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Byl pozdní večer – první máj –
večerní máj – byl lásky čas.

Hrdliččin zval ku lásce hlas,
kde borový zaváněl háj.

Inšpirovaná článkom zo susedných Čiech, ktorý si môžete nalistovať na stranách 7 a 
8, sa mi v spomienkach vynoril začiatok básne Karla Hynka Máchu – Máj. Neviem, či sme 
sa ju učili ešte na základnej a či už na strednej škole, jednoznačne si však pamätám, ako 
mi sčerveneli líca, keď ma učiteľka vyvolala, aby som túto báseň (ako inak než postojačky 
pred celou triedou) prečítala. Moje krásne vyslovované „ř“ ma znervózňovalo tak, že som 
sa takmer v každej druhej vete pomýlila. Odvtedy už zopár rokov uplynulo a teraz 
neriešim ako sa mi vyslovuje české „ř“, pretože mi to je naozaj jedno. Text v češtine mi 
problém nerobí, aj keď nie všetkými slovami som si istá. Dúfam, že aj vy ste na tom 
podobne a nebudete teda mať problém s článkom v českom jazyku o bércovom vrede. Ak 
predsa, spýtajte sa nás v teréne a skúsime spolu nájsť slovenský ekvivalent. 

O máji sa vraví, že je to mesiac lásky. Nie som 
veľkou zástankyňou týchto rôznych kvázi-sviatkov, 
pretože, ako som tu už nejeden krát písala, oslavovať 
a pripomínať si lásku netreba len v deň, či mesiac, ale po 
celý rok, 365 dní v roku. Takže či už máte niekoho, komu 
poviete, ako ho máte radi/y, alebo nie, nie je až tak 
podstatné. Vezmite do ruky zrkadlo alebo sa pozrite do 
výkladu v obchode na svoj obraz a nahlas (alebo aj v hlave) 
si povedzte: Mám sa rád/Mám sa rada! a usmejte sa na 
seba. Pretože zdravá láska k sebe samému je vo vašom 
živote podstatná. Ako? To už viete najlepšie sami 

Tak príjemné májové čítanie želá

Andrea

Zdroj obrázku na obálke:
http://fotky.sme.sk/foto/50435/flower?type=v&x=650&y=487
Zdroj obrázku:
http://www.failsafe-network.com/images/page%20images/look%20in%20mirror.gif, 
http://st.blog.cz/s/sischa.blog.cz/obrazky/9513606.jpg

Občianske združenie Odyseus (vzniklo v roku 1997) poskytuje servisné služby ľuďom, 
ktorí užívajú drogy a/alebo pracujú v sex-biznise a mladým ľuďom. Informácie 
o združení sú dostupné na stránkach www.odyseus.org.
Projekt časopis Intoxi vznikol v roku 2002 ako jeden z nástrojov terénnych sociálnych 
pracovníčok a pracovníkov OZ Odyseus v programe Chráň sa sám. Časopis Intoxi je 
určený výhradne osobám injekčne užívajúcim drogy a/alebo pracujúcim v sex-biznise. 
Obsahuje informácie, ktoré pomenúvajú riziká súvisiace s ich životným štýlom 
a stratégie ako ich znižovať. Tento časopis nie je možné kúpiť si v novinových stánkoch. 
Časopis je registrovaný na Ministerstve kultúry SR ako časopis určený výhradne 
špecifickým čitateľom pod registračným číslom: EV 2632/08
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ANKETA NA MESIAC MÁJ

ČO TI POMÁHA PRE DOBRÝ KONTAKT S POLÍCIOU?

Robím sa velice milá, nie v strese, 

som suverénna.

Som slušný k nim, ak sa oni chovajú 

slušne ku mne.

Nie som arogantný, drzý.

Nechám sa skontrolovať.

Nebránim sa. Nemyslím si, že je 

dobré ich dráždiť.

Nenosím tovar pri sebe.

Nevyprávať zbytočne. Čím menej 

slov, tým lepšie, tým skôr ťa nechajú.

Správam sa pokojne, nerobím 

naschvál bordel, nech to mám za 

sebou čo najskôr.

