a 
vyvolať abstinenčný syndróm (krízu), ak 
bol pred menej ako 4 hodinami užitý   
iný opiát.

Buprenorfín môže spôsobiť 
závislosť. Nie je určený na jednorazové 
užitie, ale na dlhodobú liečbu. Môže 
byť nebezpečné, ak sa náhle prestane 
užívať. 

Človek môže zažívať abstinenčné 
príznaky a pociťovať túžbu k relapsom. 
Ak sa kombinuje s inými látkami, 
(heroín, metadon, antidepresíva, 
alkohol, sedatíva) zvyšuje ich utlmujúci 
účinok a môže vážne ohroziť zdravie. 

Denná dávka: 12 mg/ 16 mg. Tablety 
obsahujú 2 mg alebo 8 mg účinnej látky.

Vyhľadajte zdravotnú pomoc ak si 
myslíte, že ste užili príliš veľkú 
dávku.
! Predávkovanie môže byť smrteľné.
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BUĎTE ZVLÁŠŤ OPATRNÍ:

NIEKTORÍ ĽUDIA ZOMRELI NA 
ZLYHANIE DÝCHANIA (NESCHOPNOSŤ 
DÝCHAŤ), PRETOŽE SUBUTEX 
ZNEUŽÍVALI ALEBO SÚČASNE S NÍM 
UŽÍVALI BENZODIAZEPÍNY 
(TRANKVILIZÉRY).

Buprenorfín by mali opatrne užívať 
ľudia s pečeňovými  problémami ( 
spracovanie subutexu v pečeni môže byť 
zmenené), s astmou, alebo  dýchacími 
ťažkosťami (boli hlásené dýchacie 
ťažkosti v súvislosti s užívaním subutexu) 
a  problémami s obličkami (20% látky sa 
vylučuje močom, teda vylučovanie močom 
sa môže predĺžiť). 

VEDĽAJŠIE ÚČINKY BUPRENORFÍNU

sú nevoľnosť, slabosť, závrate, bolesť 
hlavy, zvracanie, pomalé plytké dýchanie, 
zmeny nálady (depresia), bolesti brucha, 
pečeňové problémy (tmavý moč), žltnutie 
očí a pokožky, zmeny videnia.

(ZNE)UŽÍVANIE  SUBUTEXU

Podľa získaných údajov užívalo 
Subutex 109 klientov nízkoprahových 
služieb. Z nich 65  užívateľov/liek 
získavalo Subutex legálne (na predpis) a 
zvyšok na čiernom trhu, a to v mestách 
Nitra a Sereď, čo môže potvrdzovať 
pretrvávanie situácie so zneužívaním 
buprenorfínu. 

Od subutexu môže vzniknúť podobná 
závislosť ako od heroínu. V zahraničí sú 
vyslovované vážne obavy z hrozby 
zneužívania subutexu ako čoraz viac 
obľúbenej, ľahko dostupnej, výrazne 

lacnejšej a trestnoprávne ťažko 
postihnuteľnej náhrady za heroín. Podľa 
neoficiálnych informácií bolo v poslednom 
období v Centre pre liečbu drogových 
závislostí v  Košiciach, Žiline a Banskej 
Bystrici zaznamenaných viac závislých 
osôb od subutexu ako od heroínu alebo 
pervitínu. Nevieme, aká je situácia v 
Bratislave, ale v Prahe majú viac závislých 
od subutexu ako od pervitínu, čo bolo pred 
niekoľkými týždňami konštatované aj 
českým monitorovacím centrom pre drogy. 
V Žiari nad Hronom a Banskej Bystrici sa 
získava Subutex na predpis u lekára.

Snáď sa nám týmto podarilo predísť 
potenciálnym nepríjemnostiam, ktoré by sa 
mohli prihodiť ako dôsledok 
neinformovanosti. Lebo nie len šaty, ale 
hlavne podstatné informácie robia človeka 
človekom.

