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NA ÚVOD ...

Rada by som Vás všetkých povzbudila do písania, preto využijem toto
miesto.
Stále čakám na Vaše príspevky do časopisu, komukoľvek na službe ich
môžete odovzdať. Uverejníme a dokonca s veľkou radosťou Vaše
príbehy, články, postrehy, rady, skúsenosti, ale aj kresby, tajničky alebo
hoci čo, čo Vás napadne a radi by ste v časopise videli.
Momentálne máme pre Vás všetkých ešte oznam o neobmedzenom
výdaji injekčných vôd. Takže používajte na každé nastrelenie novú
vodu, načatú a použitú zahadzujte, v teréne na službách ich máme pre
Vás kopec prichystaných!

Zdroj obrázku:http://fullcoloringbooks.com/mandala-28-other-coloring-books/mandala-28-other-coloring-books-2/

INTOXI - mesačník
Apríl 201 3, ročník 11 , číslo 4 .

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

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

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

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

biznise. Obsahuje informácie, ktoré pomenúvajú riziká, súvisiace s ich životným
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1. Najnebezpečnejší spôsob
užívania drogy vôbec, je:
a) fajčenie
b) šnupanie
c) injekčné užívanie

2. Pri injekčnom užívaní
drog sa môžeš nakaziť: (ak
nedodržíš zásady
bezpečnejšieho užívania)
a) iba HIV
b) HIV, hepatitídou/žltačkou typu
B a C a inými krvou prenosnými
ochoreniami
c) iba hepatitídou/žltačkou typu B
a C

3. Ascorbín znižuje silu
tovaru
a) áno, znižuje
b) nie, neznižuje

4. Môžeš sa nakaziť
hepatitídou/žltačkou typu C,
ak ťa nastreluje iný človek?
a) áno
b) nie

5. Je dobré pichať si stále
do toho istého miesta?
a) áno
b) nie

6. Pred vpichom je najlepšie
si vyčistiť miesto vpichu:
a) alkoholovým tampónom
b) vodou z vodovodu
c) suchým tampónom

7. Po vpichu treba:
a) znovu poriadne dezinfikovať
miesto alkoholákom
b) netreba robiť nič iba utrieť
prípadnú krv z rany
c) zastaviť krvácanie suchým
tampónom

8. Pod akým uhlom je
najlepšie ihlu vpichnúť do
vnútornej strany ramena?
a) 90°
b) 45°
c) 1 0°

Vyhodnotenie kvízu nájdeš pri na
koncových stranách časopisu.

KKVVÍÍZZ OO II NNJJEEKKČČNNOOMM UUŽŽÍÍVVAANN ÍÍ
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Tu si môžeš otestovať svoje vedomosti o bezpečnejšom injikovaní
heroínu. Niečo možno už vieš a niečo možno nie, no nikdy nie je
neskoro sa dozvedieť niečo viac. Skús sa otestovať.



Vlastniť auto je skvelá vec. Pomocou
auta sa dostaneš na vzdialené
miesta pohodlne a rýchlo, nemusíš
sa trápiť s vláčením batožín alebo
nákupov. Vlastniť auto však
znamená aj kopu starosti ,
zodpovedností a výdavkov. Okrem
benzínu, servisu, parkovacieho
miesta je nutné platiť aj povinnú
poistku a chodiť pravidelne na
emisné kontroly a mnohé iné. Preto
sa mnohí vlastníci starých áut po
čase, keď majú s autom viac starostí

ako radosti , rozhodnú svoje auto
l ikvidovať. Ak ho nedokážu predať
legálnym spôsobom, predajú ho na
súčiastky alebo ho jednoducho
nechajú po havárií v zahraničí na
vrakovisku. Problém je však v tom,
že ak auto nedajú ekologicky
zošrotovať na autorizovanom
šrotovisku, nedostanú potvrdenie,
ktoré je potrebné pre vyradenie auta
z policajnej evidencie. Spätne sa
auto už vyradiť nedá.

NNaaookkoo pprrííll ii šš bboohhaattíí//éé
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Ľudia, ktorí kedysi vlastnili auto, ktoré rozpredali na súčiastky alebo sa ho
inak zbavili bez odhlásenia z evidencie, môžu mať z toho riadne problémy.
Ak patríš aj ty medzi týchto ľudí nasledujúci článok je písaný aj pre teba.