Zdroje obrázkov:
http://www.homeschoolhelperonline.com/works
heets/coloring/images/policeman_dog_color.gif
http://images.cafepress.com/image/12927947_40
0x400.jpg
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KEDY JE MASÁŽ VIAC NEŽ MASÁŽ?

O USA SA ZVYKLO HOVORIŤ AKO O KRAJINE NEOBMEDZENÝCH MOŽNOSTÍ. ČÍM DLHŠIE 
ICH SLEDUJEM, TÝM VIAC SOM VŠAK PRESVEDČENÁ, ŽE USA SÚ KRAJINOU 
OBMEDZENÝCH ZÁKONOV – MINIMÁLNE V OBLASTI PRÁCE V SEX-BIZNISE. VEĎ POSÚĎTE 
SAMI/SAMY...

V mnohých štátoch USA je 
protizákonné zarábať peniaze 
poskytovaním erotických služieb. Erotické 
služby zahŕňajú podľa amerických 
pravidiel aj dotýkanie sa intímnych partií 
tela s cieľom sexuálneho uspokojenia. 
Zákaz erotických služieb platí aj napriek 
tomu, že  v niektorých štátoch je legálne 
prevádzkovať verejný dom (napr. štát 
Nevada). Muž môže platiť za masáž len 
v prípade, že nedochádza pri masáži 
k dotýkaniu jeho intímnych partií, ako sú 
penis či análny otvor. Zákony, týkajúce sa 
práce v sex-biznise, sa v jednotlivých 
štátoch USA rôznia. Veľmi často je práve 
dotýkanie sa intímnych častí tela jednou zo 
základných charakteristík, na základe 
ktorých sa rozoznáva, či sa jedná o 
poskytovanie sexuálnych služieb alebo nie.

Niektoré štáty sú viac konkrétne 
v tom, čo pokladajú za sex a čo za 
sexuálny kontakt. Napríklad v Texase 
opisuje trestný zákon sexuálny kontakt, 
ako „akékoľvek dotýkanie sa análneho 

otvoru, poprsia alebo genitálií s cieľom 
sexuálneho uspokojenia.“ 

Štát New York nemá žiadnu 
špecifickú legislatívnu úpravu toho, čo 
považuje za poskytovanie sexuálnych 
služieb. Súdnictvo sa však riadi časťou 
zákona, ktorá stotožňuje poskytovanie 
sexuálnych služieb so šírením 
neprístojných materiálov maloletým 
osobám. V New Yorku je protizákonné 
platiť za čokoľvek, čo je zahrnuté 
v nasledujúcej vete: „masturbácia, 
homosexuálny alebo heterosexuálny 
sexuálny styk alebo fyzický kontakt so 
zakrytými alebo odhalenými genitáliami 
inej osoby, s jej/jeho intímnymi partiami, 
zadkom alebo, ak je touto osobou žena, 
s jej prsiami... “

V 70. rokoch minulého storočia sa 
v USA konalo niekoľko súdnych sporov, 
ktoré priniesli do týchto zákonov trochu 
viac svetla. Napríklad erotické tancovanie, 
počas ktorého sa tancujúca osoba dotýka 
pŕs alebo zadku, je považované za 
sexuálne správanie. Naproti tomu, niektoré 
sadomasochistické aktivity ako napr. 
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výprask alebo lízanie chodidiel (pozn. 
lízanie chodidiel bolo do 
sadomasichistických aktivít začlenené 
v originálnom anglickom texte) za 
sexuálne správanie považované nie sú. Na 
jednom súde v zmieňovanom štáte New 
York sa sudcovia a sudkyne zhodli na 
tom, že masturbácia, ak je vykonávaná 
osamote, nie je považovaná za sexuálne 
správanie, avšak ak vám pri nej niekto 
pomáha, už to sexuálnym správaním je .

