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Určite ste počuli o zlatej medaile, ktorú pre nás vo Vancouveri vyhrala Anastasia 
Kuzminová. Rodená Ruska, teraz Slovenka. Ako sa nám tie národy krásne premiešavajú! 
Tešíme sa a gratulujeme! Pre nás je, ale dôležitejšie, že je tu ďalšie číslo INTOXI!  
Niektorí sa na neho tak tešíte, že sa pýtate na nové číslo už v polovici mesiaca. Nie, nie, 
INTOXI je stále (iba) mesačník. Hoci by sa nám aj vám žiadalo mať časopis častejšie, 
musím vám (len tak medzi nami) prezradiť, že toto číslo vyšlo vďaka Mirke, Soni, Saši a 
Eve.  Bez nich by som to tu mohol zabaliť. 
Ozaj, viete o tom, že aj vy môžete do Intoxi prispieť alebo zmeniť jeho tvár? Môžete
napísať úvahu, báseň, životný príbeh a priniesť ju na kuse papiera k nám do terénu...   
Budem veľmi rád, keď mi v teréne porozprávate, čo vás na časopise priťahuje, čo vám 
vadí, o čom by ste chceli vedieť viac  a podobne.  Ak máte prístup na internet, môžete mi 
vaše nápady napísať na intoxi@ozodyseus.sk.  
Majte sa krásne!!

                                                                                                                 Peťo alias Pedro



Obrázok na prednej strane: http://www.canadiangeographic.ca/Atlas/Images/Glossary/Railway.jpg



ŽENY PRACUJÚCE V SEX-BIZNISE DÁVAJTE SI POZOR NA:
Neznámy muž napadol ženu pracujúcu v sex-biznise na Vajnorskej ulici. Podala naňho 
trestné oznámenie. Bol to asi 20-ročný muž, krátke blond vlasy, mal veľkého bojového psa. 
Zbil ju palicou.  Býva priamo na Vajnorskej, polícia ho hľadá,údajne je to psychiatrický 
pacient.

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

ANKETA NA MESIAC MAREC:
AKO ZVLÁDAŠ ABSŤÁKY?
ČO TI POMÁHA ICH PREKONAŤ?

v pohode – teraz užívam piko, viem si povedať nie. 
Predtým som užíval heroín, ale to bola iná doba – lepší
tovar, teraz už je v heroíne mrte svinstva (to sa ani neoplatí, ničí 
človeka...). Vtedy to boli také krízy, že sa poštíš a nevieš o tom, nepomohlo nič.

Som pripravený, ale je to ťažké. Niektorí majú odložené lieky alebo metadon. 
Mať pripravenú náhradu, byť kľudný - to pomáha. Niektorí sa nesnažia vyhnúť 
absťákom. Najhoršie sú rána, treba si nechať tovar na ráno, ale nevychádza to. 
Mám z toho nervy.

Berem len piko, raz za čas. Preležal som to, mal som lieky proti bolesti. Blízko 
bola mama, robila mi jedlo, pitie.

Zle ich zvládam, keď nemám na drogu. Snažím sa ju zohnať. Pomáha droga.
Ak ich mám, riadim sa heslom „Arbeit macht frei“ (Práca ťa oslobodí). Keď 
robím, nemám čas myslieť na krízu. Vyskúšal som to a funguje to. Večer zaspíš, 
ako drevorubač. Žiadne, že vylihovanie. (Sandokan)

Vyhodili ma z metadonu a začal som zas brať piko, aj hnedé. Rodina o tom 
nevedela. Krízy sa nedali vykrývať..lebo veď musel som sa tváriť, že som 
v pohode, rodičia si mysleli, že stále dávam metadon každý deň. Tak som sa 
rozhodol, že jediné riešenie bude povedať, že končím s metadonom, proste so 
všetkým. Tak som mohol „v kľude“ vykrízovať doma. Bola to veľká úľava, 
nikomu som už nemusel klamať, plus sa o mňa starali, keď som sa v kríze 
nevládal ani hýbať. Metadónový absťák sám nedáš.

Neviem napríklad, že myslieť na niečo iné. Proste idem von, nejako spravím 
jeden kšeft, aby som si mohla dať.

Obrázok:  http://www.fotosearch.com/bthumb/ARP/ARP116/Needle_C.jpg



ENDORFÍNY
Sú látky, ktoré sa tvoria v mozgu a ich 
úlohou je najmä vylaďovať psychické 
reakcie organizmu na stres. Endorfíny 
ovplyvňujú napríklad spánok, náladu, 
zvyšujú citlivosť na bolesť alebo 
uľahčujú prežiť situácie ohrozenia. Sú to 
tzv. enzýmy šťastia. Dlhodobé užívanie 
heroínu, spôsobuje problémy 
s vylučovaním endorfínov.

ABSTINENČNÝ SYNDRÓM

ABSTINENČNÝ SYNDRÓM PATRÍ K JEDNÝM ZO ZNAKOV DROGOVEJ ZÁVISLOSTI. PRE MNOHÝCH ĽUDÍ 
JE PRÁVE „ABSŤÁK“ URČUJÚCIM ZNAKOM DROGOVÉHO PROBLÉMU. SNÁĎ AJ PRE ĽAHKÉ 
ROZOZNANIE A SNÁĎ AJ PRE ICH NEPRÍJEMNÉ POCITY A BOLESŤ, KTORÉ „ABSŤÁK“ SPREVÁDZAJÚ.
PRI HĽADANÍ INFORMÁCIÍ MI INTERNETOVÝ SLOVNÍK PRELOŽIL SLOVO ABSTINENČNÉ PRÍZNAKY 
AKO „ODSTÚPENIE OD ZMLUVY“. TAKŽE POĎME SA POZRIEŤ NA TO, ČO SA MÔŽE STAŤ, KEĎ SA 
ROZHODNETE ODSTÚPIŤ OD ZMLUVY S VAŠOU DROGOU.

ZOZNÁMTE SA – „ABSŤÁK“
Abstinenčný syndróm je súbor rôzne 
závažných a rôzne kombinovaných 
(prí)znakov. To znamená, že sa 
(prí)znakuje viacerými (prí)znakmi, nie 
len jedným. Niektoré (prí)znaky môžu 
byť menej závažné a iné dokonca 
smrteľne nebezpečné. Abstinenčný 
syndróm sa môžeme spoznať podľa:
 telesných zmien (napr.: triaška)
 psychických zmien (napr.: depresia)
 zmien v správaní (napr.: 

podráždenosť)

Tieto (prí)znaky sa objavujú vždy, keď 
droga, od ktorej je človek závislý, je 
úplne vysadená alebo je jej dávka 
znížená. (Prí)znaky abstinenčného 
syndrómu nesúvisia s iným ochorením, sú 
dôsledkom drogovej 
závislosti. 
(Prí)znaky 
abstinenčného 
syndrómu sú pri 
heroíne iné, ako pri 
pervitíne. Takže 
abstinenčný 
syndróm sa líši 
v závislosti od toho 
o akú drogu sa 
jedná. Veľmi 
zjednodušene sa dá povedať, že 
(prí)znaky abstinenčného syndrómu sú 
opačné ako účinky drogy. Takže napr.: 
heroín účinkuje proti kŕčom, ale jedným 
zo (prí)znakov heroínového absťáku sú 
kŕče. Avšak život sa nedá zjednodušiť. 