Ako požiadaťo vyradenie auta:
Písomnú žiadosťo vyradenie auta z evidencie treba odovzdaťna
príslušnom okresnom dopravnom inšpektoráte podľa miesta trvalého
bydliska. Okrem žiadosti treba doložiť:
• osvedčenie o evidencii
• tabuľku s evidenčným číslom
• potvrdenie o prevzatístarého vozidla na spracovanie alebo
potvrdenie obvodného úradu životného prostredia, že vozidlo bolo
zničené,
• 5 € kolok
• doklad o zaplatenom povinnom zákonnom poistenívozidla za
príslušný kalendárny rok
• platný občiansky preukaz
• ak ide o podnikateľa aj živnostenský list



Použité zdroje:
Zdroj:http://auto.sme.sk/c/6661580/na-slovensku-sa-kradnu-neexistujuce-vraky-aut.html
http://portal.gov.sk/Portal/sk/Default.aspx?CatID=39&aid=161
Použité obrázky:
http: //sedivy.blog.sme.sk/c/21 4534/Nech-je-rok-201 0-horsi.html
http: //www.cas.sk/clanok/11 2847/vyvoz-havarovanych-vrakov-aut-by-sa-mohol-zjednodusit.html

Dominika

Ak si vlastníkom/čkou nepoužívaného vraku, mysli na následky, ktoré
jeho nevyradenie z evidencie môže priniesť. Ak potrebuješ právnu radu,
obráť sa na nás 0904 655 1 46.
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Mať na seba napísané neexistujúce
auto môže priniesť mnohé problémy,
ktoré sa objavia až po rokoch. V
prvom rade, keďže auto nie je
vyradené z evidencie, stále sa berie
ako existujúce. Tým pádom jeho
majiteľ/ka je povinný/á platiť naň
povinnú poistku. Za nezaplatenie
povinnej poistky hrozí pokuta od 1 7
do 3320 eur. Ďalšia pokuta hrozí za
zanedbanie technickej a emisnej
kontroly v sume 1 66 eur. A to sú
teda nezanedbateľné sumy. Zo
skúsenosti niektorých klientov/tiek
taktiež vieme, že tým, ktorí/é ostal i
papierovo majiteľmi/kami
neexistujúcich áut, odmietl i vyplácať
dávky v hmotnej núdzi, keďže na
papieri vlastni l i automobil .
Vlastníci/čky automobilov sa
nepovažujú za ľudí v hmotnej núdzi,

pretože svojim majetkom (predajom
majetku) si dokážu zabezpečiť
základné životné potreby a pomôcť
si v hmotnej núdzi sami. .
Niektorí špekulanti riešia túto
situáciu tak, že tieto autá nahlasujú
spätne ako ukradnuté. Keďže
policajti nedokážu vypátrať takúto
„krádež“, majiteľovi áut poskytnú
uznesenie, že páchateľ je neznámy,
auto sa nenašlo a majiteľ môže ísť
požiadať o vyradenie auta. Ďalší
spôsob ako sa ľudia snažia vyriešiť
tento problém je, že cez známosť si
vybavia potvrdenie zo šrotoviska o
zošrotovaní ich auta. Tieto spôsoby
sú však nezákonné a pri ich
odhalení hrozí trest odňatia slobody.
Základná trestná sadzba za podvod
je 3 až 1 0 rokov ale každý prípad sa
posudzuje individuálne.
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KKAAMM SSOO SSTTRRII EEKKAAČČKKAAMM II ??

Vnasledujúcom príbehu si prečítaš viac o tom, čo robiť so striekačkou,
ktorú použiješ. Dozvieš sa, prečo sa oplatí nosiť ihly na výmenu, prečo
je to dôležité a čo robiť, ak špinavé ihly nemôžeš nosiť so sebou.

Na výmene...

Ahoj, ako
sa máš? Čo to, že máš tak

málo použitých ihiel? Veď do decembra
sme mali neobmedzený výdaj ihiel , ale

nejako sa nám tie ihly naspäť nevracajú.
Čo sa deje?

Ja ich
zahadzujem. Keď mám pri

sebe ihly, mávam problémy s
policajtmi. A vôbec, veď to je

jedno, či ich zahodím tu alebo
inde.

Chápem, musí to byť nepríjemné,
keď ťa polícia kontroluje a nájdu ti

ihly.
Zároveň nosiť ihly k nám sa oplatí,

lebo:
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Keď
donesieš použité ihly k nám,

dostaneš viac nových a k tomu
navyše ďalší materiál ako vody, askorbín,

alkoholové tampóny. To všetko je dôležité používať,
aby si mohla bezpečnejšie injekčne užívať a znížiť tým riziko

prenosu ochorení ako sú žltačky, HIV alebo rôzne zápaly.
Keď ihly zahodíš, niekto sa ihlou môže poraniť. Zároveň v ihle sa
pomerne dlho drží virus žltačky C a B, čiže aj pri náhodnom

poranení ihlou hrozí riziko nakazenia.
Ihly na zemi hnevajú okolitých obyvateľov a tí potom nechcú, aby sme

sem chodil i robiť výmenu.
Aj keď hodíš ihlu do kontajnera, nie je to bezpečné. Hocikto (aj

deti ! ) sa môže hrabať v kontajneri a poraniť sa. Navyše,
niektoré smeti sú ručne triedené.