Čo sa týka masáží, tie sú legálne, 
iba ak masér či masérka nemasíruje 
nižšie, ako pod bruchom. Eskortné 
agentúry vedia, ako obísť  tieto 
nezmyselné zákony. V USA je úplne 
v pohode, ak zákazník zaplatí stovky 
dolárov za „spoločnosť“. Ak by sa však 
so svojou spoločníčkou rozprával o príp. 
sexuálnych aktivitách, už si platí za 
poskytovanie sexuálnych služieb, a to je 
zákonom zakázané. Majitelia a majiteľky 
týchto agentúr preto hovoria 
o poskytovaní sexuálnych služieb, ako o 
„poskytovaní kompletných služieb“ alebo 
jednoducho ako o „rande“. Pokiaľ 
nespomenú sexuálne služby za peniaze, 
podľa platných zákonov je všetko 
v poriadku. Iné agentúry si nechajú 
podpísať zmluvu, podľa ktorej nie sú 
zodpovedné za akúkoľvek potenciálnu 
sexuálnu činnosť svojich pracovníčok 
a pracovníkov. Eskortné agentúry sa 
zvyknú poistiť aj tým, že svojim 

pracovníčkam a pracovníkom rozdajú 
brožúru o tom, čo je zakázané a čo 
povolené, čo je sexuálne správanie či 
sexuálny kontakt a čo nie je...

Ako vidíte, zákony sú občas úplne 
absurdné a smiešne – ako napr. aj tieto 
v USA. Preto som na jednej strane aj 
celkom rada, že naša krajina dlhodobo 
prácu v sex-biznise ignoruje. Ak by mal 
totiž platiť hlúpy zákon, to radšej nech 
neexistuje žiadny...

Zo SWAN newsletter preložila Ľubica

Zdroj: www.tasz.hu

Zdroje obrázkov:
http://hongkong.grand.hyatt.com/hyatt/images/h
otels/hkggh/spa_massage_masthead.jpg
http://img.cas.sk/img/4/article/265474_import-
sex-shop-eroticke-pomocky-hracky-sado-maso-
eroticke-pomocky-hracky-crop.jpg
http://www.deltareisen.sk/images/9-
4/foto019_l.jpg
http://img.cas.sk/img/4/article/245792_usa-
americka-vlajka-zastava.jpg
http://www.ziwhat.sk/uploaded/images/blogs/oso
l.jpg
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NOVÝ VIETOR VEJE Z ČIECH, KAPSULA – TO NIE JE HRIECH

ASI PRED POLROKOM, BOLA U NÁS NA NÁVŠTEVE V TERÉNE ZUZANA Z ČESKEJ 
REPUBLIKY. PRACUJE AKO TERÉNNA SOCIÁLNA PRACOVNÍČKA V UHERSKOM HRADIŠTI.

NAŠE STRETNUTIE BOLO PRÍJEMNÉ A OBOJSTRANNE PROSPEŠNÉ. ZUZANA NÁM 
PRINIESLA NA UKÁŽKU ZOPÁR KAPSÚL, KTORÉ SLÚŽIA NA ORÁLNE (ÚSTNE) UŽITIE DROG.

HMMM? TVÁRILI SME SA SKEPTICKY. MOHLI BY SA KAPSULE ROZŠÍRIŤ AJ NA 
SLOVENSKU? POSÚĎTE SAMI.

Kapsule sú želatínové tobolky (pozri 
obrázok), ktoré sa v žalúdku rozpustia.
V Čechách ich využívajú ľudia, ktorí 
šňupú pervitín. V ich prípade je častým 
dôvodom zničená sliznica nosa od 
šnupania a nechcú začať užívať pervitín 
injekčne. Pochvaľujú si ich aj ľudia, ktorí 
užívajú injekčne a majú veľmi zničené 
žily. „V teréne stretávam klientov/ky, 
ktorí/ktoré užívajú pervitín len 
prostredníctvom kapsúl“, hovorí Zuzana. 
„U nás v Uherském Hradišti ich 
ponúkame zabalené po piatich kusoch“.

V Čechách ich začali rozdávať pre 
ľudí, ktorí užívali pervitín tak, že si ho 
zabalili do toaletného papiera a prehltli. 
„Kapsule  fungujú na rovnakom princípe, 
ako keď si zabalíš dávku do toaletného 
papiera alebo papierovej vreckovky 
a prehltneš ju“, opisuje Zuzana. „Kapsula 
sa v žalúdku rozpustí, dávka sa vstrebe cez 

brušnú stenu a droga začne účinkovať“.
Napriek tomu, že to znie jednoducho, je 
nutné predstaviť ako účinkuje heroín 
a pervitín ústnym podaním.