Preto aj (prí)znaky abstinenčného 
syndrómu nie sú vždy opačné ako účinky 
drogy. 
ABSTINENČNÝ SYNDRÓM – ZN.
HEROÍNOVÝ
Pri heroíne hovoríme o tzv. 3 fázach 
abstinenčného syndrómu. Takže musím 
sklamať všetkých, ktorí si mysleli, že po 
týždni je vec vybavená. 
Prvá fáza sa považuje za tú najťažšiu 
a najbolestivejšiu. Táto fáza trvá približne 
3 až 5 dní. Pre túto fázu sú 
charakteristické napr. tieto (prí)znaky: 
nevoľnosť až zvracanie, hnačka, kŕče v 
bruchu, nechutenstvo, bolesti, nespavosť, 
zimnica, teploty a depresia. 
Druhá fáza trvá približne 2 týždne. Počas 
tejto fázy sa mozog opäť „učí“ tvoriť 
endorfíny (tzv. enzýmy šťastia). Počas 
dlhodobého užívania heroínu, telo totiž
„zabudlo“ samo vylučovať endorfín. 
Tretia fáza trvá týždeň, až niekoľko 
mesiacov. Počas tejto fázy si mozog 
stabilizuje výrobu endorfínu. Pre tieto 
fázy je charakteristických mnoho 
(prí)znakov. Niektorí hovoria o tom, že 
ich zoznam je priam nekonečný. Avšak 



akútny abstinenčný syndróm“. Takže, čo 
môžeme nájsť v tom zdanlivo 
nekonečnom zozname? Nachádza sa tam 
napr.: horúčka, zvýšená srdcová činnosť 
a krvný tlak, strata hmotnosti, potenie 
a triaška, kŕče v nohách, bolesť „celého 
tela“, nekľud, podráždenosť alebo 
úzkostné pocit. Uff... tomu teda hovorím 
zoznam. 
Avšak dôležité je vedieť, že všetky tieto 
(prí)znaky časom pominú. Zároveň však 
je dôležité sa pripraviť aj na to, že 
abstinenčné (prí)znaky sa objavujú celé 
mesiace. Takže, aj keď už máte pocit, že 
po 2 týždňoch už všetko musí byť 
v poriadku, žiaľ nie je to tak. 

ABSTINENČNÝ SYNDRÓM – ZN.
PERVITÍNOVÝ
O existencii abstinenčného syndrómu 
spôsobeného drogami 
metamamfetamínového typu (napr.: 
pervitín) sa stále diskutuje. Napriek 
mnohým diskusiám ešte stále nemá 
odborná verejnosť dostatok informácií, 
aby túto debatu považovala za 
ukončenú. Avšak predpoklady naznačujú, 
že aj pri vysadení pervitínu sa môžete na 
sebe sledovať určité (prí)znaky. 
V každom prípade po stopnutí pervitínu 
môžete očakávať 2 až 3 dni intenzívnu 
únavu, ospalosť a depresiu. Istý pán 
Newton s kolegami rozdelil (prí)znaky
metamfetamínového „absťáku“  do troch 
skupín:

1. skupina súvisiaca s „nabudením“  tela  
– napr.: túžba po droge, vyššia citlivosť, 
podráždenie a živé nepríjemné sny.
2. skupina súvisiaca s mechanizmami, 
ktoré nevieme ovládať  - napr.: úbytok 
energie, únava, túžba po spánku, avšak 
zároveň poruchy spánku, zvýšená chuť do 
jedla.
3. skupina súvisiaca s úzkosťou – napr.: 
úzkosť, depresia, neschopnosť prežívať 
radosť z príjemných zážitkov, 
nesústredenosť.

Podľa McGregora a kol. sa abstinenčný 
syndróm dá rozdeliť na dve fázy:
Akútna fáza trvá 7 až 10 dní. Je 
charakterizovaná zvýšenou potrebou 
spánku a jedla, depresívnymi 
a úzkostnými stavmi a túžbou po droge.
Po akútnej fáze je možné minimálne 2 
týždne, až niekoľko mesiacov pozorovať 
napr. kolísavosť nálad, podráždenosť 
alebo poruchy spánku.

Tak toto neveselé čítanie končí. Avšak 
predpokladám, že sa tá „neveselosť“ dala 
očakávať. Na záver by som rada podotkla, 
že na zvládnutie abstinenčných 
(prí)znakov slúžia detoxifikačné programy 
tzv. detox. Ich cieľom je dosiahnuť 
bezpečné a ľudské zvládnutie 
nepríjemností, ktoré s „absťákom“ súvisia. 
Takže, ak by ste si dali povedať, môžeme 
sa pobaviť na danú tému viac.

-Сoня-

Zdroje: Kalina,K. a kol, (2001). Mezioborový glosář 
pojmủ z oblasti drog a DZ. Praha: Filia Nova ISBN 
80-238-8014-4, 
http://www.heroinhelper.com/sick/withdrawal_syndro
me.shtml, 
http://www.health.gov.au/internet/drugstrategy/publis
hing.nsf/Content/mono69-l~mono69-l-ch5~mono69-l-
ch5.4,http://www.merck.com/mmpe/sec15/ch198/ch19
8k.html#sec15-ch198-ch198c-266g
Zdroje obr.:
http://www.opiateaddictionhelp.com/images/Opiate%
20drug%20treatment%20help.jpg, 
http://www.blissjuice.com/opiumpoppy.gif



HRÁM, HRÁŠ, HRÁME, AŽ CELÝ BYT PREHRÁME

RÁD SI ZAHRÁŠ POKER? ALEBO ŤA V PODNIKU ZLÁKA FAREBNÝ AUTOMAT? STÁVKY, KASÍNA ČI HRA 
S PRIATEĽMI TO VŠETKO JE ISTÝ ZDROJ ZÁBAVY. HOVORÍ SA VŠAK, ŽE VŠETKÉHO VEĽA ŠKODÍ. TAK 
JE TO AJ S HRAMI! V NASLEDUJÚCICH RIADKOCH SA DOČÍTAŠ, ČO SA MÔŽE STAŤ, KEĎ HRY 
OVLÁDNU TVOJ ŽIVOT.

ČO JE TO PATOLOGICKÉ HRÁČSTVO/
GAMBLING?

Takzvané patologické hráčstvo alebo 
gamblerstvo začína vtedy, keď človek 
stráca kontrolu nad svojím hraním. Z hrania 
sa môže postupne stať závislosť. Ako sa 
prejavuje závislosť na 
hrách? Človek je stále viac 
a viac zaujatý hrou,
potrebuje/chce vsádzať 
stále viac peňazí, je 
naštvaný, keď musí prestať
hrať. Prenasledujú ho 
prehry a neprestáva hrať 
napriek negatívnym 
dôsledkom, ktoré s hraním 
prichádzajú. Do hier vráža 
veľké peniaze i svoj čas. V skutočnosti 
vsádza do hry nielen peniaze, ale aj svoj 
život. S prehrami prichádzajú dlhy 
u priateľov, ktoré spláca len ďalšou 
pôžičkou. Gambler/ka musí často klamať 
o svojich výdajoch a okrem komplikovanej 
finančnej situácie naštrbuje aj svoje osobné 
a rodinné vzťahy. Následky gamblérskeho 
štýlu života môžu byť ďalekosiahle.