Skutočne bezpečne zlikvidovať použitú striekačku
vieme my, lebo ich nosíme do spalovne, kde

sú spálené.

To je
síce všetko pravda, ale to nič
nemení na tom, že mám u

policajtov zle, keď mi ich nájdu.
Nehovoriac, že keby mi ich našl i

doma. . . .
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Hmmm.. .chápem.
Rozmýšľam, čo by sa s tým

tak dalo robiť, aby
zahadzovanie ihiel bolo menej

rizikové.

Ak striekačky zahadzuješ,
neodlamuj hroty. Práve ten hrot je
nebezpečný z hľadiska náhodného

pichnutia a hrot na zemi už naozaj ťažko človek
zbadá, aby ho obišiel . Preto hrot nechávaj na

striekačke a uzavri ju štupľom.

Ak
štupeľ stratíš, mám

pre teba návod, čo robiť s
hrotom, pozri

Hrot opatrne zlomíš (pozor aby si sa
neporanila), vložíš ho do tela

striekačky a potom zatlačíš piestom.
Hrot sa ohne a zabodne do gumy na
pieste – a už sa oň nik neporaní.

3. Striekačku uzavretú štupľom alebo s
takto zneškodneným hrotom potom dáš do

plastovej fľaše a tú zavrieš alebo do
prázdnej plechovky, ktorú potom

zašliapneš fľašu s ihlami môžeš mať
niekde schovanú a potom celú fľašu
doniesť na výmenu. Alebo ju zahodíš

do kontajnera – vždy je to
bezpečnejšie takto vo fľaši alebo
zašliapnutej plechovky . Čo ty na

to?



Zdroje:
Obrázky vytvorené programom: http://www.dolldivine.com/anime-avatar-creator.php
Obrázok striekačky vytvorili Katarína a Eva v roku 2009.
http: //spravy.pravda.sk/zaujimavosti/clanok/246967-vymena-ihiel-pohlad-ktory-trha-zi ly/

Dúfam, že sa ti
komix páčil. Ak
máš nejaké

otázky ohľadom
likvidovania
použitých
striekačiek,
neváhaj sa
spýtať na
výmene.

Zdraví ťa Mirka.
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To
znie celkom dobre,

to by sa dalo! nabudúce to skúsim tak.
Lebo to máš pravdu, ja mám Céčko a

nechcem, aby sa niekto, napríklad nejaké deti
pichl i o moju ihlu. S tými hrotmi to určite
vyskúšam. Ale teraz už musím letieť, ide

mi autobus. Majte sa!



KKoonneeččnnee jj aarr

Aj vy ste sa určite potešili prvým slnečným lúčom. Po snehu už ani stopy, príroda
sa začína zelenať, aj deň trvá o čosi dlhšie. Na mňa jarné počasie pôsobí ako
antidepresívum, zlepší sa mi nálada aj do práce sa mi ľahšie vstáva. Veďmy
v sex-biznise to poznáme najlepšie, deň sa predlžuje, sukne skracujú
a zákazníkov pribúda. Určite sa aj vy tešíte, veďzimy sme si užili až, až. . .
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Aj na službách som si všimla že je vás
o čosi viac a možno by bolo dobré
pripomenúť si, že tento rok sa budeme
venovať bezpečnejšiemu sexu.

• Čo to pre vás znamená?-
možnosť si každú stredu na službe
nacvičiť navl iekanie mužského či
ženského kondómu.

• Čo na to máme k dispozícii ?
Umelí penis a vagínu, na ktorých si
názorne ukážeme, ako správne
navliekať kondómy.

• Kto vám s tým pomôže ? Sandra.
Spoločne si ukážeme, ako na to. Rada
si s vami vymením svoje skúsenosti
a zručnosti.

• Načo vám to bude ?- správne
navlečieme mužský kondóm,
zabránime jeho zvlečeniu či pretrhnutiu
počas sexu či iných praktík.
Aj ženský kondóm je dôležité správne
zaviesť a použiť. A k tomu nám slúži
nácvik na našich umelých pomôckach.
Veď ako sa hovorí – ťažko na cvičisku,
ľahšie na „bojisku“.

• Dostanete aj odmenu ? Áno,
každá/každý z vás, ktorí pracujete
v sex-biznise a ponúkate sexuálne
služby, dostanete malý darček, ak si so
mnou nacvičíte navliekanie.

Pevne verím, že vám tieto nácviky
pomôžu pri práci v sex-biznise. Je
veľmi dôležité chrániť sa pred pohlavne
prenosnými ochoreniami. Je lepšie sa
správne chrániť pred ochorením, ako
sa potom zdĺhavo liečiť.
A netreba zabúdať, že správne použitý
kondóm môže zabrániť aj nechcenému
tehotenstvu.
Samozrejme nič nie je 1 00%né, preto
hovoríme o bezpečnejšom sexe a nie
o bezpečnom.

