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KEĎ  ZÁKONY SA (D)O SEX-BIZNIS(U) STARAJÚ V ŠKÓTSKU
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VÍRUS HEPATITÍDY (ŽLTAČKY) TYPU C
DENNÍK ROMANA A ZÁBAVA

NEPRECHÁDZA JAZYKOVOU ÚPRAVOU!

www.sktivital.info/      
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DNES RÁNO MA V RÁDIU PREKVAPILA PESNIČKA. TAKÝ TYP - VSTANETE, ZAPOČUJETE JU A CELÝ 

DEŇ VÁM NEJDE Z HLAVY VON. A K TOMU, LEN TAK MEDZI NAMI, PESNIČKA TO NIE JE NIČ MOC.
VIETE AKO SA TO CELÉ STALO?
BOLA EŠTE ZIMA, PRESNEJŠIE SILVESTROVSKÁ NOC. CHYSTALA SOM SA PREŽIŤ 

SVOJ SILVESTROVSKÝ VEČER V DEDINKE MENOM PODKOZINCE (POKIAĽ 
NÁHODOU NEVIETE KDE TO JE, NIČ SI Z TOHO NEROBTE. NEPOZNÁM 
NIKOHO, KTO BY TÚTO DEDINKU POZNAL – VÝNIMKOU SÚ SNÁĎ LEN JEJ 

OBYVATELIA). MALA SOM NEISTÝ POCIT... VIETE, IŠLA SOM TAM 
S INFORMÁCIOU, ŽE O HUDOBNÚ ZÁBAVU SA BUDE STARAŤ „DJ
Z PODKOZINIEC“. JA OSOBNE NEMÁM NIČ PROTI MALÝM DEDINKÁM, JA 

SAMA POCHÁDZAM Z JEDNEJ TAKEJ, ALE DJ Z PODKOZINIEC – TO MA 
NENECHÁVALO CHLADNOU.
MOJA OBAVA NABRALA KONKRÉTNU PREDSTAVU – MUŽ ASI 21 ROKOV, V NEFOREMNOM OBLEČENÍ,

V KLOBÚKU! A SO ŠIALENÝM HUDOBNÝM VKUSOM. VYTRVALO IGNOROVAL VŠETKY 
NAŠE HUDOBNÉ ŽELANIA... ON V TEN VEČER HRAL LEN PRE JEDNU ŽENU 
A KONKRÉTNE JEDNU PESNIČKU . MOŽNO NIE STÁLE, ALE ASPOŇ 100 KRÁT 

ZA TEN SILVESTROVSKÝ VEČER. V PODSTATE NÁM TO BOLO JEDNO, NIKTO 
NEMAL INÚ MOŽNOSŤ AKO PLÁCAŤ SEBOU V UHODENOM RYTME...
A DNES RÁNO, POČUJÚC TU PESNIČKU, KTORÁ JE HLBOKO VKORENENÁ 

V MOJEJ MYSLY, KRÁČAM A ... POHYBUJEM SA V NEZVYČAJNOM RYTME,
NA ZASTÁVKE NEPOSTOJÍM A SO ZVLÁŠTNYM ÚSMEVOM SA POZERÁM 

NA DRUHÝCH ĽUDÍ...
PS: VENOVANÉ DJ-OVI Z PODKOZINIEC

- COНЯ –

Podchod v apríly 2007
Každý pondelok a stredu od 19:00 – 23:00 posedenie v príjemnom

prostredí „klubíku“ pri káve alebo čaji. Možnosť prečítať
si noviny, časopisy, namaľovať sa alebo porozprávať a nakúpiť šatstvo za 10 SK.

Poznávacie znamenie: klub je potiahnutý červenou fóliou a nápis oprava šperkov na stánku.

Pondelky obohatené o:                                        program v pondelok je len doplnkový
v pondelok majú vstup len ženy

2.4.   pondelok – svojpomocná skupuna: Hygiena na ulici
9.4. pondelok – Velka noc v Podchode
16.4. pondelok – Sociálna asistentka v Podchode
23.4. pondelok – Burza so zľavou 50%
30.4. pondelok – Začíname s počítačom

18.4. streda - PIKADU v Podchode
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ŽENY PRACUJÚCE V SEXBIZNISE DÁVAJTE SI POZOR NA:

Muža z Vajnorskej ulice:
Asi 30 ročný muž, veľký a silný, má hrubé stehná, vyholenú hlavu s jazvou na hlave 
a modré auto. Na Vajnorskej zastavil ženu s tým, že chce fajku za 400 Sk a keď bude dobrá
dá navyše ďalších 100 Sk. Tvrdil, že nemá drobné a že niekde po ceste rozmenia 1000 Sk. 
Keď klientka začala v aute namietať že chce peniaze hneď, prinútil ju so zbraňou 
namierenou ku hlave ku fajke zadarmo. Jeho meno je podľa všetkého Rišo a už niekedy vraj 
zaútočil aj na Panónskej.

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

Z DENNÍKA ROMANA

NA DOBROVOĽNOM LIEČENÍ V HRNČIAROVCIACH

25.3., UTOROK

Dneska som sa cítil celý deň dobre, mal 
som dnes skupinu, z ktorej mám dobrý 
pocit, že som si ju zobral. Konečne už 
aspoň viem, ako sa mám zamýšľať 
nad tým mojím problémom. Myslím tým 
marihuanu a alkohol. Myslel som si, že 
zamýšľať sa nad tými negatívami je 
zamýšľať sa nad tými pocitmi keď tú drogu 
nemám alebo aké sú z toho následky. No na 
to hlavné som nepomyslel, o čo všetko ma 
to pripravilo a aké problémy sa okolo toho 
odvíjajú a ako moc tým ubližujem mojim 
blízkym, ktorí tým trpeli možno ešte viac 
ako ja, pretože mne to bolo vtedy všetko 
jedno. No na čo aj dosť myslím, je to, aby 
som hlavne nepôsobil dojmom, že mi je 
všetko jedno a že som spomalený. Snažím 
sa na všetko, čo teraz idem robiť, 
rozmýšľať, že ako mi to môže v živote 
pomôcť a prečo to robím. Myslím, že dnes 
mi to aj celkom išlo, no uvidím 
po nejakom čase, či mi to aj vydrží. Ináč, čo 
ma najviac štve je to, že sa nedokážem 
nad sebou poriadne zamýšľať počas dňa, 
keď mám povinnosti. Potrebujem na to 
kľud a preto sa väčšinou zamýšľam 
nad sebou až večer, keď idem spať, je to 
normálne? Alebo je normálne, keď sa 

človek zamýšľa nad svojimi zlými 
vlastnosťami a zvykmi počas celého dňa?
Zdroj obr.: 
http://www.ellisparkerbutler.info/epb/pic/v07/
hollands_1932_11_a.jpg
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Prenos hepatitídy (žltačky) typu C

Prenos krvou (aj neviditeľnými čiastkami), 
ktorá  napr.:
 ostala v ihle a striekačke
 ostala na lyžičke/SteriCupe
 ostala vo filtre/filtríku
 ostala vo vode (ak si ľudia naberajú vodu 

spoločne z jednej nádobky)
 ostala na podložke/stole, kde si niekto 

predtým robil dávku
 vznikne počas trenia pri sexe 

Spermiami a pošvovými výlučkami sa prenos 
nevylúčil, avšak tento typ prenosu sa 
považuje za menej významný.