„NO POČKAŤ! AKO TO MYSLÍŠ, ŽE 
Z HRANIA SA STÁVA ZÁVISLOSŤ?“
Veru tak. Hranie je síce činnosť, ale aj na 
činnosti sa človek môže stať závislý. 
Takáto závislosť sa volá nelátková. 
Zaujímavosťou je, čo sa deje v mozgu 
človeka, ktoré ho hry chytajú do pasce 
menom závislosť. Kľúčovú rolu tu 
zohrávajú látky v mozgu, ako serotonín 
alebo dopamín (spomínaš si ešte na „posla 
dobrých správ“?). Obe tieto látky majú 
podiel na našej nálade i správaní a obe nás 

môžu „prinútiť“ hľadať silné zážitky, konať 
impulzívne (napríklad začať vsádzať veľa 
peňazí. Hráč vyhrá, zažíva eufóriu, práve 
vďaka zvýšenému množstvu dopamínu 
v mozgu. Je zaujímavé, že podobné reakcie 
mozgu prichádzajú aj pri užívaní drog.
Závislosť si môžeš vybudovať na rôznych 

hrách – karty, stávky, 
automaty, počítačové hry –
je ťažké povedať, ktorá 
z hier je najviac lákavá a má 
najvyšší závislostný 
potenciál. Závisí to najmä od 
individuálnych záujmov. 
Avšak treba uznať, že 
automaty a počítačové hry 
vedú v závislostnom 
potenciáli pred napríklad 

dostihmi, nakoľko sú rýchle, plné farieb, 
sprevádzané zvukmi, ktoré vytvárajú 
atmosféru silného zážitku, vzrušenia 
a napätia. 
→ Medzi nelátkové závislosti okrem 
gamblerstva patrí napríklad aj závislosť na 
internete, nakupovaní, či dokonca od práce 
(tzv. workoholizmus)!

AKO SA NESTAŤ GAMBLEROM

Gamblerom sa človek nestáva za noc. 
Väčšinou to začne nevinne (ak si fajčiar/ka, 
skús si spomenúť na prvú cigaretu ). Je 
ťažké povedať, čo urobiť, aby si si mohol/a 
občasne zahrať a pri tom sa nestať 
gamblerom. Do veľkej miery to závisí i od 

A toto si vedel/a?
Istá americká rada pre problémové 
hranie hovorí, že až 25 – 30% užívateľov 
alkoholu alebo iných návykových látok 
má problémy aj s gamblerstvom. 



konkrétneho človeka, životnej situácie, 
v ktorej sa nachádzaš. Ponúknem ti však 
zopár bezpečnostných tipov:

uvedom si, že hranie nie je spôsob, ako 
prísť k peniazom – herne a kasína to 
majú totiž vymyslené tak, že zaručene 
získajú viac peňazí, ako vyplatia na 
výhrach (majú tak naprogramované 
hracie stroje). Pravdepodobnosť výhry 
je často neuveriteľne malá!
miň len toľko peňazí, koľko si si 
vyčlenil/a na zábavu
nastav si peňažný i časový limit
nesnaž sa prehrané peniaze vyhrať späť 
– predstava, že „šťastie na mňa teraz 
príde“ je žiaľ naivná a vedie iba k vyššej 
peňažnej prehre

nehraj, ak si v depresii alebo si smutný/á
maj rôzne aktivity, ktoré ťa bavia, 
dodržuj rovnováhu aktivít – je dôležité, 
aby hranie nezabíjalo podstatnú časť 
tvojho času
nehraj pod vplyvom drog. Keď si pod 
vplyvom drog, ľahšie stratíš kontrolu 
nad hraním. 

ILÚZIA KONTROLY
Problémoví hráči majú často pocit, že sú 
prefíkanejší, ako automaty. Volia rôzne 
finty, vyberajú si napríklad stroj, na ktorom 
niekto už hral (chlapík predo mnou 
nevyhral, tak ja možno vyhrám), chodia 
k tomu istému automatu s presvedčením, že 
raz musím na ňom vyhrať! A samozrejme 

SOM ZÁVISLÝ/Á NA HRANÍ?
Na takúto otázku je ťažké odpovedať. To, čo však môžeš na sebe sám/sama odsledovať je 
fakt, či sa tvoje hranie nestáva problémové. Všímaj si na sebe možné varovné znaky. Ide 
najmä o finančné problémy (zadlžovanie, predávanie osobných vecí, krádeže), zmeny 
v správaní – hráš dlhšie, ako si plánoval/a, klameš ostatným o svojom hraní, máš ťažkosti v 
práci. Problémové hranie so sebou prináša i rôznorodé negatívne emócie a myšlienky.

AKO SI NA TOM TY? OTESTUJ SA!
Na nasledovné výpovede odpovedaj áno/nie podľa toho, či opisujú tvoj stav.

1. Niekedy sa po hraní cítim nepríjemne až depresívne.
áno nie

2. Niekedy sa cítim vinný/á za svoje hranie.
áno nie

3. Keď nad tým premýšľam, hranie mi spôsobuje rôzne problémy. 
áno nie

4. Myslím si, že niekedy je lepšie rodine a blízkym nepovedať, koľko času som 
strávil/a a koľko peňazí som minul/a pri hraní.
áno nie

5. Hrať prestanem až vtedy, keď mi dôjdu peniaze.
áno nie

6. Často sa ponáhľam rýchlo hrať, aby som vyhral/a späť tie peniaze, ktoré som pri 
minulej hra prehral/a.
áno nie

7. Už som bol/a kritizovaný/á za svoje hranie.
áno nie

8. Snažím sa pri hre vyhrať, aby som mohol/a splatiť dlhy.
áno nie

Ak si na hociktorú z týchto otázok odpovedal „áno“, je u teba prítomné riziko, že sa tvoje 
hranie stáva problémové. Pri 4 a viac odpovediach je zrejmé, že hranie nepriaznivo 
ovplyvňuje tvoj život.



prichádza aj postupné zvyšovanie investície 
či stláčanie tlačidiel rôznou silou.
TOTO NEFUNGUJE!
Automaty a ich dizajn je navrhnutý tak, aby 
vytvárali ilúziu kontroly. Je dobré si čím 
skôr uvedomiť, že snaha oblbnúť automat 
je sebaklam. 

KDE A AKO HĽADAŤ POMOC?

Ak cítiš, že tvoje hranie ti komplikuje život 
je čas konať. Situácia môže byť o to viac 
ťažšia, keďže „v hre“ sú aj peniaze a dlhy. 
Zdôver sa priateľom, vyhľadaj odbornú 
psychologickú pomoc. Jednou z možností 
je aj liečenie. Do ponuky sa dáva Odborný 
liečebný ústav psychiatrický na Prednej 
Hore či špecializované oddelenie 
patologického hráčstva v Banskej Bystrici. 
Pomoc a informácie ti isto ponúknu 
i v Bratislave v Centre pre liečbu 
drogových závislostí na Hraničnej, kde raz 
týždenne organizujú podporné skupiny 
abstinujúcich gamblerov.

AKO ZVLÁDNUŤ CHUTE NA AUTOMAT?
Ak sa ti podaril nejaký ten „nelátkový 
detox“ alebo dokonca liečba, ponúkam ti aj 
pár tipov, ktoré ti môžu pomôcť prekonať 
chute na automat, ktoré sa pri abstinencii (v 
tomto prípade nehraní) môžu objaviť 
rovnako, ako pri látkových závislostiach.

získaj podporu – zavolaj priateľom, 
rodine, ľuďom, s ktorými sa odreaguješ 
a na chvíľu zabudneš na hranie
rob niečo iné – poupratuj, zacvič si, 
pozeraj telku, čítaj si
odkladaj hranie – povedz si: pôjdem do 
herne až za päť minút, za 15, za hodinu... 
odkladaj to, čo najďalej, ako to len ide –
za ten čas môže chuť na automat 
oslabnúť alebo zmiznúť úplne
zamysli sa nad dôsledkami – predstav 
si, čo by sa stalo, keby si svoje chute 
poslúchol – mysli na svoje pocity, na to, 
že si minul/a peniaze, že sklameš ľudí 
okolo seba. 
pozor na drogy – snaha získať peniaze 
na drogy môže byť motívom, prečo opäť 
siahnuť na automat – pripomeň si, že 
šance na výhru sú skutočne malé a hra je 
na hranie a nie na zarábanie. Navyše pod 
vplyvom drog môžeš stratiť kontrolu nad 
situáciou alebo mať tendenciu riskovať. 
Preto, ak užívaš, buď radšej s niekým, 
kto ti pomôže nestratiť kontrolu.