Vbudúcom INTOXI si napíšeme niečo o ženskom kondóme – femidome.
Vyzerá trochu veľký, ale má aj veľké výhody a tie sa dajú v sex-biznise
dobre využiť. Takže milé dámy treba nacvičiť a skúsiť - každá ochrana sa
ráta.

Sandra
Zdroj obrázka:
http://www.fancydressoutlet.co.uk/index.php?main_page=product_info&cPath=11_61_320&pro
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UUZZNNEESSEENN IIEE

Keďže vám chcem priblížiť formy
rozhodnutia v trestnom konaní a opravné prostriedky proti nim, po trestnom
rozkaze pokračujem s uznesením, ktoré je najčastejšou formou rozhodnutia
v trestnom konaní. Uznesením rozhoduje tak súd ako aj policajt a prokurátor
a predmetom je široký okruh otázok.
Ja vám dnes bližšie opíšem uznesenie o začatí trestného stíhania
a uznesenie o vznesení obvinenia, keďže s tým sa stretávate najčastejšie.

Ak vám príde uznesenie a vy neviete,
čo je tam vlastne napísané, je dôležité
pozrieť si jeho náležitosti . Uznesenie
musí vždy obsahovať:

a) označenie orgánu, ktorý rozhodnutie
vydal (názov a sídlo orgánu, často sa
realizuje odtlačkom pečiatky- číže
názov súdu alebo príslušného
policajného zboru, prípadne
prokuratúry), mená a priezviská osôb,
ktoré sa na rozhodnutí zúčastni l i (napr.
meno vyšetrovateľa PZ alebo meno
prokurátora a pod.),

b) dátum a miesto rozhodnutia (kde
a kedy bolo rozhodnutie vydané),

c) výrok uznesenia - o čom sa rozhodlo
(napr. : o pribratí svedkov do konania-
na základe akého podnetu ich pribral i
a aký je ich význam. Ďalšie príklady
konkrétnych výrokov budú nižšie.),

d) odôvodnenie rozhodnutia (prečo
uznesením rozhodli tak, ako rozhodli
a aké dôkazy pritom zobral i do úvahy).
Ak má uznesenie odôvodnenie, musí
byť v ňom uvedené

- dokázané skutočnosti - či to, z čoho
ste obvinení vám aj dokázali a v akom
rozsahu,

- dôkazy, o ktoré sa opierajú -
svedkovia, videozáznam, l istiny a pod. ,

- úvahy, ktorými sa rozhodujúci orgán
riadi l pri hodnotení dôkazov
a posudzovaní dokázaných skutočností
- čo vzali do úvahy pri hodnotení vášho
skutku a dôkazov.

e) poučenie o opravnom prostriedku- či
môžete podať opravný prostriedok a do
koľkých dní.

Opravným prostriedkom proti
uzneseniu je sťažnosť (o nej si
napíšeme v budúcom čísle). V poučení
o opravnom prostriedku musí byť
uvedená lehota na podanie sťažnosti
(teda do kedy ju musíte podať, aby ju
zobral i do úvahy), oprávnené osoby
a miesto na jej podanie (kam ju musíte
adresovať).
Poučením sa rozumie aj poučenie, že
proti uzneseniu nie je prípustná
sťažnosť (ak ide o uznesenie, proti
ktorému nie je prípustná sťažnosť-
napr. proti uzneseniu o začatí trestného
stíhania nie je prípustná sťažnosť).
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Obsah uznesenia možno teda
zjednodušene rozčleniť na:
- úvod (kto, kedy a kde uznesenie vydal),
- výrok uznesenia,
- odôvodnenie a
- poučenie o opravnom prostriedku.

Okrem uvedených všeobecných
obsahových náležitostí môže zákon pri
jednotl ivých druhoch uznesení vyžadovať
aj ďalšie, konkrétne:

Uznesenie o začatí trestného stíhania
musí obsahovať (vo výrokovej časti)

- opis skutku (konanie páchateľa a jeho
následok) s uvedením miesta, času,
prípadne iných okolností, za akých k
nemu došlo,

- právnu kvalifikáciu skutku - kde
u vedú, o aký trestný čin v tomto skutku
ide, a to jeho zákonným pomenovaním a
uvedením príslušného paragrafu
Trestného zákona (napr. , ,prečin krádeže
podľa §21 2 ods.1 Trestného zákona“).