Natália
Zdroje:
http://www.nobel.sk/PIL.aspx?what=pil&code=45
609
http://en.wikipedia.org/wiki/Buprenorphine
http://www.narconon.ca/subutex.htm
http://www.drugs.com/mtm/subutex.html
http://www.nobel.sk/default.aspx?what=spc&code
=45610
http://www.infodrogy.sk/index.cfm?module=Libra
ry&page=Document&DocumentID=396
Zdroje obrázkov:
http://www.gorms.dk/file/1151?type=jpg&width=
350
http://www.oneworld.ca/ezimagecatalogue/catalog
ue/variations/29343-100x100.jpg
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PITIE UŽ STREDNÉHO A VÄČŠIEHO MNOŽSTVA 
ALKOHOLU POŠKODZUJE SRDCE

PRI BLÚDENÍ PO INTERNETE SOM
NATRAFILA NA ZAUJÍMAVÝ
ČLÁNOK, KTORÝ HOVORÍ
O ZDRAVOTNÝCH PROBLÉMOCH,
KTORÉ SÚVISIA S PITÍM ALKOHOLU.
IDE O AMERICKÚ ŠTÚDIU, KTORÁ
POUKAZUJE ŽE AJ PITIE ALKOHOLU
(AKO AJ UŽÍVANIE AKEJKOĽVEK
INEJ DROGY) SO SEBOU PRINÁŠA
SVOJE ZDRAVOTNÉ RIZIKÁ.

Podľa najnovšej štúdie výskumníkov 
z Kalifornskej univerzity v San Diegu, 
spôsobuje konzumácia vyšších dávok 
alkoholu – iba 6 pohárov týždenne –
aterosklerózu = tvrdnutie / kôrnatenie 
artérií (tepien). Ateroskleróza zhoršuje 
cirkuláciu krvi, a tým zvyšuje riziko 
infarktu a ďalších poškodení srdce.

Za štandardný pohár alkoholu sa 
v epidemiológii a v medicíne všeobecne 

považuje polliter desať stupňového 
piva, 0,2 litra stolového vína alebo 0,05 

litra destilátu s 40% koncentráciou 
čistého liehu.

Rada štúdií potvrdzuje, že nepitie 
alkoholu môže stav srdca zlepšovať. 
Agentúra Reuters vydala správu, podľa 
ktorej sa miera kalcifikácie artérií zvyšuje 
so zvyšujúcou sa mierou konzumácie 
alkoholu. Kalcifikácia (zvápenatenie) je 
ukladanie solí vápnika do tkanív, čo vedie 
k zníženiu elasticity steny tepien.

Štúdia zo San Francisca sledovala po 
dobu pätnásť rokov skupinu 3.037 ľudí, 
ktorí boli v dobe vstupu do štúdie vo veku 
medzi 33 a 45 rokov. Výskumníci zistili, 
že známky aterosklerózy vykazovalo: 

len 8 % nepijanov, 9 % tých, ktorí 
pili maximálne šesť štandardných pohárov 
alkoholu týždenne, 13% tých, ktorí 
konzumovali 7-13 štandardných pohárov 
týždenne, a 19% tých, ktorí vypili 14 
a viac pohárov týždenne.

Výsledky výskumu ukázali na 
vyššiu pravdepodobnosť vzniku 
aterosklerózy predovšetkým 
u Afroameričanov a „večierkových 
pijanov / flamendrov“ (v origináli „binge 
drinkers“) – teda u tých, ktorí nepijú 
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alkohol priebežne v malých 
množstvách, ale naopak pijú veľké 
množstvo nárazovo („raz za čas, raz za 
týždeň“, „do mŕtva, do ožrania, do 
poriadnej nálady…“ a pod.)

Ateroskleróza alebo kôrnatenie tepien 
je jav, keď sa cholesterol ukladá v 
stenách tepny. Ateroskleróza zhoršuje 
cirkuláciu krvi, čo znamená, väčšiu 
záťaž pre srdce.

Artéria (tepna) je cieva, ktorou prúdi 
krv zo srdca. Tepnami prúdi
okysličená krv, ktorá rozvádza 
kyslík a výživné látky do jednotlivých 
častí organizmu.