HEROÍNOVÁ BAŠTA
„Len raz v živote som vyskúšal užiť 

heroín ústne. Mal som veľmi silný tovar. 
Heroín som si dal do kapsule a prehltol 
som. Asi po 30 minútach som začal cítiť 
teplo a pokoj. Necítil som žiaden „rauš“, 
ako to býva pri iných spôsoboch užitia. 
Avšak vidím to ako dobrý spôsob pre ľudí, 
ktorí si želajú prestať alebo 
obmedziť užívanie heroínu“, tak opisuje 
svoju skúsenosť 20-ročný muž na 
internete. Heroín, užitý 

Nemám si kam dávať!
Mám už zničené žily!
Nemám u seba 
striekačku!
Aj tak si potrebujem 
dať!

Tak vyskúšaj 
KAPSULE!
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orálne, sa v tele metabolizuje na morfium. 
Žalúdočné kyseliny značnú časť morfia 
zničia a účinok je slabší. Aj preto 
prehĺtanie heroínu n e p a t r í  k častým 
spôsobom.  Nástup účinku je pri orálnom 
užití neskorší. 

PERVITÍNOVÁ BAŠTA
Pervitín patrí do skupiny 

povzbudivých drog– metaamfetamínov. 
Medzi spôsoby užitia metaamfetamínov 
patrí aj orálne užitie. Pervitín sa dobre 
vstrebáva z tráviacej sústavy a jeho účinné 
látky z nej prenikajú do mozgu. Účinky 
pervitínu po prehltnutí nastupujú približne 
po 30 až 40 minútach. Orálne užitie má 
miernejší nástup i eufóriu. Taktiež sa nedá 
hovoriť vyslovene o „rauši“.  „Niektorí 
klienti uvádzajú, že na kapsulách nemajú  
dojazd, resp. je veľmi mierny“, potvrdila 
exkluzívne pre Intoxi Zuzana.

DÁVKOVANIE PRI KAPSULÁCH:
Takže, keď si to pozrieme spredu 

i zozadu, jednoznačne môžeme povedať, 
že pri orálnom užití je účinok slabší. Ako 
teda odhadnúť veľkosť dávky? Nuž, tu 
vám veľmi nepomôžeme. Je to 
individuálne!!! Avšak môžeme sa zhodnúť 
na tom, že budete potrebovať viac, ako pri 
injekčnom užití. Aby sa to ešte trošku 
skomplikovalo, musíte počítať s tým, že 
droga začne pôsobiť neskôr, ako pri 
injekčnom užití. Preto sa  neponáhľajte 
s ďalším užitím drogy, ale počkajte 30-40 
minút, kým droga začne účinkovať.

NA STRANE JEDNEJ ORÁLNE UŽÍVANIE 
SPÔSOBUJE:

Oneskorený a len mierny nájazd → 
vyhovuje to tým, ktorí si hľadajú 
alebo majú prácu. Dajú si drogu, ale 
môžu „normálne“ fungovať, 
pracovať, atď.
Kapsule patria k najbezpečnejším 
spôsobom, akým možno spomínané 

drogy užiť. Kapsula je bezpečnejšia 
ako ihla. Nemôžete sa nakaziť 
vírusom HIV, ani vírusom žltačky 
typu C. Vyhnete sa všetkým 
rizikám, ktoré súvisia s injekčným 
užívaním drog.
Pri orálnom užití pervitínu sa 
nedostavuje dojazd resp. je veľmi 
mierny.

NA STRANE DRUHEJ ORÁLNE UŽÍVANIE 
SPÔSOBUJE:

Po užití drogy v kapsuli sa môže 
objaviť bolesť žalúdka. Na 
zmiernenie pomáha pohár mlieka 
alebo lyžička jedlej sódy. Najlepšie 
je sa pred prehltnutím drogy najesť. 
Mierny alebo nijaký nájazd sa pre 
určitú skupinu ľudí stáva 
nevýhodou.
Finančne náročnejší spôsob 
užívania.
Ťažší odhad množstva potrebnej 
dávky.
Riziko predávkovania – každým 
spôsobom je možné sa predávkovať. 
Orálne užitie heroínu a pervitínu 
patrí k spôsobom, kde je riziko 
predávkovania výrazne nižšie. 
Avšak napriek tomu sa držte hesla 
VŠETKO S MIEROU!