Pozor!
Uznesenie o začatí trestného
stíhania neobsahuje odôvodnenie
a nie je proti nemu prípustná
sťažnosť (čiže trestné stíhanie
začne a ak máte námietky proti
tomu, sťažnosťpodáte až proti
uzneseniu o vzneseníobvinenia).
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Právnička Majka

Zdroj:
Trestný poriadok, Trestný poriadok Zákon č. 301/2005 Z.z. , Krošláková M. , Segešová M.:
Sprievodca trestným konaním, Bratislava, 2012. Publikácia vydaná v spolupráci NOS- OSF
a Plán B n.o. a Trestný poriadok č. 301/2005 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov
Zdroj obr. : https://www.google.sk/search?q=uznesenie&hl=sk&client
Zdroj obrázkov:
http://celamko.blogspot.sk/2011_08_14_archive.html
http: //law-coll .blogspot.sk/
http: //www.southasianobserver.com/perspective.php?cid=631
http: //moviefan.bloger.cz/Videa-ci-kratkometrazni-fi lmy/Nahodny-Telefonat

Uznesenie o vznesení obvinenia
musí okrem všeobecných náležitostí
obsahovať

- označenie osoby, proti ktorej sa
vznáša obvinenie (meno a priezvisko
obvineného, dátum narodenia,
bydl isko, príp. ďalšie údaje ako napr.
rodné číslo a pod.
Ak nemožno hodnoverne zistiť
totožnosť osoby, ktorej má byť
vznesené obvinenie, namiesto
osobných údajov sa k uzneseniu o
vznesení obvinenia pri ložia jej
daktyloskopické odtlačky, fotografie,
údaje o vonkajšom meraní tela,
zvláštnych telesných znameniach a
uvedie sa aj jej prezývka alebo iné
označenie a podrobný opis osoby),

- opis skutku (konanie páchateľa
a jeho následok) s uvedením miesta,
času, prípadne iných okolností, za
ktorých k nemu došlo tak, aby skutok
nemohol byť zamenený s iným
skutkom,

- právnu kvalifikáciu skutku =
zákonné pomenovanie trestného činu,
o ktorý v tomto skutku ide, a to aj s
uvedením príslušného paragrafu
Trestného zákona

- a skutočnosti , ktoré odôvodňujú
vznesenie obvinenia.

Uznesenie o vzneseníobvinenia
teda musíobsahovaťodôvodnenie
a je proti nemu prípustná sťažnosť.

Ak si nebudete istí, čo je
obsahom uznesenia, ktoré ste
dostali, obráťte sa na nás pri
výmenách alebo na mňa, na
telefónnom čísle 0911

556 456.
Vbudúcom čísle si povieme
ako napísať sťažnosť proti

uzneseniu.



1.c) 2.b)

Injekčné užívanie je
najnebezpečnejší spôsob užívania
drog.
Pri injekčnom užívaní drog hrozí riziko
vzniku zápalových ochorení (absces,
flegmóna), poškodenie žíl , prenos HIV,
hepatitídy typu B a C a iných, krvou
prenosných ochorení.
Ak chceš znížiť riziko týchto ochorení
najdôležitejšou zásadou je používať
steri lný/čistý materiál . Injekčná
striekačka, voda, lyžička/stericup, by
mali byť steri lné a fi ltre, alkoholový
tampón, suchý tampón, škrtidlo majú
byť čisté.
Na výmene všetky tieto veci dostaneš.
Ak nemáš prístup stále k novým
veciam, je dobré ich dezinfikovať.

Tu je pár rád ako na to:

• Ak máš po ruke SAVO, tak
dezinfikuj predmet (napríklad ihly) ním.
Potom ho poriadne vypláchni čistou

vodou. Proces zopakuj celkovo 3x.
Najideálnejšie je, ak necháš predmet v
SAVE odstáť aj niekoľko hodín (to je
jedna z najefektívnejších dezinfekcií).

• Jednou z najefektívnejších
možností dezinfekcie je varenie
predmetu po dobu 20 minút. No ihly sa
ti pri ňom mohli otupiť.

• V prípade núdze je tiež možné
dezinfikovať napríklad lyžičku
alkoholákmi. Najlepšie je, ak položíš
alkoholák na lyžičku a necháš ho tam
párminút pôsobiť (kým nevyschne).
Druhým alkoholákom potom ešte
lyžičku pretri opäť len jedným ťahom.
Ani jeden zo spomínaných spôsobov
dezinfekcie ťa však 100 percentne
neochráni pred vírusom hepatitídy typu
C. Dezinfekcia však môže riziko
prenosu vírusu žltačky typu C znížiť.
Naproti tomu tieto spôsoby dokážu
zabrániť prenosu HIV a zápalov.3
Všeobecne platí: jeden vpich, jedna
ihla. Nič zo svojho nádobíčka preto
nezdieľaj s inými ľuďmi, ani so svojim
kamarátom/tkou, prípadne
partnerom/kou, lebo nikdy nevieš, kto
má aké ochorenie. Tiež nie je dobré, ak
používaš svoju ihlu opakovane.
Nielenže sa ihla môže otupiť a poškodiť
Ti žily, ale môže spôsobiť zápal, z
ktorého vzniká absces.4 Čím užšiu ihlu
použiješ, tým menej si poškodíš žily.
Dôležité je tiež aplikovať si drogu
čistými rukami (pred užitím dôkladne
umyť) a v čistom prostredí, pretože
hepatitída typu B a C je veľmi odolná a
na povrchoch, kde si predtým niekto
pichal môže prežívať aj týždeň.5 Ak
nevieš zabezpečiť čisté prostredie, je
dobré položiť si niečo na špinavý
povrch (napr. noviny).
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3.b)