Spracovala karcha

Článok bol prebratý z portálu 
www.drogy-info.cz

Zdroje:

http://www.drogy-
info.cz/index.php/info/legalni_drogy/alkohol/nej
novejsi_studie_piti_uz_strednich_a_vetsich_mno
zstvi_alkoholu_poskozuje_srdce.;  
http://www.biospotrebitel.sk/clanok/402-
cholesterol-ateroskleroza-a-strava.htm;  
http://www.pfizer.sk/sk/vase-
zdravie/kardiovaskularne-ochorenia/slovnik-
pojmov/;http://www.medinfo.sk/?s=heslo&id=6
95; 
http://www.cudzieslova.sk/hladanie/kalcifik%C3
%A1cia
Štúdia bola zverejnená v časopise American 
Journal of Epidemiology . 
Plný text článku nájdete na: 
http://aje.oupjournals.org/cgi/content/full/161/5/
423
Zdroje obrázkov:
http://i.pravda.sk/07/111/skcl/P121eec76_Alkoh
ol.jpg
http://www.asa.org.uk/NR/rdonlyres/FA48566E-
D3E0-4660-9588-0ED6802E3F42/0/alcohol.jpg

http://www.veda.cz/dwn/5430/13695B_atheroscl
erosis.jpg

Krvné tepny

Normálna 
artéria (tepna)

Aterosklerotická tepna
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VŠETKO ČO STE CHCELI VEDIEŤ O MUŽSKÝCH KONDÓMOCH A BÁLI 
STE SA OPÝTAŤ...

KONDÓMY EXISTUJÚ V NAJRÔZNEJŠÍCH CHUŤOVÝCH, TVAROVÝCH,
VEĽKOSTNÝCH, FAREBNÝCH ČI CENOVÝCH PREVEDENIACH. OKREM 

TOHO, ŽE ZABRAŇUJÚ NEŽELANÉMU TEHOTENSTVU, CHRÁNIA AJ PRED 
POHLAVNE A KRVOU PRENOSNÝMI OCHORENIAMI AKO JE NAPRÍKLAD 

SYFILIS, KVAPAVKA, HIV/AIDS, HEPATITÍDA B A POD.. POUŽÍVAŤ 
KONDÓM PRI VŠETKÝCH TYPOCH SEXUÁLNEHO STYKU (T.J. PRI 

ORÁLNOM, ANÁLNOM A VAGINÁLNOM SEXE) JE PRETO ZDRAVIU VEĽMI 
PROSPEŠNÉ.

Kondóm by sme mali používať 
vždy – to znamená pri sexuálnom styku 
so svojím pravidelným aj  náhodným 
sexuálnym partnerom/partnerkou.
          Na vernosť sa síce spoliehať 
môžete, ale je pravda, že Vaši partneri 
alebo partnerky sa Vám nemusia so 
všetkým zdôveriť, a preto je lepšie 
spoľahnúť sa radšej na kondóm.

Existujú špeciálne kondómy na 
orálny (fajka), análny (do zadku) aj 
vaginálny (klasický) sex.
         Orálne a vaginálne kondómy sa 
vyrábajú najmä z latexu, pričom tie, ktoré 
sa odporúčajú na orálny sex bývajú 
ochutené a bez spermicídnych látok.

         Análne kondómy sú vyrobené 
zväčša z polyuretánu, ktorý je oveľa 
pevnejší než latex.

       Samozrejme pri análnom aj 
vaginálnom sexe je dobré používať 
lubrikant na vodnej alebo silikónovej 
báze. Je to preto, lebo pri análnom sexe 
sa prirodzene nezvlhčuje análny otvor (na 
rozdiel od vagíny), a preto vzniká väčšie 
trenie, čím aj väčšia pravdepodobnosť 
pretrhnutia kondómu. Práve preto je 
análny kondóm pevnejší. Musím Vás 
upozorniť na to, že NIE JE DOBRÉ 
POUŽÍVAŤ AKO LUBRIKANT NAPR. 
MASŤ, KRÉM Č I  OLEJ. „MAZACÍ“ 
ÚČINOK TAKÝCHTO 
„LUBRIKANTOV“ JE KRÁTKY 
A KONDÓM SA VEĽMI RÝCHLO 
PRETRHNE.