Prenos z matky na dieťa počas tehotenstva 
a pôrodu sa pohybuje v rozpätí 1 – 10%. 
Rozhoduje o tom veľa faktorov – štádium 
infekcie, akútna alebo chronická fáza,  
prítomnosť iného ochorenia (napr.: 
HIV/AIDS), lekárska starostlivosť,....

VÍRUS HEPATITÍDY (ŽLTAČKY) TYPU C

OBJAV VÍRUSU HEPATITÍDY (ŽLTAČKY) TYPU C SA DATUJE OD ROKU  1989, KEDY HO NAKLONOVAL 
HOUHGHTON SO SVOJIMI SPOLUPRACOVNÍKMI. OD TOHTO ROKU JE TÉMA HEPATITÍDY (ŽLTAČKY)

TYPU C NOSNOU TÉMOU HEPATOLÓGOV (LEKÁROV/RIEK ZAOBERAJÚCIMI SA LIEČBOU PEČENE).
ZA 18 ROKOV SA ZISTILO MNOHO O JEHO ZLOŽENÍ, PÔSOBENÍ NA PEČEŇ, SPÔSOBOCH PRENOSU ČI
LIEČBE, NAPRIEK TOMU EŠTE STÁLE NEEXISTUJÚ NA VŠETKO PRESNÉ ODPOVEDE A  NAJMÄ  NIE  JE 

OČKOVACIA LÁTKA PROTI NEMU.

VÍRUS, KTORÉMU SA PÁČI INJEKČNÉ UŽÍVANIE 
DROG

Pri hľadaní informácií o víruse 
hepatitídy (žltačky) typu C, sa väčšinou 
dočítate, že tento vírus sa rýchlo šíri medzi 
injekčnými užívateľmi/užívateľkami drog. 
Podľa Európskeho monitorovacieho centra 
pre drogy a drogovú závislosť bolo v roku 
2005 vo väčšine krajín Európy zo 100 
injekčných užívateľov/liek drog viac ako 60 
ľudí, žijúcich s vírusom hepatitídy (žltačky). 

Slovenská republika dlhodobo 
vykazuje nižšie čísla. Na Slovensku sa 
odhaduje na 100 injekčných užívateľov/liek 
drog 26 – 42 ľudí, žijúcich s hepatitídou 
typu C. Otázkou ostáva, či je tento rozdiel 
spôsobený kvalitnejšou prevenciou alebo 
tým, že služba testovania na protilátky 
hepatitídy (žltačky) typu C je na Slovensku 
pre väčšinu ľudí, vrátane ľudí injekčne 
užívajúcich drogy menej prístupná. 

Zaujímavý pohľad na injekčné 
užívanie prináša zistenie, že až 
70% injekčných užívateľov/liek 
drog vo svete, sa nakazí vírusom 
hepatitídy (žltačky) typu C počas 
prvých 3 mesiacoch od prvého 
injekčného užitia.

VÍRUS, KTORÝ ODOLÁ TEPLU
Vírus hepatitídy (žltačky) 

typu C patrí medzi veľmi odolné vírusy. Je 
odolný voči teplu, tak že ho spoľahlivo 

nezabije ani varenie ihly, lyžičky/SteriCupu 
vo vode po dobu 30 minút.
V minulosti bola významnou 
cestou prenosu hepatitídy (žltačky) 
typu C opätovná sterilizácia 
použitých ihiel v  nemocniciach, 
ktorá bola voči vírusu neúčinná 
V súčasnosti sa však už ihly 
a zdravotnícky materiál, ktorý je 
v kontakte s krvou používa 

jednorázovo. Tak by tomu malo byť aj 
pri injekčnom užívaní. 
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ŠTRUKTÚRA VÍRUSU HEPATITÍDY CVÍRUS, KTORÝ ODOLÁ SAVU
Vírus hepatitídy (žltačky) typu C 

odolá aj tak agresívnym dezinfekčným 
prostriedkom ako je SAVO. Ani 
dezinfekcia SAVOm spoľahlivo nezabije
vírus hepatitídy (žltačky) typu C z ihly, 
striekačky alebo lyžičky/SteriCupu. 

TÍ, KTORÍ VÍRUS HEPATITÍDY (ŽLTAČKU) C
PREMOHLI

Napriek tomu, že je vírus hepatitídy 
(žltačky) typu C odolný, existuje stále 
mnoho injekčných užívateľov/liek drog, 
ktorí/é mu nedávajú šancu. Sú to tí/tie, 
ktorí/é dodržujú zásady bezpečnejšieho 
injekčného užívania a sexu, napriek tomu, 
že je to mnohokrát zložité.

Z pohľadu prevencie hepatitídy 
(žltačky) typu C je dôležité povedať, že 
všetky pomôcky na injikáciu, ktoré by 
mohli byť v kontakte s krvou (teda ihla, 
striekačka, filter, lyžička/SteriCup, škrtidlo, 
voda) sa nesmú požičiavať. Je nutné myslieť 
na to, že sex môže byť tiež cestou prenosu 
vírusu hepatitídy (žltačky) typu C. Preto 
používanie kondómu (ženského alebo 
mužského) a lubrikačného gélu je účinná 
ochrana proti vírusu.

TÍ, KTORÍ BOJUJÚ V ŤAŽKÝCH PODMIENKACH
Všetci vieme, že teória a prax sa 

často líšia. To, že je dôležité mať pri sebe 
vždy vlastné pomôcky na injikáciu, je jasné. 

Avšak to, že to nie je vždy možné, je 
realita. Preto, ak chcete bojovať proti 
vírusu  hepatitídy (žltačky) typu C 
aj v ťažkých podmienkach, čítajte ďalej:.
 vždy je lepšie vlastné „nádobičko“ (aj 

viackrát použité) ako „nádobičko“ 
cudzie.

 vždy je lepší iný spôsob užitia drogy ako 
cudzia ihla

 vždy je lepšie dať si pri príprave dávky 
na cudzí stôl či cudziu podlahu nejakú 
podložku ako nič

 vždy je lepšie nemať žiadne škrtidlo ako 
cudzie

 vždy je lepšia voda z vodovodu/záchodu 
ako voda druhého (výnimkou je  len ak 
máte istotu, že do nádobky s vodou
dotyčný/á nepchal/a použitú ihlu 

 vždy je lepšie nemať žiaden filter ako 
cudzí

Avšak sú situácie, kedy nie je možné mať 
vlastné veci. Preto, ak ste v situácii, že 
musíte použiť veci niekoho druhého, 
použite ich čo najmenej. Na dezinfekciu 
„nádobička“ môžete použiť podľa možností 
studenú vodu, alkoholáky (ktoré majú 70% 
alkohol) a SAVO. Čím viacej metód 
čistenia použijete, tým viac prispejete 
k zníženiu prenosu vírusu.