Askorbín, je čistý vitamín C a je
najbezpečnejší a najšetrnejší k tvojim
žilám. Rebríček, od najbezpečnejšej
látky pre injekčné užívanie, po
najmenej bezpečné):
1 . kyselina askorbová (askorbín),
ktorý dostaneš u nás na výmene
2. kyselina citrónová (prášková
kyselka)
3. kyselka, citrónka (tekutá kyselka)
4. ocot
5. citrón
Askorbín neznižuje si lu tovaru. Dokáže
síce stiahnuť jeho farbu, ale aby
dokázal stiahnuť jeho silu, je z
chemického hľadiska nemožné. A tak
samotný heroín má chemické zloženie
rovnaké ako pri vstupovaní do reakcie
s kyselinou askorbovou.4

4.a)

Je dobré vždy si umyť ruky predtým
ako ideš niekomu pomôcť s
inj ikovaním, prípadne ak ide niekto
pomôcť tebe. Na rukách totiž môže
ostať malé množstvo krvi z predošlého
nastreľovania sa (či už keď si sa
nastreľoval sám, alebo si pomáhal
niekomu inému). Aj toto malé množstvo
je dostatočné na prenos hepatitídy typu
C. Preto ak žiješ s hepatitídou typu C je
lepšie nepomáhať druhým s
inj ikovaním. A tiež ak vieš o niekom, že
má hepatitídu typu C je dobré nepri jať
od neho pomoc pri inj ikovaní.

5. b)

Nie je dobré, ak si picháš dávku stále
do jedného miesta. Tým, že nenecháš
žily „oddýchnuť“ si, si ich nielenže
môžeš zničiť, ale môžeš si tak
znemožniť aj ďalšie vpichy do tohto
miesta. A ako sa správne miesta
striedajú? Vždy ďalší vpich by mal byť
minimálne 5 cm nad predošlým
vpichom, aby sa ranky mali čas čo
najviac času na zahojenie. Potom aj
samotná ranka je menšia, ako keď je
opakovane používaná. Takto je menšia
šanca, že sa ti tam nejaká špina, či
infekcia dostane a miesto zapáli . Ak
budeš miesta vpichu striedať ži ly sa ti
nebudú tak skoro strácať a pred hrotom
ihly unikať a tiež sa budú menej jazviť.1
Je dobré sa tiež o kožu sa starať -
napr. nechtíkové a harmančekové
krémy podporujú obnovenie a
ozdravenie kože – používaj ich však až
niekoľko hodín po vpichu, pretože nie
je dobré dávať krémy do otvorených
rán.5



INTOXI 4/201 3

6. a) 7.c)

Miesto vpichu si vždy pred vpichnutím
dobre vyčisti , zabrániš tak prenosu
nečistôt z prostredia do žíl . Pred
vpichom je dobré miesto vpichu
poriadne umyť mydlom a vodou a
zbaviť ho tak nečistôt a potom ho
pretrieť jedným ťahom (nešúchať)
alkoholovým tampónom, ktorý miesto
vydezinfikuje. Po vytiahnutí ihly prikry
miesto suchým tampónom a poriadne
pritlač, aby si zastavil/a krvácanie. V
žiadnom prípade nepoužívaj na
zastavenie krvácania alkoholák
pretože:
• Alkohol zrieďuje krv a podporuje
krvácanie.
• Alkohol v ranke dráždi a páli ,
takže ranka neprestane krvácať a
nezatvorí sa hneď. Tým pádom
potrebuje viac času na zahojenie.
• Dezinfekcia po vpichu už nie je
potrebná, pretože si to miesto už
dezinfikoval pred vpichom. Po vpichu je
dôležité zastaviť krvácanie.2

8.b)

Ihlu vpichuj do žily vždy smerom k
srdcu (lebo treba pichať v smere toku
krvi) pod cca 45 stupňovým uhlom
(platí pre pichanie do rúk). Čím
kolmejšie ihlu zasúvaš, tým je väčšia
šanca, že žilu prepichneš. Ihlu vyťahuj
pod rovnakým uhlom.5

Tak čo, vedel/a si všetko? Ak áno, je to super. Ak nie, nikdy nie je neskoro
svoje vedomosti obohatiť a dozvedieť sa niečo viac a vedomosti použiť v
živote. Toto sú však len základné informácie o bezpečnejšom injekčnom
užívaní heroínu, ktoré sa aj tak vždy oplatia dodržiavať. Ďalším
podrobnejším informáciám sa určite budeme venovať aj v našom časopise,
prípadne sa opýtaj v teréne.