Hodinky na stole mi ukazujú krátko po 
polnoci a pozerám, že aj tento článok sa mi 
poriadne natiahol! Hoci by sa o hraní 
mohlo toho popísať ešte veľa, radšej 
končím, nechcem si predsa vybudovať 
nelátkovú závislosť na písaní článkov do 
INTOXI . Tebe želám, aby si mal 
v živote hru vždy pod kontrolou TY a nie 
hra teba. Bingo!                                
                                                     Mirka
Zdroje:
http://21stepstostopgambling.com/problem_signs.html,
www.helpguide.org/mental/gambling_addiction.html, 
www.neprehrajzivot.sk/index.php?option=com_content&vi
ew=article&id=111&Itemid=119
www.gamblingpreventionawareness.org/self-
assessment,http://nehraj.sk/kontakty/kluby-
abstinentov.html,http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/835773
9.stm, www.mayoclinic.com/health/compulsive-
gambling/DS00443/DSECTION=causes
www.ncpgambling.org/i4a/pages/index.cfm?pageid=3745,
www.cimt.plymouth.ac.uk/resources/topical/fruit_machine
s/fruit_machines.htm
http://nehraj.sk/som-hrac/pred-liecbou/275-patologicky-
hrac-a-iluzia-kontroly.html
www.masscompulsivegambling.org/paths/help_pgsa.php
Obrázky:   http://vectips.com/wp-
content/uploads/2009/05/wkly17_13.jpg

Trošku matematiky pre zaujímavosť:
hrací automat s troma kotúčmi, kde je 
treba vychytať tri rovnaké symboly: 
pravdepodobnosť najvyššej výhry pri 
piatich rôznych znakoch je 1 zo 4 000 
pokusov! (pravdepodobnosť môže 
byť pri každom automate trochu iná)
pri lotérií LOTO je pravdepodobnosť 
najvyššej výhry ešte menšia! 1 z 13 
983 816! (takže kto dúfal, že jeho 
dátum narodenia mu prinesie nový 
bohatý život, bude musieť 
zainvestovať do veľkého množstva 
losov)



VÝSKUM O PREŽITÍ VÍRUSU HEPATITÍDY C
URČITÉ STRIEKAČKY MÔŽU SKÔR PRISPIEŤ KU ŠÍRENIU VÍRUSOVEJ HEPATITÍDY TYPU C MEDZI 

UŽÍVATEĽMI DROG. VYSOKÁ PREVALENCIA VÍRUSU HEPATITÍDY C U INJEKČNÝCH UŽÍVATEĽOV DROG 
MÔŽE BYŤ ČIASTOČNE SPÔSOBENÁ ODOLNOSŤOU VÍRUSU VO VÄČŠÍCH INJEKČNÝCH STRIEKAČKÁCH 

A V STRIEKAČKÁCH, KTORÉ MAJÚ ODNÍMATEĽNÉ IHLY.

Štúdia z Yale School of Medicine ukazuje, že 
vysoký výskyt vírusu hepatitídy C (HCV) 
medzi injekčnými užívateľmi drog môže byť 
čiastočne spôsobená odolnosťou vírusu v 
niektorých typoch striekačiek. 

Výskumníci vyvinuli nový laboratórny test 
na posúdenie životaschopnosti HCV v krvi v 
injekčných striekačkách. Toto je ich prvá 
štúdia, ktorá sa zamerala na prežitie HCV v  
injekčných striekačkách a trvanie ich 
potenciálnej infekčnosti.  

Vírus HCV je prenášaný najmä cez krv.    
V súčasnosti neexistuje žiadna vakcína proti 
HCV a liečba je nákladná.  Infekcia 
hepatitídy C sa šíri najmä cez infikované 
ihly/striekačky alebo cez ostatné 
„nádobíčko“ (voda, štupeľ, filter a pod.).

Tím z Yale-u simuloval najbežnejšie scenáre 
injekčného užívania drog s cieľom zmerať 
dĺžku „života“ vírusu v zbytkovej krvi 
v striekačke, použitej na injikáciu.  
Výskumníci vstrekli krv, obsahujúcu vírus 
HCV, do rôznych typov striekačiek. 
Následne stlačili piest až na doraz.  Krv, 
ktorá zostala v ihle a striekačke testovali 
okamžite a neskôr po deviatich týždňoch.

Spozorovali pomerne dlhé prežitie infekcie 
HCV, a to pri všetkých  teplotách 
skladovania. Dostatočné množstvo 
životaschopného vírusu našli dokonca po 9
týždňoch v striekačkách, ktoré majú 

vymenit e ľné  ihly (ihly, ktoré sa dajú 
samostatne dokúpiť- teda nie naše Braunky). 
Všimli si, že v striekačkách, ktoré majú ihly 
zabudované, je vírus HCV oveľa menej 
životaschopný.     
"To nám prezrádza, že striekačky s 
odnímateľnými ihlami sú najnebezpečnejšie 
z hľadiska možných infekcií HCV, pretože 
existuje oveľa väčšia pravdepodobnosť, že 
v nich prežíva vírus HCV" uviedol vedúci 
autor Elijah Paintsil, docent pediatrie a 
farmakológie na Yale School of Medicine. 

Tím výskumníkov tiež zistil, že vírus ľahšie 
prežije v striekačkách s väčším telom a pri 
chladnejšej teplote. Takto prežije až dva 
mesiace.

V chladnejšej teplote, takmer všetky 
striekačky obsahovali životaschopný vírus po 
7 dňoch, približne polovica po 35 dňoch, 
a malá časť striekačiek aj po 9 týždňoch.

Čo je zaujímavé, že napr. v izbovej teplote 
vírus prežil 7 dní u 70% striekačiek a asi u 
40% našli životaschopný vírus aj na 35. deň.

Vo svojom prejave na tlačovej konferencii 
Dr Paintsil povedal, že tieto zistenia môžu 
mať vplyv na snahy harm-reduction 
organizácií (ako sme my, Odyseus ). Je vraj 
vhodné, aby programy výmeny ihiel 
distribuovali radšej inzulínové striekačky, 
než väčšie dvojdielne, striekačky. Avšak 
zdôraznil, že najmä je dôležité nezdieľať 
striekačky, teda nikdy ich nepoužívať po 
nikom inom.  

                                                               Pedro

Zdroje: http://opa.yale.edu/news/article.aspx?id=7288, 
www.aidsmap.com/en/news/7A033718-2F8F-47C5-B0C8-
74A8FD02297E.asp 
Obrázok:
http://www.myselectonline.com/files/syringes%20w-
needles_needles%20syringes%20iv_tuberculin2_1.jpg



    Prvé štádium syfilisu- tvrdý nebolestivý vred

SYFILIS ÚTOČÍ  (2. ČASŤ)
SYFILIS ALEBO LUES (Z LAT. EPIDÉMIA, NÁKAZA), AKO SA ZVYKNE OZNAČOVAŤ TÁTO POHLAVNE 
PRENOSNÁ CHOROBA, PATRÍ MEDZI POMERNE VÁŽNE, ŽIVOTU NEBEZPEČNÉ OCHORENIE. JEDNÁ SA 
O BAKTERIÁLNU INFEKCIU, KTOREJ PÔVODCAMI SÚ JEDNOBUNKOVÉ ORGANIZMY Z ČEĽADE 
SPIROCHÉT TREPONEMA PALLIDUM. O ICH OBJAV SA ZASLÚŽILI SCHAUDINN A HOFFMANN V 
ROKU 1905.   V JANUÁROVOM ČÍSLE INTOXI SME SI POVEDALI ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O SYFILISE,
JEHO ŠTÁDIÁCH A MOŽNOSTIACH TESTOVANIA. DNES V NAČATEJ TÉME POKRAČUJEME 
A PONÚKNEM VÁM INFORMÁCIE O LIEČBE TOHTO OCHORENIA.