Ja prispievam k zníženiu prenosu 
vírusu hepatitídy (žltačky) typu C týmto 
článkom. Nevzdávam sa, budem o tom 
písať a rozprávať, kým budem vládať 

- Coня -

Zdroje: ar2006.emcdda.europa.eu/, 
http://www.infodrogy.sk/, 
http://www.roche.sk/, Urbánek, P. (2004). 
Infekce virem hepatitidy C.Galén: Praha
Zdroje obr.: http://www.prometeusze.pl/, 
http://www.tendringdc.gov.uk/  
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RANDEVOUS V PODCHODE

PO KRÁTKEJ ODMLKE SA OPÄŤ HLÁSIM O SLOVO V TEJTO RUBRIKE. V RÁMCI RANDEVOUS 

V PODCHODE SA SNAŽÍM ZHODNOTIŤ TO, ČO SA AKTUÁLNE V KLUBE PODCHOD ALEBO 

V TÍME, KTORÍ V KLUBE PRACUJE DEJE... NO A MÁM VEĽA NOVINIEK 

NOVÉ KOLEGYNE
 Prvou novinkou je fakt, že sa nám 

(konečne) rozšíril pracovný tím. Veľmi 
sa z toho teším, pretože ak by sa nám 
podarilo naše nové kolegyne veľmi 
rýchlo zaučiť, tak by sme mohli 
porozmýšľať aj nad tým aby bol Klub 
otvorený 3-krát v týždni a nie „len“ 
2-krát ako je tomu teraz. Preto sa 
budem snažiť o to aby ste sa v Klube čo 
najviac stretávali s novými tvárami 
a to konkrétne s Evou, Veronikou, 
Monikou a Katy. Ale aj my, „staré 
korytnačky“ sa na každú službu tešíme, 
takže sa nám tak skoro Odyseus nezbaví 


ANÁLNE KONDÓMY NEOBMEDZENE
 Druhou dobrou správou je to, že 

do konca apríla 2007 budeme v Klube 
Podchod rozdávať neobmedzený počet 
spevnených neochutených kondómov. 
Dôvod je prostý... Týmto kondómom 
končí záruka a bola by škoda, keby vyšli 
na zmar. Spevnené kondómy sú síce 
určené na sex do zadku (análny sex), ale 
to neznamená, že sa nemôžu použiť aj 
na vaginálny sex. Pri správnom 
nasadení sa zamedzí ich prasknutiu 
a tým prenosu pohlavne prenosných 
ochorení či neželanému tehotenstvu. 
Preto príďte smelo do Klubu 
a do vyčerpania zásob si môžete nabrať 
toľko kondómov, koľko potrebujete 

PIKADU V KLUBE PODCHOD
 PIKADU aj v Klube! To je novinka číslo 

3. Občianske združenie Odyseus 

spoločne s ďalšími dvoma združeniami 
v Banskej Bystrici a Košiciach 
pripravilo 9 mesačnú priamu 
informačnú kampaň pre aktívnych 
užívateľov/užívateľky drog. Až 
do októbra sa teda budete stretávať 
v teréne aj v Klube s hlavnými zásadami 
bezpečnejšieho užívania drog. V Klube 
Podchod bude špeciálne určená jedna 
streda v mesiaci, počas ktorej sa chceme 
spolu s vami o bezpečnejšom užívaní 
drog r o z p r á v a ť  podrobnejšie... 
Samozrejme, konzultácie na túto tému 
poskytujeme kedykoľvek, táto streda je 
len taký „malý“ bonus pre 
návštevníkov/návštevníčky Klubu 
Podchod. Viac informácií o tom, kedy 
bude PIKADU v Klube nájdete 
v programe na druhej strane Intoxi.

V mesiaci apríl Vás teda v rámci Klubu 
Podchod čakajú tri novinky. Samozrejme, 
stále máte v Klube možnosť vypiť si kávu, 
čaj, malinovku, porozprávať sa 
o agresívnych zákazníkoch, bezpečnosti pri 
práci na ulici, či iných témach, ktoré sú pre 
vás dôležité. Preto Vám prajem (dúfam) 
pekný jarný apríl a užite si novinky 
v Podchode.

  - Ľubica -
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Alkoholák pred 
vpichom, suchý
tampón za vpichom

PIKADU
PRIAMA INFORMAČNÁ KAMPAŇ PRE AKTÍVNYCH DROGOVÝCH UŽÍVATEĽOV/ĽKY

PIKADU JE HRA, V KTOREJ NAJLEPŠÍ/NAJLEPŠIE Z VÁS MÔŽU VYHRAŤ TRIČKO! PIKADU JE 

KAMPAŇ, KTOREJ PODSTATOU JE ZÍSKAŤ INFORMÁCIE O ZNIŽOVANÍ RIZÍK, KTORÉ SA SPÁJAJÚ 

S INJEKČNÝM UŽÍVANÍM DROG. PIKADU VÁM POMÔŽE CHRÁNIŤ SVOJE ZDRAVIE I ZDRAVIE 

OSTATNÝCH!

!!! PIKADU je prvý a ojedinelý projekt na Slovensku !!!

Kampaň prebieha od februára 
do októbra. Počas 9 mesiacov vám 
bude do terénu nosiť myšlienku 
mesiaca. Pre mesiac apríl je to napr.:
„Alkoholák pred vpichom, suchý 
tampón za vpichom“ . Túto myšlienku 
budeme na vás chŕliť prostredníctvom 
kartičiek, článku v Intoxi, konzultácií, 
plagátov, zápaliek a podložky.

Hlavu hore, ak toto prežijete, budete 
nabúchaní/nabúchané novými 
informáciami :-)

Projekt sa realizuje v mestách Bratislava, 
Banská Bystrica a Košice vďaka 
finančnej podpore Európskej únie.

Hlavnou cenou pre najlepších 
a najlepšie je už vyššie spomínané 
tričko. Získate ho, ak vyplníte 
záverečný dotazník (počas októbra) 
a odovzdáte nazbierané karty, ktoré ste 
počas hry získali. V Bratislave je 
pre výhru podmienkou odovzdanie 
9 kariet s nosnými myšlienkami. 
V Banskej Bystrici je podmienkou 
odovzdanie minimálne 4 po sebe 
nasledujúcich kariet od zapojenia sa 

do hry a v Košiciach odovzdanie 
minimálne 7 po sebe nasledujúcich 
kariet od zapojenia sa do hry.

Veľa šťastia a chuti do hry!
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ŠKÓTSKO SA NACHÁDZA V SEVERNEJ 
ČASTI OSTROVA VEĽKÁ BRITÁNIA  

A NA PRIĽAHLÝCH OSTROVOCH.

KEĎ ZÁKONY SA (D)O SEX-BIZNIS(U) STARAJÚ
... V ŠKÓTSKU

ŤAŽKO ZACHYTIŤ VŠETKY ZMENY VO SVETE ZÁKONOV, KTORÉ SA TÝKAJÚ PROBLEMATIKY SEX-
BIZNISU. A KEĎŽE V OZ ODYSEUS VNÍMAME AKO DÔLEŽITÉ INFORMOVAŤ VÁS O TOM, TAK JE 

TU JEDEN ZO SÉRIE ČLÁNKOV- KEĎ ZÁKONY SA (D)O SEX-BIZNIS(U) STARAJÚ. UŽ 

TERAZ VIEME, ŽE SA NÁM TO NEBUDE DARIŤ V KAŽDOM ČÍSLE INTOXI, ALE POSNAŽÍME SA

VŠAK, ABY TO BOLO ASPOŇ KAŽDÝ DRUHÝ MESIAC. A ZAČÍNAME ŠKÓTSKOM….