                  Keď si kupujete kondóm, 
kupujte len otestované a lubrikované 
kondómy. To, či bol kondóm otestovaný 
v špeciálnom laboratóriu je napísané na 
krabičke. 

NEPOUŽÍVAJTE KONDÓM KEĎ JE 
PO ZÁRUKE, ALEBO JE 
POŠKODENÝ. 

To, či je poškodený ľahko 
skontrolujete stlačením obalu. Pokiaľ sa 
v obale nachádza vzduchová bublina je 
všetko v najlepšom poriadku. 

Spermicídne látky sú látky, ktoré 
„zabíjajú“ spermie a chutia naozaj 

veľmi zle. Preto sa ani nepridávajú do 
kondómov určených na orálny sex.
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Pokiaľ sa tam vzduch nenachádza, 
kondóm nepoužívajte. 

                Poškodeniu kondómu sa dá 
predísť aj tým, že ho NEBUDETE nosiť 
napr. v peňaženke alebo vo vrecku 
nohavíc.

Na týchto miestach sa totiž nachádzajú 
obyčajne aj iné predmety, ktoré môžu 
kondóm poškodiť. Kondóm nevystavujte 
ani vysokým teplotám. Predsa len, je to 
guma a tá sa v teple veľmi rýchlo 
poškodí. 

Každý kondóm je len na jedno 
použitie a nikdy ho neotvárajte 
zubami, dlhými nechtami alebo 
nožničkami.

         Na boku každého obalu sa nachádza 
zúbkovitá časť, ktorú celkom ľahko 
pretrhnete.

         

         Ku koncu tohto článku by som Vám 
chcela dať ešte 2 dobré rady – ak Vám 
niekto kondóm podaruje, použite ho len 

vtedy ak darcovi/darkyni naozaj veríte. Aj 
kondóm získaný od zákazníka môže byť 
úmyselne alebo neúmyselne poškodený. 

          

Najlepším zdrojom preto zostávajú 
kondómy, ktoré si zakúpite samy/i, 
kondómy od terénnych 
pracovníkov/pracovníčok.

Kondóm vždy nasadzujte sami/samy 
a ak je to možné pri sexe si ho pridržte. 
Len tak máte istotu, že sa kondóm 
nezvliekol a že je správne nasadený.

Ľubica

Zdroje obrázkov:
http://www.ravangrad.net/~tripomanija/slike200
4/kondom3.gif
http://images.google.com/images?q=tbn:WifD0
CSRN1iJPM:http://www.welt-aids-tag.de/wp-
content/kampagne/kondom.jpg
http://www.odenseonline.dk/note/klamydia/kond
om-M.jpg
http://www.apollon.uio.no/artikler/1999_1/bilder
/pokledd.gif
http://www.jeder-mann.org/kondom.gif
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons
/thumb/4/46/Condoms_by_Morrhigan.jpg/180px
-Condoms_by_Morrhigan.jpg
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O.S.E.M.S.M.E.R.O.V.K.A
V tajničke nájdete citát neznámeho autora:
„ZLÁ MANŽELKA, KTORÁ VIE VARIŤ A NEVARÍ,…………………….(34 písmen).“

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

BAZALKA, CEREÁLIE, CUKOR, ČERVENÁ PAPRIKA, ČIERNE KORENIE,
DROŽDIE, DOLKY, DRŽKY, GULÁŠ, KAKAO, KEČUP, KNEDLE, KOLÁČ,
KORIANDER, KURKUMA, LEKVÁR, MAFFINY, MASLO, MÚKA, NÁKYP,
OPLÁTKY, PIROHY, POLIEVKA, RAŇAJKY, RAZCA, RECEPT,
REZANCE, REZNE, ROZMARÍN, SNEH, ŠAFRAN, ŠPAGETY, ŠTRÚDĽA,
TORTA, TYMIÁN, VÁHA, VAJCIA, VEČERA, ZÁVIN, ZEMIAKY, ŽEMĽA

Tajnička z minulého čísla:
„...ale iba jedna žena môže vytvoriť domov.“
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V.T.I.P.Y

Rozprávajú sa dve babky:
- " Vieš o tom, že dnes zrazilo auto nášho kominára?"
Druhá babka hovorí:
- "To je strašné ako tí vodiči jazdia. Človek si nemôže byť istý ani na streche!"