A na záver mám pre vás odkaz od 
Zuzany: „Co? Vyzkoušíš kapsli místo 
jehly? Za pokus to stojí, ne?“ Zuzana nám 
zopár kapslí pre vás nechala. Ak máte 
záujem ich vyskúšať, stačí si ich vypýtať.

-Zuzana a Coня-
Zdroje:
http://www.erowid.org/experiences/exp.php?ID=
41495, 
http://parentingteens.about.com/cs/meth/l/blmeth
3.htm
Zdroje obr.: www.thesimpsons.com, 
http://www.shrani.si/f/1i/Ra/41y7FF8c/kapsule.jp
g
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BIOMASO ČILI VŘED BÉRCOVÝ

APRÍLOVÉ ČÍSLO INTOXI MALO ÚSPECH U NAŠICH ČESKÝCH KOLEGOV V SANANIME,
KTORÍ VYDÁVAJÚ ČASOPIS DEKONTAMINACE A ZAPÁČIL SA IM HLAVNE ČLÁNOK O 
EPILEPSII. V BLÍZKEJ BUDÚCNOSTI SA ROZHODLI HO UVEREJNIŤ, MY ZAS Z AKTUÁLNEHO 
ČÍSLA DEKONTAMINACE UVEREJŇUJEME ČLÁNOK O BÉRCOVOM VREDE. PRÍJEMNÉ 
ČÍTANIE. VERÍM, ŽE ČEŠTINA NEBUDE ROBIŤ VEĽKÝ PROBLÉM.

CO NEDĚLAT

Nemůžu nezačít historkou o 
stříhání zčernalého „biomasa“. Při 
výměně jsem na bytě viděla holku, která 
si z něčeho, co kdysi začalo zřejmě jako 
bércový vřed a intenzivní péčí se 
proměnilo v nekrotizující (odumírající) 
nohu, odstříhávala onu černotu nůžkama. 
Nabídla jsem aspoň desinfekci a dostalo 
se mi odpovědi: „Fpoho, nepotřebuju, já 

ty nůžky předtim opálila“. Tak takhle 
radši nepostupujte. 

Další klienti si vzájemně 
doporučují vymejvat to vyvařenou vodou 
z heřmánku, nebo to koupat v horké vaně 
obohacené náloží jakýkoli desinfekce. 
Občas se takhle třeba někomu vřed 
vysuší, ale jen takovej, kterej není velkej 
a navíc to většinou není natrvalo –
předčasné vysušení totiž zabrání 
zdárnému zahojení. 

Vy, co už jste měli záněty žil, 
trombózy apod. jste, co se týče bércáků, 
v nevýhodě. Snadněji se vám vřed udělá a 
bude se hůř hojit, jeho vznik i léčba totiž 
závisí na stavu žilního systému (koukni 
na rámeček). A ten nemívají uživatelé 
drog zrovna „fpoho“, a tak je pro většinu 
uživatelů bércák nezhojitelný. 

A CO DĚLAT?

Léčení bércáků je dvojí- zevní a 
vnitřní. Zvenku jde použít fyziologický 
roztok jako obklad, pak borovou, 
kafrovou nebo borargentovou mast, na 
okolí rány se používá zinková pasta. 
Záleží na tom, jak vám vnitřek neboli 
spodina bércovýho vředu mokvá a jestli 
se na něm vytváří povlaky, jak je vřed 
hluboký, co vám z něj teče apod. Měl by 
to prostě vidět doktor a poradit, co 
v které fázi léčby použít. Je třeba šetřit 
s mastí, ale nešetřit s obvazem, protože 
pokud obvazem prosákne a zaschne, při 
převazu si strhnete vznikající kožní 
buňky. Důležité je taky odstraňování 
odumřelé tkáně a čištění rány. Vřed je 