ŠKÓTSKY NÁVRH ZÁKONA O PROSTITÚCII

Škótska vláda potvrdila, že na základe kritiky 
Holyroodskej komisie sprísni zákonodarstvo 
voči zákazníkom, ktorí si kupujú sexuálne 
služby na ulici. Návrh zákona o prostitúcii, 
ktorý bude najprv prejednávaný 
v parlamente, by mal po prvýkrát postihovať 
priamo zákazníka. Trestný čin dojednávania
sexuálnych služieb sa tak bude vzťahovať 
i na zákazníkov, ktorí si kupujú sexuálne 
služby na ulici. Najvyššia možná pokuta by 
mohla dosiahnuť až 1.000 libier (cca. 53.000 
Sk). 

Miestna samospráva a dopravný výbor 
vyjadrili svoj záporný postoj k pôvodnému 
textu návrhu zákona, ktorého znenie podľa 
nich zaručovalo zákazníkom, že nebudú 
trestne stíhaní pokiaľ budú v súkromnom 
aute. Výbor trvá na prísnejších rozsudkoch, 
pričom zodpovednosť by mali niesť výlučne 
zákazníci a nie osoby pracujúce v sex-
biznise.

George Lyon, zástupca ministra financií, 
priznáva, že prostitúcia je komplexným 
problémom a nemôže ho riešiť len legislatíva 
ako taká. Na druhej strane je však toho 
názoru, že nové zákony tu môžu byť značne 
nápomocné. Lyon ďalej dodáva: „Podnikli 
sme celkom nové, nekompromisné kroky 
s cieľom zamerať sa na zákazníkov, ktorí 
tvoria dopyt. Tento návrh zákona vyšle jasný 
signál o tom, že považujeme ich správanie 
za neprípustné a pomôže chrániť štvrte 
zasiahnuté prostitúciou. Jedine riešením 
otázky dopytu môže byť zredukovaný počet 
žien pracujúcich v pouličnom sex-biznise 
a zvýšené množstvo žien, ktoré chcú skončiť 
s prostitúciou.“

Minister financií Tom McCabe potvrdil, že 
k novelizácii zákona dôjde na základe obáv 
vyjadrených členmi samosprávneho výboru. 
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SCOT-PEP
· VZDELÁVACÍ PROJEKT ŠKÓTSKYCH 
PROSTITÚTOK ·
JE ORGANIZÁCIA, KTORÁ BOLA ZALOŽENÁ 
OSOBAMI PRACUJÚCIMI V SEX-BIZNISE A PRE 
OSOBY PRACUJÚCE V SEX-BIZNISE PONÚKA 

NEODSUDZUJÚCE PROSTREDIE A PODPORU. ICH 
CIEĽOM JE PODPOROVAŤ ZDRAVIE,
DÔSTOJNOSŤ A ĽUDSKÉ PRÁVA ĽUDÍ 

PRACUJÚCICH V SEX-BIZNISE.

„Výbor sa tiež obáva o chod spravovaných 
okrskov“, dodal. Vláda vydala pre správne 
orgány smernicu ako na lokálnej úrovni 
bojovať s prostitúciou a ako pomôcť ženám 
nájsť prijateľné alternatívy.

POSTOJ SCOT- PEP K DANÉMU ZÁKONU

Ako sa pre INTOXI vyjadrila zástupkyňa 
organizácie SCOT – PEP Ruth Thomas 
Morgan, SCOT – PEP podporovalo pôvodné 
návrhy na zmenu zákona vytýčené škótskou 
vládou. V pôvodnom návrhu sa navrhovala:
 dekriminalizácia poskytovania 

sexuálnych služieb za peniaze,
 dekriminalizácia dojednávania 

sexuálnych služieb, 
 vytvorenie nového trestného činu 

so skutkovou podstatou obťažovania 
zákazníka i osoby pracujúcej v sex-
biznise

 vytvorenie nového trestného činu 
vyvolania rozruchu na verejnosti, 
rovnako postihujúceho zákazníka ako 
i osoby pracujúce v sex-biznise. 

Keďže predbežný návrh zákona jednotlivé 
body nepokrýva, zaujalo SCOT – PEP k celej 
veci negatívne stanovisko. Veľký podiel 
na neschválení pôvodného návrhu na zmenu 
zákona majú, v škótskom parlamente veľmi 
uznávaní abolicionisti. Abolicionisti vnímajú 

prácu v sex-biznise ako otroctvo a ľudí 
pracujúcich v sex-biznise považujú za obete.

SCOT – PEP striktne odmieta nové návrhy 
ponechania terajšej úpravy trestných činov 
voči osobám pracujúcim v sex-biznise 
a priame postihovanie zákazníkov 
prostredníctvom nového návrhu zákona.
Hlavným dôvodom nesúhlasu je zvýšenie 
násilia páchaného na ženách pracujúcich 
v sex-biznise. Túto skúsenosť mali 
v Anglicku, keď prijali rovnakú legislatívu 
pred desiatimi rokmi. 

A na záver môžeme len dodať, že OZ 
Odyseus sa prikláňa k názoru našich 
škótskych kolegýň a kolegov a nesúhlasí 
s navrhnutou legislatívou.

Autorky: Ruth, Katy, Katarína

Zdroj obr.: www.socialpolitik.com/, 
http://www.bath.ac.uk/
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ALKOHOLÁK PRED VPICHOM, SUCHÝ TAMPÓNN ZA VPICHOM

TÉMOU PIKADU NA MESIAC APRÍL JE POUŽÍVANIE STERILNE BALENÉHO ALKOHOLOVÉHO
TAMPÓNU PRED VPICHOM A POUŽÍVANIE IBA SUCHÉHO A ČISTÉHO TAMPÓNU PO VPICHU. TENTO 

SPÔSOB VÁM ODPORÚČAME Z HĽADISKA BEZPEČNEJŠIEHO INJEKČNÉHO UŽÍVANIA.

ČO JE TO ALKOHOLOVÝ TAMPÓN A PREČO SA 

POUŽÍVA LEN PRED VPICHOM?
Alkoholový tampón je sterilne 

balený tampón, ktorý je napustený 
70%-tným izopropylalkoholom. 
70%-tný alkohol dezinfikuje, 
pričom obyčajné 40%-tné alkoholy 
nedezinfikujú. Alkoholový tampón 
sa používa na dezinfekciu miesta 
vpichu. A to len pred samotným vpichom
a len jedným ťahom. Pretretie miesta vpichu 
len jedným ťahom účinne zotrie špinu 
a nečistoty z kože. 