AKO TO VLASTNE S LIEČBOU SYFILISU JE?

Príznaky syfilisu sa nemusia prejaviť, preto 
najistejším spôsobom, ako spoznať svoj zdravotný 
stav, ostáva absolvovanie testovania (u obvodného 
lekára, u MUDr. Baroňákovej (s ktorou 
spolupracujeme) alebo u nás v teréne). Keď sa 
z testu zistí prítomnosť syfilisu v tele, je potrebné 
čo najskôr navštíviť lekára a začať s liečbou. Platí, 
že čím skôr o svojej infekcii viete, tým skôr 
môžete začať s liečbou a tým skôr sa môžete 
vyliečiť.

Liečba sa u nás realizuje na 
dermatovenerologických (kožných) klinikách.
V Bratislave môžete liečbu absolvovať na 
dermatovenerologickej klinike Fakultnej 
nemocnice s poliklinikou na Mickiewiczovej 13. Stretla som sa s prednostkou  tejto 
kliniky prof. MUDr. Šimaljakovou, PhD. a aj prostredníctvom nášho rozhovoru som 
získala o liečbe syfilisu tieto informácie.

Liečba patrí výhradne do rúk kožných lekárov/lekárok. Ako aj väčšina pohlavne 
prenosných ochorení, syfilis sa lieči antibiotikami. V súčasnosti je to najmä 
penicilín. Ten sa ako terapeutikum pri syfilise osvedčuje už desiatky rokov, nie je 
toxický a pre svoju treponemocídnu vlastnosť je mimoriadne účinný. Liek sa 
podáva buď injekčne do svalu alebo do žily. Pri precitlivenosti na penicilín sa lieči 
tetracyklinom alebo erytromycinom. 

Liečba je lôžková, čiže je potrebné rezervovať si čas a  pripraviť sa na to, že do 
nemocnice pôjdete ležať. Dôvodom na lôžkovú liečbu sú najmä narastajúce vážne 
alergické reakcie, ktoré je potrebné sledovať pod lekárskym dohľadom. Jednou 
z takýchto reakcií je anafylaktický šok, teda život ohrozujúca reakcia organizmu na 
látku vyvolávajúcu alergiu. Užitie penicilínu je jednou z vyvolávajúcich príčin tohto 
šoku. 



Dĺžka liečby sa určí podľa štádia ochorenia. Za najkratšie obdobie liečby včasného 
syfilisu sa pokladá terapia trvajúca najmenej 14 dní. Pri neskorom syfilise je 
tendencia k dlhšie trvajúcej liečbe, spravidla je to 2-4 týždne. 

Pri užívaní drog  je podľa MUDr. Šimaljakovej možnosť v nemocnici dostať lieky 
na zvládnutie abstinenčných príznakov a psychiatrickú pomoc. 

Súčasťou vyšetrenia je aj zistenie všetkých vašich sexuálnych kontaktov. Preto sa na 
tieto otázky pripravte. Lekári/ky sú povinní dodržiavať povinnú mlčanlivosť. 
O stave pacienta/tky nehovoria nikomu, ani jeho/jej príbuzným.  

Za liečbu sa neplatí. Ak preukaz poistenca máte, doneste si ho. Nie je to však 
podmienkou.

Ak je žena tehotná a žije so syfilisom, je veľká šanca, že sa dieťa narodí zdravé, ak 
sa žena prelieči do 4 a ½ mesiaca od začiatku gravidity.

Podľa §167 Trestného zákona č. 650/2005 Z.z je ohrozenie pohlavnou chorobou 
(okrem syfilisu je to napríklad aj mäkký vred, kvapavka atď.) trestné. Za ohrozenie 
pohlavnou chorobou môžete dostať až tri roky. 1 až 5 rokov môžete dostať, ak 
ohrozíte syfilisom chránenú osobu (napríklad tehotnú ženu) a 3 až 8 rokov ak 
ohrozením spôsobíte ťažkú ujmu  na zdraví alebo smrť. 

Syfilis patrí do Zoznamu povinne hlásených prenosných ochorení. Každý lekár/ka je 
preto povinný/á nahlásiť Národnému centru zdravotníckych informácií každého 
pacienta/tku, u ktorého/ktorej sa syfilis zistí. Rovnako, každý pacient by mal podľa 
našich súčasných zákonov oznámiť lekárovi/ke ak vie, že so syfilisom žije. 

Lúčim sa s vami a prajem čo najmenej nutných krokov na Mickiewiczku. Ak by ste  
potrebovali o liečbe syfilisu viac informácií alebo o testovaní či liečbe uvažujete, 
kontaktujte nás na výmenách alebo mňa na t.č. 0904 655 146.
Majte sa pekne. 
                                                                                                         Sociálna asistentka Eva

Zdroje:
Rozhovor s prof. MUDr. Šimaljakovou, PhD.- prednostkou dermatovenerologickej kliniky Fnsp na Mickiewiczovej 
ulici v Bratislave,
http://www.clinic24.eu/clanky/41/syfilis.aspx, http://std.about.com/od/treatment/f/syphtreatfaq.htm
Dermatovenerológia: Jozef Buchvald, Dušan Buchvald, BA, 2002
www.viapractica.sk/index.php?page=pdf_view&pdf_id=1654&magazine_id=1,   
Obrázok:  
Brožúrka Pohlavne prenosné choroby, OZ Odyseus, 2005



KEĎ TO NA ZÁCHODE FAKT TRVÁ!

AK SA TI STÁVA, ŽE POČAS POBYTU NA TOALETE STIHNEŠ PREČÍTAŤ CELÉ INTOXI A V DUCHU 
NADÁVAŠ, PREČO PRI SEBE NEMÁŠ AJ STARÉ ČÍSLA – TENTO ČLÁNOK JE PRE TEBA. DNES SA TI 
POKÚSIM POVEDAŤ NIEČO O TAKEJ INTÍMNEJŠEJ TÉME A TOU JE ZÁPCHA A AKO S ŇOU 
BOJOVAŤ.

ZÁPCHA – NIE DOPRAVNÁ, ALE TÁ V 

ČREVÁCH

Zápcha je porucha správneho
vyprázdňovania, kakania, srania –
nazvime to, ako chceš. Pokiaľ na veľkú 
potrebu chodíš málokedy, prípadne ti ide 
vyprázdňovanie namáhavo, dlho trvá 
a niekedy je bolestivé, ide o zápchu.
Zápchu spôsobuje nesprávne fungovanie 
čriev. Potrava sa po požití v tele putuje do 
žalúdka, postupne sa dostane do tenkého 
až hrubého čreva. Zápchu spôsobuje 
nesprávne fungovanie čriev. Hrubé črevo 
sa sťahuje a posúva potravu 
ďalej. Zároveň z nej vstrebáva vodu 
a vytvára sa tak stolica, ktorá ide ďalej ku 
konečníku/zadku a čaká kým pôjde von 
z tela do záchoda. Pokiaľ však črevo 
funguje pomaly, z potravy vstrebe toľko 
vody, až je stolica príliš tuhá. A tak 
vznikne problém so zápchou, kedy to 
„jedlo“ v črevách trčí a keď už ideš na 
záchod, ide to ťažko. 

ČO S TÝM MAJÚ DROGY?