Mužský hlas volá požiarnikom:
- "Horí mi dom! Horí mi dom!"
Požiarnik hovorí:
- "Dobre, dobre, hneď tam budeme. 

A ako sa k Vám dostaneme?"
Muž zmätene:
- " A Vy už nemáte tie veľké červené autá?"

Hollywoodska mužská hviezda číta vo svojej izbe ranné noviny a volá na svoju 
ženu:,,Glóŕia, čítala si už dnešné klebety v novinách??Jednoducho smiešne. Tu sa 
píše, že si si zbalila kufre a opustila ma. Glóŕia počuješ ma?Glóŕia, Glória!!!!!

O tretej ráno búcha spitý muž na dvere svojho bytu. 
Otvorí mu rozčúlená manželka:
- Teraz sa chodí domov, ty ožran?
- Ti šibééééééé, ja som sa len zastavil pre gitaru!
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POTULKY ANDALÚZIOU – I. ČASŤ

ŠPANIELSKO JE KRAJINA, KTORÚ RAZ VIDIEŤ NESTAČÍ. PO TOM, ČO SOM 
OBJAVOVALA KRÁSY SEVERU (SANTANDER), VÝCHODNÉHO POBREŽIA (BARCELONA),

STREDNEJ ČASTI (MADRID A TOLEDO), SOM SA ROZHODLA NAVŠTÍVIŤ JUH ŠPANIELSKA -
MAGICKÚ ANDALÚZIU, KDE SA PRELÍNA EURÓPSKA KULTÚRA A VPLYV ARABOV.

VYBRALA SOM SI HLAVNÉ MESTO TEJTO PROVINCIE – MALAGU, LEŽIACU NA COSTA DEL 
SOL (SLNEČNÉ POBREŽIE). OPÄŤ SOM SPOJILA PRÍJEMNÉ S UŽITOČNÝM A PRIHLÁSILA 

SOM SA NA DVOJTÝŽDENNÝ KURZ ŠPANIELČINY. VZALA SOM SI VŠAK AŽ 18 DNÍ 
DOVOLENKY, PRETOŽE OKREM ŠTÚDIA SOM CHCELA VYUŽIŤ SVOJ POBYT AJ NA 

CESTOVANIE.

A tak ma jedno sobotné júnové 
ráno čakal let z Viedne do Berlína. Tam 
som strávila 6 hodín a stihla ešte navštíviť 
mesto, ktoré som už ako-tak poznala z 
jednej z predchádzajúcich dovoleniek. Po 
prestupe ma lietadlo odviezlo už priamo 
na miesto. V ruke som zvierala kufor a 
papier s inštrukciami – kde hľadať školu a 
študentský apartmán. Kľúče som mala 
dostať v istom bare, čo mi pripadalo dosť 
netradičné. Keď som po hodinovom 
cestovaní autobusom našla spomínaný 
bar, myslela som, že mám vyhraté. Vošla 
som, zamierila som rovno k barovému 
pultu a spýtala som sa na kľúče. 
Barmanka na mňa dosť divne pozerala -
vyzerala, že nevie, čo chcem, a to ma 
dosť vyľakalo – nemala som najmenšiu 
chuť stráviť noc na ulici. Potom som sa s 
ňou chvíľu dohadovala a nakoniec sa ma 
spýtala na meno. Vydýchla som si. 
Dostala som mapu s vyznačením miesta 