ZABUDNIME NA ŠETRENIE! Opakované 
pretieranie miesta vpichu jedným 
alkoholovým tampónom spôsobí, že všetko, 
čo sa prvým ťahom zotrie, každý ďalší ťah 
vráti na miesto späť. Takže opakovaným 
trením sa nečistoty iba rozotrú po ruke.
Neodstránené nečistoty môžu spôsobiť 
zápalové infekcie ako napr.: absces. Veľa ľudí 
má potr e b u  dezinfekcie miesta vpichu 
viacerými ťahmi. V takom prípade je lepšie si 
najprv miesto vpichu umyť mydlom a vodou 
a potom použiť alkoholák. Prípadne použiť 
viac alkoholových tampónov za sebou, každý 
pekne jedným ťahom. 

POUŽITIE ALKOHOLÁKU AJ PO VPICHU NIE JE 

BEZPEČNÉ Z VIACERÝCH DÔVODOV:
 Alkohol zrieďuje krv a podporuje 

krvácanie.(Možno ste sa už stretli s tým, 
že vás pod vplyvom  alkoholu odmietli 
tetovať. Ak neodmietli a predsa vás 
tetovali, tak nedávali, že nevidia kde 
a čo tetujú, pretože nadmerne krvácate.)

 Alkohol v ranke dráždi, preto to páli 
a v tomto prípade to neznamená, že sa 
hojí. 

 Pritlačením alkoholáku na miesto 
po vpichu ranka 
neprestane krvácať 
a nezatvorí sa hneď. Tým 
pádom potrebuje viac času 
na zahojenie. 

 Dezinfekcia po vpichu 
naozaj nie je potrebná, 
pretože ste to miesto už 

dezinfikovali pred vpichom. Po vpichu 
je dôležité zastaviť krvácanie.  

ČO JE TO SUCHÝ TAMPÓN A PREČO SA 
POUŽÍVA PO VPICHU?

Suchý tampón od nás je vyrobený 
z buničiny a pracovníkmi/pracovníčkami je 
balený v rukaviciach do vrecúšok. Je čistý, 
bez špín a baktérií. Je určený na zastavenie 
krvácania po vpichu, a to pritlačením 
na ranku dvomi prstami a držaním jednu až 
dve minúty. Podobne ako to zvyknú robiť 
u lekára/lekárky pri odbere krvi. Pod jeho 
tlakom sa ranka začína zaceľovať a ďalej už 
nekrváca. 

Ak nemáte po ruke suchý tampón, použite 
radšej čistý toaletný papier, hygienickú 
vreckovku. Ak ich nemáte dá sa núdzovo 
použiť vnútorná strana trička. Určite nie však 
alkoholový tampón. Ten v tomto prípade 
nepomáha, skôr naopak. 

Verím, že tento článok vám pomohol 
utriediť si informácie. Tešíme sa na vás 
v teréne. Nezabudnite využiť možnosť 
konzultácií a opýtať sa nás na veci, v ktorých 
si možno nie ste istí. 

-Monika-
OZ Odyseus, Bratislava

Zdroj obr.: http://mars.bbraun.de/mars/
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C A R E X
condoms

NOVÉ ZNAČKY KONDÓMOV

ROZŠÍRILI SME PONUKU KONDÓMOV O NOVÉ „PRÍRASTKY“. TENTO ČLÁNOK PRINÁŠA 
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O NICH, AKO AJ O KONDÓMOCH, KTORÉ VÁM ROZDÁVAME UŽ DLHŠIE.

„NOVINKY“
Carex, assourted flavours

Kondómy carex sú v našej ponuke 
úplnou novinkou, aj preto sme zvedaví/é, 
ako sa vám budú páčiť. Po prvýkrát 
začneme rozdávať kondómy, ktoré sú 
FAREBNÉ!! Vyrábajú sa v 6 rôznych 
farbách, čo si ľahko všimnete podľa ich 
priesvitného obalu. Všetky farby majú 
svoju typickú vôňu a chuť /banán, jahodu, 
jablko.../. Samozrejme, aj tieto kondómy sú 
lubrikované, vyrobené z latexu 
a elektronicky testované. Tieto kondómy sa 
vyrábajú v Malajzii a máte možnosť kúpiť si 
ich aj v našich supermarketoch.

Conamore, strong (strong = silné, pevné)
Ide o spevnené, teda „silnejšie “ kondómy 
ako sú bežné prezervatívy. Vyrába ich 
nemecká firma vo svojej poľskej pobočke 
a spoznáte ich podľa modrého obalu. Nie sú 
ochutené a aj preto nie sú určené na orálny 
sex /fajku/. V prvom rade sú určené 
na análny sex - sex do zadku, môžu sa však 
použiť aj na vaginálny sex. Ak pri sexe 
použijete aj lubrikant /na kondóm aj 
pod kondóm/, sex bude príjemnejší aj 
bezpečnejší. 

„STARINKY“
Primeros
Značka Primeros je vám už dobre známa. 
Len na pripomenutie spomeniem, že ich 
od nás môžete dostať v 3 príchutiach: 
jahoda, broskyňa a banán. Tieto kondómy 
sú lubrikované a keďže sú aj ochutené, sú 
určené prioritne na fajku. Vyrába ich česká 
firma: Vulkan.
Okrem ochutených kondómov Primeros 
môžete u nás získať aj spevnené Primerosy, 

ktoré nie sú ochutené. Ak používate aj tieto 
kondómy, skúste porovnať novú značku 
Conamore /modrý obal/ so spevnenými 
„primeroskami“. Neváhajte nám 
porozprávať o svojich skúsenostiach 
s týmito značkami, aby sme vedeli, ktoré 
vám viac vyhovujú. 

VIETE, ŽE ?
 dobrý výber kondómu znižuje riziko 

jeho pretrhnutia. Príliš široký kondóm 
sa môže pri sexe skĺznuť z penisu, ale 
príliš tesný kondóm môže „tlačiť“ a skôr 
sa pretrhne.

 Najdôležitejšia je pri výbere šírka 
kondómu.

 latex pochádza zo stromu, ktorý sa volá
Kaučukovník. Tieto stromy sa pestujú 
na veľkých plantážach v juhovýchodnej 
Ázii.                                              - Jano -

Zdroje: www.carex-condom.com, 
www.condomerie.com, www.conamore-
condom.pl.com
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MEDZINÁRODNÉ DNI V MESIACI MAREC
...ALEBO ČO VŠETKO MÔŽEME OSLÁVIŤ

1.4. MEDZINÁRODNÝ DEŇ VTÁCTVA ALEBO 

TZV. PRVÝ APRÍL

Jeho história siaha až do 16.-teho 
storočia a súvisí so zmenou Juliánskeho 
kalendára na Gregoriánsky. Dávne 
kultúry (napr. rímska) oslavovali Nový 
rok prvého apríla, ale v roku 1582 pápež 
Gregory VIII zaviedol nový kalendár, 
tzv. Gregoriánsky. Miesto starého 
navrhol Juliánsky kalendár. Nový 
kalendár označil začiatok nového roka 
na prvý január. Vo Francúzku to však 
mnoho ľudí odmietlo alebo o tejto 
zmene neboli informovaní, a tak 
pokračovali v oslavách Nového roka 
prvého apríla. Ostatní ľudia si z nich 
začali uťahovať a skúšali na nich triky. 