Lenka

Zdroje:
1 http://drogy.org/index.php/uivanie/148-striedanie-miesta-vpichu
2 http://drogy.org/index.php/uivanie/149-alkoholovy-tampon
3 http://drogy.org/index.php/uivanie/153-lyiky-pri-injikovani
4http://drogy.org/index.php/uivanie/155-pouivanie-askorbinu-pri-injeknom-uivani
5 http://drogy.org/files/manual.pdf
Zdroje obrázkov:
http: //dkjozsef.blogspot.sk/201 2_03_01 _archive.html
http: //kochamluksus.com.pl/najwiecej-witaminy-maja-polskie-dziewczyny/
http: //www.accessexcellence.org/AE/AEC/CC/heart_anatomy.php
http: //pauzicka.zszavodie.sk/kategoria/pauzicka-vam-ponuka/page/8
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PPrrííbbeehh ččaarroovvnneejj bbyyll ii nnkkyy
RReeppííkk ll eekkáárrsskkyy

Vposlednom období za nami do terénu mnohí z vás prišli s tým, že máte
problémy s nohami, že vás bolia. Že máte rany na predkolení (časť nohy
pod kolenom), ktoré sa ťažko hoja, či sa vôbec nehoja. Avšak napriek tomu
nechcete zájsť k lekárovi, z rôznych príčin, či už je to strach z bolesti, alebo
samotný strach z lekárov, alebo rôzne iné dôvody.

Čo teda robiť, ak k lekárovi/ke nejdete
a ani peňazí moc navyše neostáva, a
predsa dezinfekčné prípravky v lekárni
stoja nejaké to euro,( napr. dezinfekcia
Betadine 30ml/malá fľaška stojí
3,11eur. )(7).
Napadol mi lepší spôsob, je lacnejší a
tiež menej bolestivý. Keďsom na
službe v teréne hovorila o bylinkách a
o tom, načo sú dobré, zaujalo vás to.
Preto som sa rozhodla tento článok
venovať liečivým bylinkám.

Bylinky sa používajú na ošetrovanie
rôznych rán, povrchových(škrabance),
či hlbokých, ale tiež na urýchlenie
hojenia otvorených (často) hnisajúcich
rán. Tieto bylinky používal i už v
dávnych časoch, naše staré mamy a
ich staré mamy a doteraz sa používajú
na liečenie rôznych chorôb a medicína
ich odporúča ako najprístupnejšiu
možnosť l iečby.
Prvom bylinkou, ktorú by som
predstavila ako liečivý prostriedok je
Repík lekársky, o ktorom vám teraz

poviem, ako vyzerá, načo sa používa,
kde sa dá zohnať a tiež, čo si z neho
môžete pripraviť.

Repík lekársky má okrem krásnych
žltých kvietkov aj veľa l iečivých
účinkov. Môžeš ho použiť z vonku
(obklady, kúpeľ) alebo na vnútorné
použitie(čiže ho vypiješ ako čaj).
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Z vonka sa používa na liečenie ťažko
hojacich rán, zmiernenie neliečiteľných
rán a mokvajúcich ekzémov.
Je vhodný pri abscesoch a bolestivých
ranách.(U užívateľov tieto rany
zapríčiňujú často prímesi v drogách,
ktoré sa usádzajú v tele a spôsobujú
bolestivé zápaly. Ale tiež môžu byť
spôsobené zanesením nečistôt do
nezapálenej rany napr. špinavými
rukami).
Repík lekársky je asi naj ideálnejší
nebolestivý spôsob liečby, ktorý
neštípe a pomáha liečiť práve tieto
rany.

Tiež sa používa ako obklad, je vhodný
napríklad na kŕčové žily (vykúkajúce
žily na nohách), alebo na hemoroidy
(zlatá žila v zadku), (2).
Je veľmi vhodným pomocníkom aj na
vredy predkolenia,(1 ).

Repík môžeš používať aj vo forme čaju
na pitie, kedy pitie už 3 šálok, pôsobí
na všetky zápaly v krku, ústach a
hrtane. A tiež pomáha pri angíne,
chorobách hrdla, zápale ústnej sl iznice
(vnútorná strana úst).
A tiež sa jej účinky ukázali ako veľmi
úspešné pri tráviacich problémoch, pri
cirhóze pečene (ťažké poškodenie
pečene, najčastejšie spôsobené
dlhodobou konzumáciou alkoholu
alebo ochorením infekčnou hepatitídou
- najčastejšie k cirhóze vedie typ C,
niekedy aj typ B)(8), vedie k zastaveniu
činnosti pečene.(1 )
Čiže tí a tie z vás, ktorí viete, že máte
žltačku typu C, pitie repíkového čajú
vášmu telu prospeje. (6)

A ako si túto čarovnú medicínu
pripravíš: je to veľmi jednoduché.