ubytovania a kľúče. Pripadalo mi to ako 
hľadanie pokladu. Začalo sa stmievať, tak 
som sa poponáhľala. Môj bytík sa 
nachádzal asi 15 minút od baru – stál na 
konci ulice, ktorá sa tiahla strmo do 
kopca. Ešteže mal kufor kolieska! Vchod 
som našla, otvorila si kľúčmi a stúpala po 
schodoch. Po celodennom cestovaní som 
toho mala už naozaj dosť. Chcela som 
otvoriť dvere, ale bola som predbehnutá –
otvoril mi vysoký mládenec, ktorý na 
mňa spustil plynulou španielčinou. 
Chvíľu mi trvalo, než som sa zorientovala 
– dala som najavo, že bližšia mi je 
angličtina, a našťastie to pre neho nebol 
problém. Vysvitlo, že je Francúz a 
pracuje pre školu ako organizátor 
športových a zábavných podujatí. V 
apartmáne bývali okrem mňa ešte ďalší 
zahraniční študenti – Nemka, Švajčiarka, 
a dokonca aj jeden Islanďan. Po čase som 
však zistila, že tento pobyt vôbec 
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nevyužívajú na štúdium, ale berú ho ako 
prázdniny. Samozrejme, zaplatené 
rodičmi. Len Nemka chodila do školy 
poctivo. Ostatných som prvý týždeň v 
škole ani nevidela, druhý týždeň sa 
pochlapili a chodili na tretiu – štvrtú 
hodinu, kde zaspávali. Niet sa čo 
čudovať, keď bežne flámovali do druhej v 
noci. 

Apartmán bol celkom pekný a 
priestranný, pre nás piatich boli k 
dispozícii dve kompletne zariadené 
kúpeľne. Mali sme aj veľkú obývačku s 
terasou a kuchyňu vybavenú televízorom, 
kde sa dalo príjemne posedieť. Moja izba 
ma trochu sklamala, bola dosť malá a 
jednoduchá, ale až tak mi to nevadilo, na 
takéto veci nie som veľmi náročná, veď aj 
tak tam nebudem tráviť veľa času.

V nedeľu som sa vybrala na pláž 
vzdialenú asi jeden kilometer. Bolo dosť 
veterno a voda bola na moje prekvapenie 
ľadovo studená. V tejto zemepisnej šírke 
som očakávala trochu viac tepla, i keď 
podnebie ma nesklamalo – vonku bolo asi 
27 stupňov. Stretla som sa aj s 
kamarátom, s ktorým som si už dlhšie 
písala cez internet – povedala som si, že 
je dobré v Malage niekoho poznať, keby 
som mala nejaký problém - istota je 
istota. Volal sa Juan Antonio, bol veľmi 
milý, študoval angličtinu, takže 
dorozumieť sa nebol problém, i keď v 
španielčine som sa stále necítila byť istá. 
Posadili sme sa do taverny pri pláži, 
rozprávali sa a popíjali osviežujúce tinto 
verano – červené víno s limonádou, čo sa 
ihneď stalo mojím obľúbeným nápojom. 

V pondelok začala škola, peši to z 
apartmánu trvalo dobrú pol hodinu, z 
čoho som nebola veľmi nadšená – v 
prospektoch uvádzali, že škole bude 
blízko – maximálne 10 minút cesty. No to 
sotva! V škole bolo 5 skupín po cca 8 
žiakov, do ktorých zaraďovali študentov 
na základe úvodného testu. Keď som sa 

dozvedela, že sa mi „ušla“ tá najlepšia, 
vyvolalo to vo mne mierny šok. Po prvej 
hodine mi bolo jasné, že s tým musím 
niečo urobiť – gramatiku som rozhodne 
nemala v malíčku a o plynulom 
rozprávaní sa mi mohlo len snívať. Hneď 
som šla za profesorom, aby ma preradil. 
Hoci rozprávať po španielsky mi robilo 
problémy, učiteľom som našťastie 
rozumela veľmi dobre. Hovorili peknou 
španielčinou, i keď ma moji španielski 
kamaráti dopredu varovali pred 
andalúzskym prízvukom, ktorému vraj 
nerozumie žiaden cudzinec.