8. 4. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA  
Začiatok Veľkej noci (završuje ju
veľkonočné trojdnie - Zelený štvrtok, 
Veľký piatok a Biela sobota).
Veľkonočné sviatky (tiež nazývané 
Pascha) sú najvýznamnejším 
kresťanským sviatkom. Sú oslavou 
vzkriesenia Ježiša Krista zmŕtvych 
po jeho smrti na kríži. 
V židovskom poňatí je Veľká noc 
pamiatkou vyslobodenia Izraelitov
z Egyptského otroctva, z ktorého ich 
vyviedol Hospodin prostredníctvom 
Mojžiša.

7. 4. SVETOVÝ DEŇ ZDRAVIA

Oslavuje sa od 1950; v ten deň v roku 
1948 založili WHO - Svetovú 
zdravotnícku organizáciu.

8. 4. MEDZINÁRODNÝ DEŇ RÓMOV

Bol vyhlásený v 1990 na 4. kongrese 
Medzinárodnej rómskej únie (IRU); 
pripomína výročie založenia 
Medzinárodnej rómskej únie 
na 1. medzinárodnom kongrese Rómov 
v roku v Londýne

13. 4. DEŇ NARCISOV – deň boja proti 
rakovine (Liga proti rakovine SR) 

22. 4. DEŇ ZEME

Začal sa oslavovať v roku 1970 v USA. 
Pripomíname si ho preto, aby sme si 
uvedomili závislosť na daroch Zeme 
a pochopili, že zemské zdroje nie sú 
nevyčerpateľné 

23. 4. SVETOVÝ DEŇ KNIHY A AUTORSKÉHO 

PRÁVA

Oslavuje sa 
od roku 1996. 

Myšlienka 
oslavy sa 
zrodila 

v Katalánsku, 
kde sa vo sviatok 

sv. Juraja ľudia tradične obdarúvajú 
kvetmi a knihou. Ujala sa jej komisia 
OSN pre kultúru, vedu a vzdelávanie 
UNESCO, pretože kniha vždy pomáhala 
p r i  rozširovaní poznania. Dôvodom 
pre voľbu tohto dátumu bolo aj to, že 
v rovnaký deň - 23. apríla 1616 -
zomreli spisovatelia Miguel de 
Cervantes Saavedra a William 
Shakespeare.

-Saša-
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O.S.E.M.S.M.E.R.O.V.K.A
Tajnička ukrýva slovenské príslovie:         „Dobrá studňa v suchu vodu dáva,..................

.................................................................................................................................................

........................................................................................................tajničku tvorí 27 písmen

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

AUTOMOBIL, BOJOVAŤ, BONBONIÉRA, ČASOVANÁ,
ČIARA, HRANICA, KOLENO, KOVOVÝ TŔŇ, KROKODÍL,
LESŤ, LÚČ, ĽÚBEZNÝ, MILÉ PREKVAPENIE, MÍŇAŤ,
MOTÝĽ, MYSEĽ, ŇUFÁČIK, OKATÝ, OPERÁCIA, OPLAN,
POPOLCOVÁ STREDA, PÝTAŤ, SEBAZÁPOR, SLADKÁ 

ČOKOLÁDA, SĽUB ČISTOTY, SKUTOK, SPIEVAŤ, SRDCE,
STAJŇA, STISK RUKY, SYPANIE, VIDLIČKA, VIERA,
VYSOKÝ, VYRIEŠIŤ, ZAJAČÍ, ZHŔŇAŤ, ZVIERA

TAJNIČKA Z MINULÉHO ČÍSLA:         „...CESTU BEZ PREKÁŽOK, URČITE NIKAM NEVEDIE.“
                                             - Saša -
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VTIPY

Žena kričí na muža:
- "Dušan, koľkokrát som ťa prosila, aby si 
v posteli nefajčil! Nie že prepáliš plachtu!"
- "Plachta, plachta," uľaví si muž, "ale že ja 
si ničím zdravie, to ti je fuk!"

V lese otvárajú nový bufet. Prvý je 
medveď, za ním ostatné zvieratká. V tom sa 
dopredu predbehne zajac. Medveď ho 
vysokým oblúkom sotí naspäť. Keď sa to 
zopakuje asi 3-krát, zajac zo zlomenou 
nohou a rukou, otrasom mozgu a bez 
jedného zuba hovorí:
- No nič, bufet otvorím zajtra!

Rozprávajú sa dvaja študenti na intráku:
"Počúvaj, chovajme prasa", hovorí prvý.
Druhý na to:
"Si normálny? Špina, bordel, smrad."
A prvý na to:
"To nič, ono si zvykne."

Zdroje: www.ikariera.cz/, www.azet.sk

Učiteľka dala žiakom slohovú úlohu 
s témou: Keby som bol riaditeľom firmy. 
Všetci žiaci sa pustili do písania, iba Matej 
nie.
"Prečo nepíšeš?", pýta sa učiteľka.
"Čakám na sekretárku."

Príde chlap do baru a objednáva si: 
- Trikrát vodku a jedno deci sódy. 
Barman ho obslúži, potom chlapík vypije 
sódu a tie tri poldecáky naleje do decového 
pohára. Barman s údivom hovorí: 
- Jééééj, vy ste kúzelník? 
Zákazník vyťahujúc preukaz: 
- Nie, Slovenská obchodná inšpekcia.

Pri tanci hovorí žena svojmu partnerovi: 
- Cítim sa tak strašne opustená. Manžel 
odišiel na dva mesiace do Londýna.
On na to: 
- A mohla by ste mi odložiť známky, keď 
vám bude písať?

- Saša -

NA JUŽNOM PÓLE SEDÍ MALÝ KLOKAN, 
KLEPE SA ZIMOU A HOVORÍ: 
„SAKRA, AJ S VÝMENNÝMI POBYTMI!“

V AUSTRÁLII SKÁČE KLOKANICA  
A KAŽDÝCH PÁR METROV MUSÍ 
ZASTAVIŤ, PRETOŽE JEJ Z KAPSY  
VYKUKNE TUČNIAK A ZVRACIA.



15s             Apríl 2007              Intoxi

Za rok 2006 sme v teréne vyzbierali 716 
a rozdali 761 ihiel a striekačiek. Týmto by 
sme chceli poďakovať Peťovi, ktorí nám 
v začiatkoch veľmi pomohol.

OKNO VÝDAJŇE

NOVINKY ZO SLOVENSKA:
OZ POMOCNÁ RUKA projekt ČISTÁ IHLA v Košiciach

AHOJTE,  VOLÁM SA ZUZANA. MÁM NA STAROSTI PROJEKT TERÉNNEJ PRÁCE V KOŠICIACH,
V KTOROM ZÁROVEŇ PRACUJEM AKO TERÉNNA PRACOVNÍČKA. DOSTALI SME PONUKU A PRIESTOR 
OD OZ ODYSEUS, ABY SME DO INTOXI PRISPIEVALI A TÝM DO NEHO RAZ ZA ČAS VNIESLI  TÉMY 
Z KOŠICKÉHO REGIÓNU. NA ZAČIATOK  SA VÁM  CHCEME PREDSTAVIŤ. BOJOVÁ ÚLOHA VYTVORIŤ

PREMIÉROVÝ ČLÁNOK PADLA NA MŇA. TAK TEDA POĎME NA TO!