O zápche sa hovorí, že trápi množstvo 
ľudí a príčiny sú rôzne. Najčastejšie je to 
uponáhľaný životný štýl, zlá životospráva 
alebo užívanie niektorých liekov.  Lieky, 
ktoré môžu prispieť k problému sú 
napríklad antidepresíva a narkotiká. 
A preto ak užívaš heroín alebo metadon, 
môže sa stať, že mávaš problém so 
zápchou.
Opiáty ovplyvňujú takzvaný autonómny 
nervový systém. Autonómny nervový 
systém je zodpovedný za to, aby v tele 
fungovali niektoré veci automaticky. Sú 
to napríklad automatické činnosti, ako 
dýchanie, tlkot srdca, či pohyb čriev. 
Nemôžeš ich vôľou ovplyvniť. 
Nedokážeš napr. prikázať srdcu, aby bilo 
rýchlejšie, alebo črevám, aby správne 
fungovali. Opiáty ovplyvňujú práve tie 
centrá v mozgu a nervové bunky, ktoré 
sú zodpovedné za správne trávenie
(samozrejme nie len tie!). Jednotlivé časti 
tráviaceho systému pracujú pomalšie, 
a keď prechádza potrava zo žalúdka do 
čriev, prechod je kŕčovitý a sťažený. To 
prispieva k narastajúcemu problému 
s vyprázdňovaním.
Aj stimulanty, ako napríklad pervitín, 
môžu mať pri dlhodobom užívaní dopad 
na vyprázdňovanie. Okrem 
ovplyvňovania samotného trávenia je 
pervitín známy tým, že potláča chuť do 
jedla. Za chvíľu si povieme, aké dôležité 



Pozor na domácu liečbu 
preháňadlami!!! Práve preháňadlá 
môžu tvoju zápchu ešte zhoršiť, lebo 
tvoje črevá pod vplyvom liekov 
zlenivejú. Preto ak už si sa 
rozhodol/a vyskúšať preháňadlo, 
v lekárni si vypýtaj také, ktoré je na 
prírodnej báze.
Taktiež keď si na záchode, netlač 
príliš silno! Môžeš si spôsobiť 
poranenia na zadku a privodiť si 
hemoroidy, takzvanú zlatú žilu. Tie 
sú bolestivé a musia sa osobitne 
liečiť. 

je pravidelné stravovanie pri problémoch 
s vyprázdňovaním.

AKO ZMIERNIŤ    

ZÁPCHU?
 Tekutiny:
→ Vypi minimálne 2
litre tekutín denne 

(najlepšia je čistá voda), pretože 
nedostatok vody zápchu zhoršuje. Pri 
zápche pomôže aj jablkový džús. 
→ Káva a alkohol sa neráta do povinných 
dvoch litrov tekutín denne, lebo tvoje telo 
odvodnia!
 Správna strava:
→ Jedz jedlo s dostatkom vlákniny (tá 
uľahčuje vyprázdňovanie), ako napríklad 
strukoviny, zeleninu a z ovocia najmä 
jablká. 
→ Ak máš rád/a jogurty, vyberaj si také, 
ktoré obsahujú takzvanú živú kultúru -
neboj sa, v jogurte nelezú žiadne 
chrobáky, ide o okom neviditeľné 
baktérie, ktoré sú užitočné a pomáhajú 
tráveniu (odporúčam acidofilné mlieka 
a biele jogurty).
→ Jedz pravidelne, pomaly a stravu dobre 
prežúvaj.

 Pohyb a dotyky:
→ Pravidelné cvičenie ti zlepší 
pohyblivosť tvojich čriev. 
→ Pri namáhavej veľkej potrebe si skús 
čupnúť – môže ti to ísť potom ľahšie.
→ Vyskúšaj jemnú masáž brucha.
→ Urob si obklad. Namoč malý uterák do 
teplej vody a na tri minúty polož na 
brucho. Potom vystriedaj teplý obklad 
vlažným obkladom, ale len na minútku. 
Činnosť čriev sa takto povzbudí.

Ak aj nemáš peňazí nazvyš, nezahadzuj 
problém so zápchou za hlavu. Pešia 
prechádzka, fľaša vody, chutné jablko 
a jogurt vedia dopomôcť k ľahšiemu 
vyprázdňovaniu a nie sú zvlášť finančne 
náročné. Vyskúšaj a uvidíš.

Rozmýšľam, ako ukončiť tento článok „o 
ne/sraní“ . Mám toho tak plnú hlavu, že 
ak mi na výmene na otázku „Ako sa máš“ 
odpovieš „Na hovno!“ pravdepodobne sa 
začnem vypytovať na tvoje trávenie 
a pobyt na toalete!  Dúfam, že niečo z 
týchto informácií tebe alebo tvojim 
známym v budúcnosti pomôže.

      Mirka
Zdroje:
www.restoreunity.org/heroin_addicts_constipation.htm, 
www.zdravie.sk/sz/content/461-35/zapcha-anatomia.html, 
http://nemoci.abecedazdravi.cz/zacpa
www.drugs-forum.com/forum/showthread.php?t=92606
http://digestive.niddk.nih.gov/ddiseases/pubs/constipation/
#treatment,www.moffitt.org/CCJRoot/v11s3/pdf/03.pdf, 
www.drugs.com/sfx/methamphetamine-side-effects.html
Obrázky:
http://i.ehow.com/images/GlobalPhoto/Articles/4586764/7
7588-main_Thumb.jpg
www.constipationadvice.co.uk/images/uc_constipation_an
d_bloating.jpg



MIESTO VPICHU -  MIESTO PRE BEZPEČNOSŤ
INJEKČNÉ UŽÍVANIE JE TEN NAJNEBEZPEČNEJŠÍ SPÔSOB UŽÍVANIA DROG. SPÁJAJÚ SA S NÍM RIZIKÁ 

PRENOSU INFEKCIÍ HIV, ŽLTAČKY TYPU B A C ČI VZNIK ABSCESOV. AVŠAK INJEKČNÉ UŽÍVANIE 
V SEBE ZAHŔŇA AJ INÉ RIZIKÁ, NA PRVÝ POHĽAD MOŽNO MENEJ NEBEZPEČNÉ AKO OCHORENIA.

OMYLOM SA MÔŽEME TRAFIŤ DO TEPNY ALEBO NERVU, MÔŽEME SI ZNIČIŤ ŽILU A TÁ SA NÁM 
ZRAZU „STRATÍ“, MÔŽEME SI ŽILU PREPICHNÚŤ. TÝMTO NEPRÍJEMNOSTIAM SA MÔŽEME VYHNÚŤ,

AK DOBRE POZNÁME MIESTA SVOJHO VPICHU. TAK SA POĎME NA NE SPOLU POZRIEŤ, S VIEROU, ŽE 
NÁM TO POMÔŽE OCHRÁNIŤ SA.

MIESTA BEZPEČNEJŠIE VS.
NEBEZPEČNEJŠIE
V prvom rade si môžeme povedať, ktoré 
miesta na injikovanie sú pre nás 
bezpečnejšie a ktoré nie. Dôležité je, aby 
sme si tie bezpečnejšie miesta chránili, 
starali sa o ne a snažili sa ich mať, čo 
najdlhšie v poriadku. Pre každého 
a každú, ktorí sa chcú priblížiť 
k dokonalosti odporúčam komix Chráň sa 
sám.  Bezpečnejších miest nie je až tak 
veľa. Takže tu ich máme! 
1. Miesta skôr bezpečnejšie sú:

- Žily na rukách od ramena po 
zápästie, žilky na chrbte ruky, žily 
na nohách od členkov po kolená

2. Miesta skôr nebezpečnejšie sú: 
- Žily na krku, žily v triesle, žilky na 

chodidlách, prsiach a na penise

Starostlivosť o miesta vpichu je časovo 
náročná. V najlepšom prípade sa nám 
vďaka starostlivosti môže podariť, aby 
sme si do nebezpečných miest vôbec 
nepichali. Prinášam opis niektorých miest 
vpichu, aby sme vedeli viac.