Malaga ma veľa pamiatok, ktoré 
vybočujú z rámca bežných 
stredoeurópskych miest – hneď prvá udrie 
človekovi do očí už pri bežnej ceste 
autobusom. Je jednoducho 
neprehliadnuteľná – na kopci stojí 
obrovská pevnosť Alcazaba spojená s 
hradom Gibralfaro. Je to arabský 
monument z 11. storočia postavený 
kráľom Badisom z Granady. Po ceste 
nahor som sa dobre zapotila – i keď, ako 
som si všimla až na vrchole, dal sa použiť 
aj autobus, ktorý viezol turistov až na 
vrchol. Zhora mi bolo dopriate 
zadosťučinenie – naskytol sa mi nádherný 
výhľad na celú Malagu. Mohla som odtiaľ 
vidieť majestátnu katedrálu, prístav, rady 
paliem, trávnikov a fontán, a čo ma 
upútalo najviac - kruhový pôdorys koridy, 
kde sa odohrávajú býčie zápasy - Plaza de 
Toros. Medzi hradbami Alcazaba sa 
človek cítil ako v rozprávkach Tisíc a 
jednej noci – spomedzi nespočetných 
orientálne zdobených brán a oblúkov sa 
vynárali kvety, palmy a zeleň a vôkol 
zručala pomaly tečúca voda v úzkych 
potôčikoch a jazierkach.

Pokračovanie v ďalšom čísle...

Saša.
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SOCIÁLNA ASISTENCIA:

U LEKÁRA PO NOVOM

S NOVÝM MESIACOM MÁM PRE VÁS  ĎALŠIE NOVÉ 
ZMENY V ZDRAVOTNÍCTVE.  NIEKTORÉ SOM SI NA 
VLASTNEJ KOŽI PREŽILA, KEĎ SOM 
V POSLEDNÝCH TÝŽDŇOCH SAMA MUSELA 
VYHĽADAŤ LEKÁRA. AKO SA HOVORÍ, LEPŠIE JE 
RAZ ZAŽIŤ, AKO DVAKRÁT POČUŤ (ALEBO TAK 
NEJAKO). V KAŽDOM PRÍPADE, AK STE SI ICH 
ZAŽILI AJ VY A OSTALI STE ROVNAKO ZMÄTENÍ/É 
AKO JA, PONÚKAM VÁM NA VYSVETLENIE TENTO 
ČLÁNOČEK.

ZNOVUZAVEDENIE VÝMENNÝCH LÍSTKOV

Ešte minulý rok platilo, že ak ste 
potrebovali vyšetrenie u nejakého 
odborného lekára – špecialistu (napríklad 
kožný, psychiater, neurológ....) mohli ste 
k nemu ísť aj priamo, teda bez 
odporúčania. Už od nového roka však 
platí, že k odbornému lekárovi sa môžete 
dostať len na základe odporúčania 
v podobe výmenného lístka od svojho 
obvodného/všeobecného lekára. 
Odporúčanie nebudete potrebovať len 24 
hodín po úraze alebo inej náhlej zmene 
zdravotného stavu, ktorá ohrozuje život. 

Túto zmenu navrhlo ministerstvo 
vraj preto, „aby nedochádzalo 
k zneužívaniu poskytovania zdravotnej 
starostlivosti u špecialistov“. Taktiež, 
podľa niektorých zástancov tejto zmeny 
je dobré, že všeobecní lekári dostanú 
kontrolu nad všetkými vyšetreniami, 
ktoré ich pacienti absolvujú.

Podľa kritikov tejto zmeny však 
môže byť ohrozujúce a nepríjemné, že 
„človek, ktorý potrebuje ísť 

k špecialistovi si najprv bude 
musieť posedieť medzi pacientmi 
s chrípkou“. 