Pozrime sa nato:

Repíkový čaj:
Dáš si 2hrste sušeného repíku (2sáčky
ak je balení), ktoré necháš variť v 1l

vody tak dlho, kým sa voda nevyvarí
na tretinu( necháš vypariť viac ako
polovicu). Presituješ/vyberieš sáčky, a
vypiješ ešte teplé.(4) Čaj je veľmi
dobré na posilnenie imunity (obrany
tvojho tela voči chorobách a vírusom z
prostredia).

Obklad:
Pripravíš si ho, že 3polievkové lyžice/
asi 4sáčky varíš 5minút v pol litra vody
vody.
Používaj ho asi 2-3 krát denne ako
obklady, na omývanie rán, ktoré máš,
pomôže hojeniu.
Ak máš ranky v ústach alebo nejaký
zápal použi tento odvar na kloktanie.
Alebo ako sedací kúpeľ (pri zlatej žile)
ak máš doma lavór, sadni si do
uvareného lieku – nechaj ho však
vychladnúť. Tento postup opakuj
maximálne 2-3krát denne na 15min.

Takto veľmi jednoducho si môžeš
pripraviť niektorý výrobok z repíku
(neštípu), ktorý má veľmi dobré l iečivé
účinky, a pomáha pri rôznych
zápaloch, okrem iného aj pri
nehojacich sa ranách, ktoré môže
spôsobiť užívanie drog a prímesi, ktoré
obsahujú alebo špina, ktorá sa dostane
do rany počas inj ikovanie (buď zo
špinavých rúk alebo nečistého
nádobíčka a okolia).



1 )http: //www.zdraviezbozejlekarne.sk/repiklekarsky.html
2)http: //www. l iecbabylinkami.euweb.cz/repik.htm
3)http: //www. l iecive.herba.sk/index.php/rok-201 0/94-4-201 0/1 011 -l iecive-rastl iny-pre-deti-do-
patnast-rokov-2-.html
4)http: //www.spektrumzdravi.cz/repik-lekarskyagrimonia-eupatoria
5)http: //www.adcc.sk/web/potravinove-doplnky/detai l/hanus-repik-lekarsky-vnat-1 681 9.html
6)http: //www.virusova-hepatitida.sk/napoje
7)lhttp: //www.magister.sk/produkt/detai l/produkty-od-a-po-z/betadine-roztok-30ml/
8)http: //www.cirhoza. info/
Obzázky :
http: //slnieckova.sk/p/repik-lekarsky/
http: //www.bylinky.sk/?/Atlas/
http: //www.kankan.sk/clanok/zdravie-a-fitness/byl inky-zdravie-na-tanieri/1 8258
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Verím, že môj článok Vám o tejto čarovnej liečivej bylinke ti pomôže a
vyskúšaš aj ty jej účinky ak máš nejaké ťažkosti, či už s ranami, alebo inými
zápalmi ,napr. v ústach, dýchacích cestách, alebo tráviace ťažkosti.

!Avšak nezabudni, že bylinky sú dobrá, lacná a dostupná medicína, ale
na niektoré rany nestačí. Preto skús niektorú mnou spomenutú
metódu vyskúšať. Ale ak sa ti maximálne po 7dňoch stav rany
nezlepší, rozhodne navštív lekára. Je „niekedy“ lepšíodborník ako
príroda!

Zuzana

POZOR!

V apríl i sa chystá
neobmedzený výdaj
injekčnej vody!

Počas celého mesiaca si môžete
pýtať toľko injekčnej vody, koľko

potrebujete. Na všetkých
službách, na všetkých miestach
bude dostatok vôd pre každého,
takže neváhajte a berte si. Na
každý nástrel použite novú

steri lnú vodu!

ŽENY PRACUJÚCE V SEX
BIZNISE POZOR!

Na Slovnaftskej ceste z
osobného auta Volkswagen,

čiernej farby, hádzali traja mladý
muži po dievčatách sáčiky
naplnené vodou. Stalo sa to

niekoľko krát. Ak sa to zopakuje
skúste si zapamätať ŠPZ-číslo

auta.

OOZZNNAAMMYY



TERÉNNYCH PRACOVNÍKOV/ČKY OZ ODYSEUS
NÁJDEŠ V BRATISLAVE:

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

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

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

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

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

(pri zastávke trolejbusov)

Sociálna asistencia

pokiaľ budete potrebovať poradiť alebo pomôcť s
dokladmi, kontakt na právnika, psychologičku,

informácie o rôznych dávkach a príspevkoch od štátu,
alebo sa chcete porozprávať  kontaktujte našu

kolegyňu Dominiku

telefónne číslo 0904 655 146
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