ŽILY NA RUKÁCH
Pre mnohých sú ešte dostupnou 
možnosťou injikovania. Žily na rukách od 
ramena po zápästie sú bezpečnejšou 
voľbou, aj keď je miesto vpichu ľahko 
viditeľné. Žily na rukách sú dostatočne 
viditeľné a hrubé. Mnoho ľudí si žily na 

rukách zničí, pretože opakovane pichá do 
tej i s t e j  žily (pr.: lakťovej žily)
a nedopraje jej oddych. Pozrite si obrázok 
a všimnite si aj ostatné možnosti na ruke. 
Vďaka striedaniu miesta vpichu, môžete 
oddialiť injikovanie do nebezpečných 
miest.

ŽILKY NA RUKE
Žily na chrbte ruky sú menej bezpečné 
ako v predchádzajúcom prípade. Je to 

PRVÁ VOĽBA

DRUHÁ VOĽBA

TRETIA VOĽBA

Stredná 
lakťová žila

kráľovská žila

predlakťová 
žila

Vedľajšia 
hlavová žila

hlavová žila

vretenná žila



krehkejšie a menšie. Ľahšie na nich 
vytvorí opuch, modrina či infekcia a tieto 
komplikácie sa ťažšie liečia. Žilám na 
prstoch, by sme sa mali úplne vyhýbať. 
Tam sú žilky ešte jemnejšie a menšie. 
V každom prípade, ak sme nútení 
injikovať si do žiliek na prstoch, je nutné 
z prstov odstrániť prstene a uistiť sa, že si 
injikujeme tou najtenšou ihlou. Keď prsty 
opuchnú, miesto kde je prsteň môže byť 
prekážkou v prúdení krvi. V najhoršom 
prípade kvôli nedostatku krvi v prste oň 
môžeme aj prísť. 

ŽILY NA NOHÁCH
Povrchové žily na nohách sú častou 
možnosťou pre tých, ktorým sa žily na 
rukách nadobro stratili. Krv v nohách 
tečie pomalšie ako je tomu na rukách. 
Pomalší prúd krvi v nohách veľa 
znamená.
1. Znamená nutnosť pichať do žíl na 

nohách pomaly, aby žily nepraskali.
2. Znamená ťažšie hojenie rán, väčšiu 

náchylnosť k zápalom a ich ťažšie 
liečenie.

3. Znamená rýchlejšie poškodenie a  
„miznutie“ žíl  na nohách.

Vo všetkých žilách máme chlopne, ktoré 
zabezpečujú správne prúdenie krvi 
smerom k srdcu. Na nohách máme 
chlopní viacej, pretože krv musí prúdiť 
proti zemskej príťažlivosti. Preto 
poškodenie chlopne v žilách na nohách 
má vážnejšie dôsledky ako poškodenie 
chlopne na rukách. Nemali by sme 
injikovať do chlopní ani v ich blízkom 
okolí. Ich poškodenie sťaží a ešte spomalí 
prúdenie krvi z nôh do srdca. Pomalšie 
prúdenie = viac opuchov, ťažšie hojenie 
rán a infekcií. Ďalším rizikom injikovania 
si do nôh je vznik kŕčových žíl. 

ŽILY NA CHODIDLE
Aj žily na chodidle si vyberajú niektorí 
ľudia pre svoju injikáciu. Avšak pre tieto
žily platí to, že sú tenké a ľahko praskajú 
tak ako na chrbte ruky. Zároveň v nich 
prúdi krv najpomalšie. Preto pre tieto žily 
platí to isté ako pre žilky na rukách a žily 
na nohách. Je nutné si do nich injikovať, 
čo najtenšou ihlou a čo najpomalšie. 
Avšak ani to nám nemusí zaručiť, že žila 
na chodidle nepraskne. Vpichy na 
chodidle sa ťažšie hoja a sú náchylnejšie 
na vznik infekcie. Pre väčšinu z nás nie je 
možné mať nohy vždy čisté a každý deň 
mať čisté ponožky. Špinavé nohy 
a ponožky môžu spôsobiť, že sa nám do 
tela dostane nejaká baktéria. Na nohách 
sa často nachádzajú „plesne“. 
Prostredníctvom miesta vpichu sa nám 
„plesňové ochorenie“ môže dostať ďalej 
do tela. Toto sú dôvody, prečo sa žily na 
chodidle zaraďujú medzi menej 
bezpečnejšie miesta vpichu.

Tak a môj priestor sa naplnil. Nepísala 
som síce o dvoch najnebezpečnejších 
miestach vpichu – krku a triesla. Avšak 
o nich sme už písali a tak vám môžem 
odporučiť staršie čísla Intoxi, ktoré sú 
vám dostupné na každej službe s autom 
(tzv. mobilnej). Samozrejme, že priestor 
na túto tému poskytuje aj spoločný 
rozhovor. Na ten s vami sa ja osobne už 
teraz teším.                                

     - Cоня –

Zdroje:
http://www.exchangesupplies.org/drug_information/b
riefings/the_safer_injecting_briefing/safer_injecting_
briefing/section4.html, 
http://www.harmreduction.org/downloads/idu_manua
l.pdf



OKRUH PORTUGALSKOM A ŠPANIELSKOM
ČASŤ 5. – KRÁSY PORTUGALSKÉHO POBREŽIA

ŠTVRTÝ DEŇ SME SA ZOBUDILI V MLÁDEŽNÍCKEJ UBYTOVNI NEĎALEKO MESTA ODEMIRA (V 
MINULEJ ČASTI SOM TO MESTO NESPRÁVNE NAZVALA OBIDOS), KTORÉ SA NACHÁDZALO ASI 200
KM JUŽNE OD LISABONU. ČAKALA NÁS NÁROČNÁ CESTA NA JUH PO VEĽMI ZLÝCH CESTÁCH...

Navyše, Maroš sa začal cítiť dosť zle, tak 
sa mu ťažko šoférovalo. Chceli sme sa
dostať do Algarve, na samotný juh 
Portugalska, najprv na jeho juhozápadný 
cíp do Sagres, a potom pokračovať stále po 
juhu krajiny popri pobreží smerom na 
východ až do mesta Lagos, kde sme chceli 
prespať.
Pre mnohých zahraničných turistov 
predstavuje Algarve celé Portugalsko, ale 
samotní Portugalci ho považujú za úplne 
odlišné od zvyšku štátu – a to kvôli 
osobitnému rázu tejto časti krajiny, ktorá 
bola historicky poznamenaná silným 
vplyvom Maurov, a taktiež vzhľadom k 
odlišnému podnebiu.
Prvú zastávku sme si dali v malom 
mestečku Vila do Bispo. Ocitli sme sa na 
miniatúrnom námestíčku s typickými

starými domami a bielym kostolom zo 16. 
storočia. Zložili sme sa v blízkej 
kaviarničke a dali sme sa tam kávu. 
Onedlho sme už pokračovali v ceste. 
Odtiaľ bolo už len pár kilometrov k Sagres, 
kde naše kroky viedli k červenému majáku 
na Cabo San Vincente. Tam sa nám 
naskytol pohľad na obrovské divoké strmé 
útesy. Portugalaci toto miesto v stredoveku 
nazývali „koniec sveta“. Maják bol 
postavený v roku 1904 na mieste bývalej 
kláštornej kaplnky a jeho svetlo vraj vidno 
zo vzdialenosti 100 km.
V okolí Sagres bolo množstvo prekrásnych 
pláží a na jednu sme sa boli aj pozrieť, ale 
neskutočne silný vietor nám zabraňoval ísť 
do vody. Musela som si pridržiavať klobúk, 
aby mi neuletel. A nemala som ani chuť 
dlho zotrvávať na pláži, pretože piesok mi 