  My sme Občianske združenie Pomocná 
ruka.  Sme organizácia, ktorá poskytuje 
služby užívateľom a užívateľkám drog 
od roku 2002. Sme tu preto, aby sme 
p o m o h l i  predchádzať rôznym 
komplikáciám, ktoré so sebou nesie injekčné 
užívanie drog. 

Od roku 2002 funguje projekt Čistá ihla.
Od vtedy realizujeme výmenu ihiel 

a striekačiek 
cez okno 

budovy 
Centra 
pre liečbu 

drogových 
závislosti

(CPLDZ) 
na Skladnej 

ulici 
v Košiciach. 

Pre projekt 
pracujú 
siedmi 

výdajcovia,   
bývalí alebo 

terajší zamestnanci CPLDZ v Košiciach. 
Toto miesto je medzi košickými užívateľmi 
známe jednoducho ako SKLADNÁ alebo 
VÝDAJŇA. 

V roku 2006 využilo služby „výdajne“ 356 
ľudí, vyzbierali sme 14 718 a rozdali sme 23 
113 ihiel a striekačiek. 

Od júna 2006 sme my, šiesti študenti 
sociálnej práce rozbehli projekt výmeny 
ihiel a striekačiek v teréne, pod názvom 

Čistá ihla v teréne. Spusteniu projektu 
predchádzalo dlhé rozhodovanie 
o správnych miestach a časoch. Keďže 
užívatelia a užívateľky drog sú tí/ie 
najkompetentnejší/e, ktorí/é o tom mohli 
najlepšie rozhodnúť, pýtali sme sa vás 
(najmä vo výdajni). Preto aj košickým 
užívateľom a užívateľkám patrí vďaka za to, 
kde a kedy teraz bývame.  Začiatky boli 
pre nás veľmi ťažké. My sme pravidelne 
prichádzali na miesta v dohodnutých 
časoch, ale nikto neprichádzal. 
Po 2 mesiacoch sa to prelomilo a odvtedy 
využilo našu terénnu službu 10 ľudí. 

PREČO TO ROBÍTE?
Mnohí sa nás pýtate, kvôli čomu to robíme, 
čo z toho máme. Kvôli článku som sa to 
opýtala aj mojich kolegov. Tú sú ich 
odpovede: „Práca ma baví,“ hovorí Zuzka. 
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„Obohacuje nás a sú to pre nás nové 
skúsenosti do praxe,“ dodávajú Katky. Lucia 
považuje túto prácu 
za potrebnú. A zatiaľ 
jediný chlap v našom 
terénnom tíme hovorí: 
„Chcem podávať 
informácie užívateľom 
a užívateľkám drog, aby 
bezpečnejšie užívali 
drogy a tak znižovali 
riziká, ktoré sú s tým 
spojené.“  To sú tie 
dôvody, ktoré nás vedú 
do terénu dva krát 
do týždňa, za každého 
počasia, či  je sviatok 
alebo piatok. A tiež naša 
predstava : "že všetci 
sme ľudia a ako ľudské 
bytosti máme právo na 
kvalitný život a právo zvoliť si svoj životný 
štýl bez rozdielu.“

Aktuálne časy Výdajne ako aj miesta a časy 
terénu nájdete na zadnej strane Intoxi..

AKO TO VYZERÁ?
Ako prebieha také klasické stretnutie 
v teréne alebo vo výdajni v Košiciach? Ty 
prídeš. My si zapíšeme tvoj kód, ktorý 
pozostáva zo:
- Z – začiatočné písmeno krstného mena 

alebo prezývky,
- M/Ž – pohlavie,
- 84 – rok narodenia,
- P – začiatočné písmeno drogy, ktorú 

užívaš,
- 1,2,3,4,5 – obvod, kde bývaš alebo sa 

najčastejšie zdržiavaš, 
- 19 – číslo brány alebo domu. 
Kód je potrebný, aby sme Vás medzi sebou 
vedeli rozlíšiť a tak zistili, koľko ľudí využíva 
naše služby.  Ak máš použité ihly 

a striekačky,  zoberieme ich od teba. Ty 
potom dostaneš materiál podľa výdajového 

kľúča n+5. To znamená, že 
ak napr.  Ty donesieš 
2 ihly, my Ti dáme 7 ihiel, 
7 alkoholových a suchých 
tampónov, 7 injekčných 
vôd a 7 filtrov. Okrem 
toho môžeš dostať 
kondómy (2 na osobu), 
lubrikanty, škrtidlo. 
Máme tiež časopis Intoxi 

a rôzne letáky (napr. 
na tému bezpečnejšie 
injekčné užívanie, žltačka 
C a pod.). Ak chceš, radi sa 
s Tebou porozprávame 
na témy, ktoré Ťa 
zaujímajú a sú pre Teba 
dôležité. 

A nezabudni:  všetko je 
anonymné a bezplatné.

Väčšina nášho tímu má vedomosti o drogách, 
ktoré sú načítané z kníh alebo 
zo vzdelávania, no nie priamo zo skúsenosti 
s užívaním.  Preto budeme radi,  ak sa 
s nami podelíte o vaše skúsenosti, vedomosti 
ohľadne drog a užívania a sami sa budete 
podieľať na vylepšovaní služieb výmeny ihiel 
a striekačiek v Košiciach. Môžete to urobiť 
napríklad tak, že nám v teréne alebo 
vo výdajni budete hovoriť o tom, čo 
potrebujete, čo robíme zle, čo dobre, aké sú 
novinky v oblasti užívania drog a pod. Čo 
budeme môcť ovplyvniť, zmeniť,  či vylepšiť, 
tak to urobíme.   Tiež môžete svoje 
skúsenosti, zážitky,  napísať na papier a my 
ich môžeme uverejniť v Intoxi.
Tešíme sa na naše spoločné stretnutie 
v teréne alebo vo výdajni.

-  Zuzana -
OZ Pomocná ruka, Košice
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SOCIÁLNA ASISTENCIA: O LIEČBE ZÁVISLOSTI NA HEROÍNE   2. ČASŤ

Ahojte Tento mesiac pokračujeme v téme liečby. Pokúsim sa Vám zhrnúť, ako to 
vlastne s liečbou u nás je, aké sú možnosti liečby a iné, dúfam užitočné, informácie 
…Nezdržujme a poďme teda nato!