V praxi to vyzerá asi tak, že ak 
potrebujete trebárs kožné vyšetrenie, 
navštívite najprv svojho obvodného 
lekára/lekárku . Ten/tá, ak uzná, že 
návšteva špecialistu je potrebná, vypíše 
vám odporúčanie. Špecialistu si môžete 
buď vybrať sami alebo vás „obvoďák“ 
pošle ku konkrétnemu lekárovi. Ten vás 
po predložení výmenného lístka vyšetrí, 
stanoví liečbu a ak nie sú potrebné ďalšie 
odborné vyšetrenia, pošle pacienta späť 
ku obvodnému lekárovi na dosledovanie 
liečby. 

VÝMENNÝ LÍSTOK NEPOTREBUJETE 
PRI NÁVŠTEVE GYNEKOLÓGA,
STOMATOLÓGA, VŠEOBECNÉHO 
LEKÁRA PRE DOSPELÝCH A  
VŠEOBECNÉHO LEKÁRA PRE DETI 
A DORAST.
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LEKÁR MUSÍ PRIJAŤ PACIENTOV ZO 
SVOJHO OBVODU 

Od marca bude 
môcť každý človek 
chodiť k lekárovi/ke, ku 
ktorému/ktorej má 
najbližšie. Podľa novely 
zákona o zdravotnej 
starostlivosti č. 576/2004 

Z.z.,, všeobecný lekár/ka, gynekológ/ička  
alebo zubár/ka, v pôsobnosti 
ktorého/ktorej máte  trvalé alebo 
prechodné bydlisko, vás nemôže 
odmietnuť. Parlament totižto vo februári 
obnovil takzvanú rajonizáciu v podobe 
zdravotných obvodov. Rajonizácia 
znamená povinnosť lekára prijať pacienta, 
ktorý má trvalé alebo prechodné bydlisko 
v jeho obvode.

Zjednodušene povedané, 
ak hľadáte obvodného 
lekára, gynekológa alebo 
zubára, navštívte toho, 
ktorý je najbližšie k vášmu bydlisku. 
Tento vás musí podľa novely zákona 
prijať.Podľa Zákona o zdravotnej 
starostlivosti, slobodná voľba lekára je 
naďalej zaručená, a teda si môžete vybrať 
ku ktorému lekárovi pôjdete. Ak však 
pôjdete mimo svojho obvodu, môže sa 
stať, že vás lekár odmietne ak by tým „ 
prekročil svoje únosné pracovné 
zaťaženie“. 

Podľa ministra zdravotníctva Ivana 
Valentoviča, „obnovenie zdravotných 
obvodov predstavuje zábezpeku pre každého
občana, že má trvalú istotu zabezpečenia 
zdravotnej starostlivosti“

Takýmto pozitívnym 
vyhlásením sa s vami 
lúčim. Či tieto zmeny 
naozaj zabezpečia 
prístup a očakávanú 
kvalitu zdravotnej 
starostlivosti pre 
všetkých bez rozdielu, ukáže asi len čas. 
S napätím očakávam, čo prinesie realita. 

Majte sa krásne. 

Sociálna asistentka Eva     

0904 655 146

Zdroje: 

Novela zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej 
starostlivosti
http://www.health.gov.sk/redsys/rsi.nsf/0/C682CFA
0FF2779A4C12573CC0042288F?OpenDocument
http://hn.hnonline.sk/c1-22741220-musime-
sikanovat-ludi-tvrdia-lekari
http://www.sme.sk/c/3626548/Lekar-musi-prijat-
ludi-zo-svojho-obvodu.html

Zdroje obrázkov:

http://img.radio.cz/pictures/r/zdravi/lekar_prohlidka
2.jpg
http://blog.sme.sk/blog/45/117014/perex_foto.jpg
http://blog.sme.sk/blog/45/108829/perex_foto.jpg
http://n02.joj.sk/data/L3BpY3R1cmUvc21hbGwvc3
RvcmFnZS8yMDA3LzEwL3p1YnkuanBn
http://www.webnoviny.sk/uploady/lekar-3.jpg
http://www.virtualanimals.estranky.cz/archiv/iobraze
k/45



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)
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