vial priamo do očí. Po chvíľke som teda 
zaliezla do auta a čakala na Maroša, 
ktorému sa tam páčilo a prechádzal sa po 
pieskových dunách. Keď sa vrátil, hneď 
sme vyrazili na východ - do Lagosu.
Úplne iná situácia ako v Sagres nastala 
v meste Lagos, ktoré je preslávené 
nádhernými plážami a turistickým ruchom. 
Podarilo sa nám nájsť prekrásnu pláž Ponta 
da Piedade, tvorenú prapodivne 
tvarovanými skaliskami a jaskyňami v 
strmých skalách. Tieto zaujímavé útvary, 
zálivy a skalné dómy vznikali po stáročia 
eróznou činnosťou vody. Všimli sme si, že 
sa tam striedajú loďky s turistami, a nikto 
sa nekúpal. Maroš sa necítil práve 
najlepšie, tak radšej ostal na brehu, a stále 
sa ma snažil prehovoriť, že ísť sa kúpať 
k nebezpečným útesom nie je práve 
najlepší nápad. Mne sa to členité pobrežie 
tak páčilo, že som neodolala, prezliekla 
som sa do plaviek a vkĺzla som po skalách 
do vody. Potápačské hodinky na rukách 
ukazovali teplotu vody pekných 21 
stupňov. Bolo mi ľúto, že nemám na to viac 
času, nechcela som Maroša nechať v tej 

horúčave na 
slnku tak dlho 
čakať, tak som 
po štvrťhodinke 
vyliezla vody, 
celá šťastná 

z príjemne 
osviežujúceho 

kúpeľa. Škoda, 
že toto bolo 
jediný raz, čo 
som sa na tejto 

dovolenke 
kúpala, zvyšok 
cesty sme totiž 

absolvovali 
väčšinou vo 
vnútrozemí.
V Lagose sme 
už mali 

zarezervované ubytovanie, chvíľu nám 
trvalo, kým sme našli správnu ulicu a 
miesto na parkovanie. Išlo o príjemný 
domček takmer v centre mesta a keď sa 
objavila domáca, zistili sme podľa jej 
perfektnej angličtiny, že je to Američanka. 
Izba bola miniatúrna, ale to nám nevadilo, 
šlo len o jednu noc. Akurát sme tušili, že 
z vonku bude večer asi počuť hluk. Maroš 
si ľahol a takmer okamžite zaspal, ja som 
sa zatiaľ vybrala do mesta a tešila som sa, 
že si konečne poobzerám aj nejaké 
obchody. Podarila sa mi skvelá kúpa –
ružová sukňa za 5 EUR, za ktorú som si 
neskôr od Maroša vyslúžila prezývku 
myška Minnie. Keď som prišla, Maroš sa 
akurát prebral. Rozhodli sme sa, že 
pôjdeme na večeru. Našli sme peknú 
reštaurácii v centre, dobre sme sa najedli, 
poprechádzali sme sa a vrátili do penziónu. 
V noci som vôbec nemohla spať, z vonku 
sa ozývali hlasy, čo ma stále budilo. Ráno 
sme si s Marošom úlohy vymenili – on sa 
už cítil lepšie a ja som sa zobudila 
s pálčivou bolesťou v hrdle… 

         Saša
Obrázok  vľavo: Pláž v Sagres
Obrázok  hore: Pobrežie v Lagos



O.S.E.M.S.M.E.R.O.V.K.A

V tajničke sa ukrýva výrok nemeckého spisovateľa Johanna Wolfganga Goetheho:
„Nedá sa byť vždy hrdinom, ale…(tajničku tvorí 22 písmen).“

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

BIELA, BÝK, DLAŇ, DÚHA, FARBA, HERALDIKA, HESLO, 
IKONOGRAFIA, JAZYK, JEDNOROŽEC, KLENOTY, KRÁĽ, KRÍDLA, 
KRÍŽ, LEBKA, LOĎ, LÚČ, ĽALIA, MEČ, MONOGRAM, MÚDROSŤ, 
MYTOLÓGIA, NÁBOŽENSTVO, OHEŇ, OKOVY, OROL, PALEC, PÄSŤ, 
POSOL, POPOL, PURPUROVÁ, RUŽA, SMRŤ, SRDCE, TROJUHOLNÍK, 
VATRA, VÁHY, VIERA, VLAJKA, VTÁK, ZLATO, ŽIVOT 

Tajnička z minulého čísla:
„…je chuť uzdraviť sa.“



              V.T.I.P.Y

Príde opilec do trafiky a vraví:
-     Prosím si jedny bavlnené ponožky.
-     Prepáčte, ale my tu predávame iba 
potreby pre fajčiarov.
- No a? Veď ja som fajčiar!

Ide Karkulka po lese a stretne vlka. A 
vlk sa pýta:
-     Kam ideš krava?
-     Ja nie som krava, ja som Karkulka. 
Idem babičke odniesť košík s jedlom.
-     A kde máš košíček?
- Ja krava, ja som ho nechala doma.

V obchode:
Zákazník:
-     Čo je tamto? (ukazuje na regál)
Predavač:
-     To sú jablká.
-     Tak mi dajte 40 jabĺk a každé mi 
zvlášť zabaľte. A čo je tamto?
-     To sú hrušky.
-     Tak mi ich dajte 50 a každú mi zvlášť 
zabaľte. A čo je tamto?
- To je mak, ale nechcite ma naštvať!

-     Pán doktor, 
urobte niečo s mojou ženou - hovorí 
manžel psychiatrovi. - Už to takto ďalej 
nemôže ísť! Tá bláznivá ženská chová v 
byte dvanásť mačiek! Viete si predstaviť 
ten smrad?
-     A prečo neotvoríte okná?
- Čože? Aby mi vyletel môj kŕdeľ 

holubov?

Syn arabského šejka sa rozhodol 
študovať v SR. Po mesiaci píše domov:
- „Slovensko je krásne, ľudia sú tu 
príjemní a veľmi sa mi tu páči. Len sa 
občas trochu hanbím, keď prídem do 
školy svojím pozláteným mercedesom, 
zaparkujem pri škole a stretnem 
niektorého zo svojich profesorov, ako 
vystupuje z električky. To je celkom 
trápne.“
Za pár dní mu príde šek na milión 
dolárov a krátka správa od rodičov:
- „Nerob nám hanbu a kúp si tiež 
električku!!!“

                                                                                                                    Dvojstránku pripravila Saša



VYDALO OBČIANSKE ZDRUŽENIE ODYSEUS

WWW.ODYSEUS.ORG
intoxi@ozodyseus.sk

TERÉNNYCH PRACOVNÍKOV/ČKY OZ ODYSEUS NÁJDEŠ 

V BRATISLAVE:

Každú  stredu a piatok
18:00 – 19:00  na Trnavskom Mýte (v Podchode)
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

TERÉNNYCH PRACOVNÍKOV/ČKY S AUTOM NÁJDEŠ:
Každú nedeľu

21:00 – 22:00 na Avione (pri pumpe Slovnaft)
22:00 – 23:00 na Trnavskom mýte pri Tržnici (pri zastávke trolejbusov)
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 (Stavbárska ul.- Vrakuňa)

Ak máš záujem o testovanie na protilátky HIV a syfilisu, opýtaj sa nás v teréne, 
kde ti povieme konkrétne časy a miesta testovania. 

Poznávacie znamenie  - biely Fiat Ducato alebo modrý Opel Astra Combi 
s nápisom CHRÁŇ SA SÁM a logom ODYSEUS