V AKÝCH ZARIADENIACH JE 
MOŽNÉ SA LIEČIŤ ?
 v Centrách pre liečbu 

drogových závislostí 
/CPLDZ/
Poskytujú najkomplexnejšie 
služby v oblasti liečby. 
Spravidla si môžeš  vybrať 
z týchto typov liečby:
o lôžková liečba – ostávaš 

v liečebni. Zúčastňuješ sa 
skupinovej, prípadne pracovnej
terapie, poradenských stretnutí

o ambulantná liečba –
do zdravotníckeho zariadenia 
dochádzaš

o substitučná liečba
(liečba metadonom, 
subutexom, 
diolanmi) – liečba 
závislostí od 
heroínu 
prostredníctvom 
užívania náhradnej 
(substitučnej) látky

 na psychiatrických oddeleniach 
nemocníc - poskytujú ambulantnú aj 
lôžkovú liečbu. Psychiatrické 
oddelenia sa nachádzajú 
v nemocniciach. Liečba je väčšinou 
krátkodobá (do 3 mesiacov). Budeš 
potrebovať doporučenie od obvodného 
lekára alebo psychiatra.

 v psychiatrických 
liečebniach – poskytujú 
lôžkovú liečbu. Aby si 
mohol/la nastúpiť na liečbu, 
budeš potrebovať 
potvrdenie od psychiatra. 
Dĺžka liečby je 3 mesiace. 

 v ambulanciách 
pre drogové závislostí –
nachádzajú sa vo všetkých 

okresných mestách. Poskytujú 
možnosť nastúpiť na ambulantnú aj 
substitučnú liečbu. 

LIEČBA BEZ TVOJHO SÚHLASU??
Podľa našich právnych predpisov 
a noriem je výkon liečby možný 
len s tvojim súhlasom. Existujú 
však dva možné spôsoby, kedy sa 
na liečbu môžeš dostať proti 
svojej vôli:

 v stave duševnej poruchy –
ak máš  psychózu, (napr. 
delirium tremens..) keď 
môžeš ohroziť seba alebo 

svoje okolie. Lekár oznámi túto 
skutočnosť súdu, ktorý rozhodne 
o liečbe dovtedy, kým duševná 
porucha neustúpi.

 pri tzv. ochrannej liečbe - ktorú ti 
súd môže nariadiť v prípade ak 
užívaš a zároveň si bol/a obvinený/á 
z páchania trestnej činnosti
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SAMODETOX - SAMOLIEČBA 
DOMA 

Je to spôsob liečby, pri ktorom máš 
vlastne všetko na vlastných pleciach…

Prestať s užívaním bez podpory iných 
je ťažké, ale možné. 

Veľmi zložité je detoxifikovať , ak žiješ 
s ľuďmi, ktorí stále užívajú drogy.

Ak sa rozhodneš detoxifikovať 
sám/sama, je dobré, aby si vedel/a ako 
detox prebieha, o možných problémoch 
a pripravil/a sa na ne.

Na čo je dobré pamätať pred detoxom:
 Ak je to možné nájdi niekoho, kto sa 

bude o Teba v najhorších chvíľach 
starať (uvarí Ti jedlo, donesie Ti 
lieky, zavolá lekársku pomoc 
v prípade potreby)

 zabezpeč si podľa možností pokojné 
prostredie pri prekonávaní krízy

 poraď sa s lekárom (najmä ak 
zároveň užívaš aj napríklad lieky 
na spanie, alkohol alebo iné 
na psychiku pôsobiace látky – môže 
to byť nebezpečné)

A čo po detoxe...
 treba si zvážiť rušivé vplyvy, ktoré ťa 

ťahajú späť k užívaniu (napr. 
stretávanie s kamošmi, s ktorými si 
užíval/a, tovar doma…)

 vo vlastnom záujme by si mal/a byť 
v kontakte s lekárom

Z lekárskeho hľadiska sa samodetox 
považuje za veľmi nebezpečný.

MÁŠ ZA SEBOU DETOX A ČO ĎALEJ?
Ak sa ti podarilo úspešne absolvovať 
detox a liečba, pre ktorú si sa 
rozhodol/la trvá viac ako 3 mesiace, 
dostávaš  sa do fázy tzv. dlhodobej 
liečby. Najviac využívané sú tieto 
programy dlhodobej liečby 
a starostlivosti:
 pobyt v resocializačnom zariadení –

žiješ spolu s inými ľuďmi, máš 
vyplnený celý deň -  napr. prácou, 
skupinovými sedeniami... Dĺžka 
pobytu trvá spravidla od 12-18 
mesiacov 

 svojpomocné programy – skupinové 
stretávania ľudí po liečbe za účelom 
vzájomnej pomoci.  Najviac 
využívané sú  Abstinentské kluby.

Budem rada, ak Vám tieto informácie 
aspoň trocha pomôžu zodpovedať 
otázky, ktoré ste v súvislosti s liečbou 
mali. V prípade, ak by Vás ešte niečo 
„tlačilo“, pokojne oslovte aj našich 
terénnych pracovníkov/čky alebo 
kontaktujte mňa na 0904 655 146. 

Majte sa pekne
Eva 
Sociálna asistentka                                                                                                                                                                               

Zdroje: Okruhlica,Ľ.: Ako predchádzať 
recidívam, Nadácia Drog-Stop, 
BA:1994,CPLDZ: Ako sa prakticky 
orientovať v závislostiach, BA:1998, 
Ondrejkovič, Poliaková: Protidrogová 
výchova, BA:1999, Konzultácie k článku 
poskytol: Mudr. Ľubomír Okruhlica
Zdrje obr.: www.kindersache.de/, 
www.sulamitt.no/



VYDALO OBČIANSKE ZDRUŽENIE ODYSEUS ZA FINANČNEJ PODPORY EURÓPSKEJ ÚNIE V 
RÁMCI PROGRAMU PRECHODNÝ FOND

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 – 12:55 na parkovisku na Slovnaftskej ulici
13:00 – 14:00 pri Bacilovi   (Mramorová ulica)

Každý štvrtok
18:00 – 20:00 v Pentagone pri tenisových kurtoch

Poznávacie znamenie  - biely Fiat Ducato alebo biela Škoda Felícia s nápisom CHRÁŇ SA SÁM
KLUB PODCHOD JE OTVORENÝ                                                

Každý pondelok a stredu
19:00 – 23:00 v Podchode na Trnavskom mýte

TERÉNNYCH PRACOVNÍKOV/ČKY OZ POMOCNÁ RUKA NÁJDEŠ V KOŠICIACH

Každý utorok: 16.00 – 18.00 na Terase (Zuzkin park)
              19.00 – 21.00  Furča (dolný chodník medzi OC Hornád/Hnedák a OC Laborec/Modrák)

Každý piatok: 16.00 – 18.00  Jazero (park za OC Branisko/ bar Malibu)
                   19.00 – 20.00 Pred Hlavnou železničnou stanicou

                      20.20 – 21.00 Park Moyzesova ul. (medzi gym. Šrobárova a starou Športovou halou)
Spoznáš nás podľa veľkého čierno-modrého batohu a bandasky s nápisom Čistá ihla. 

(Pracovníkom/čkám môžeš zavolať na 0915 423 279 - len v čase výmeny)
Výdajňa

Pondelok - Nedeľa 15.30 – 19.00    CPLDZ (okno) Skladná 2 , Košice

TERÉNNYCH PRACOVNÍKOV/ČKY CENTRA DOBROVOĽNÍCTVA NÁJDEŠ V BANSKEJ BYSTRICI

Každý utorok: 18:00 – 20:00  SÁSOVÁ (fontána pri lesíku)
Každý piatok:  15:00 – 17:00  RADVAŇ (pri starom kaštieli)