Bércový vřed je ošklivě vypadající 
chronická (dlouhodobá až trvalá) 
otevřená rána na noze, nejčastěji na 
kotníku. Maso v červeno-fialovo-
černé ráně mokvá, odumírá a ztrácí 
se. 
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potřeba hodně a často omývat. Existuje 
mýtus, že voda vředu škodí, ale opak je 
pravdou, často si vřed sprchujte a zbavujte 
ho tak všech zbytků masti, všech povlaků a 
toho, co z něj teče. Na léčbu vnitřní jsou 
třeba tzv. venofarmaka – tedy léky, které 
celkově podporují dobrou činnost žilního 
systému jako např. Glyvenol, Danium, 
Detralex, Anavenol, Venerulon. Dobré 
hojení podporuje dostatečný příjem 
vitamínů a některých minerálů (selen, 
magnézium, kalcium, zinek). A žilnímu 
systému můžete pomoci i konzumací 
pohanky či extraktu z vinné révy.

A DOPORUČENÝ POSTUP PODLE PROF.
MUDR. ALENY POSPÍŠILOVÉ, CSC.
1. Vřed osprchujeme vlažnou vodou 

shora dolů.
2. Okolí vředu osušíme měkkým 

ručníkem.
3. Na vřed se přiloží gáza smočená v 

obkladovém roztoku (např. 
fyziologický roztok) a nechá se 
působit asi 20 minut.

4. Okolí rány se ošetří zinkovou 
pastou nebo zinkovým olejem, aby 
kůže v okolí byla chráněna před 
nežádoucím účinkem toho, co vytéká 
z rány a mastí, které se na spodinu 
vředu aplikují.

5. Ošetří se vřed – mast se nanese 
přímo na ránu nebo se vřed překryje 
nejdříve jednovrstevnou gázou, na 
kterou se nanese mast určená k jeho 
ošetření.

6. Přiloží se několik na sobě 
položených gázových čtverců a vše se 
převáže hydrofilním obinadlem.

7. A je třeba zdůraznit, že léčba 
bércových vředů musí být 
komplexního charakteru a ideálním 
stavem je kromě zhojení vředu i 
odstranění jeho příčin. 

-alice-, blko

Zdroj článku: Dekontaminace Jaro 2009

Takhle to začíná: Noha začíná otékat 
v oblasti kotníku, začíná se měnit 
barva, objevují se tmavší fleky a kůže 
se v šupinkách odlupuje. Pak už stačí 
pouze drobné poranění, noha se 
nehojí kvůli poškození zásobování 
krví, zranění se zvětšuje, rozšiřuje…

Bércový vřed je nejčastěji způsoben 
žilní nedostatečností – tak by to 
nazval lékař. Zjednodušeně to 
znamená, že žilní systém nefunguje tak 
jak má a nezvládá pumpovat krev 
z nohou zpátky směrem k srdci. Ta se 
hromadí dole a dolní končetiny jsou 
špatně vyživovány, pak stačí malé 
poranění, ze kterého se vřed vyvine. 
Kvůli zmíněné špatné výživě se dlouho 
a těžko léčí, v odborné péči a při lepším 
životním stylu (než je ten váš) to trvá 
nejméně šest týdnů. Normálně bércové 
vředy hrozí lidem nad 70 let, kteří mají 
křečové žíly, jiné cévní onemocnění 
nebo cukrovku. Uživatele drog to 
postihuje o dost dříve kvůli injekčním 
braním zdevastovanému žilnímu 
systému často doplněném celkově 
chabým zdravotním stavem a laxním 
přístup k léčbě. 
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“ZASTAVTE VOJNU PROTI DROGÁM !!!”

11. A 12. MARCA TO V BUDAPEŠTI ŽILO. PREDSTAVITELIA ORGANIZÁCIE SPOJENÝCH 
NÁRODOV (OSN) SA STRETLI V BUDOVE VIEDENSKÉHO MEDZINÁRODNÉHO CENTRA, KDE 
MALI ZHODNOTIŤ EXISTUJÚCE DROGOVÉ POLITIKY A PRIJAŤ NOVÚ POLITICKÚ 
DEKLARÁCIU O DROGÁCH NA ĎALŠIE ROKY. AKO TO CELÉ DOPADLO A ČO SA DIALO V 
POZADÍ, PONÚKAM TU....

Zástupcovia 53 krajín sa stretli na 
zasadnutí Komisie OSN o narkotických 
drogách (CND) v Budapešti. Deklarácia, 
ktorú minulý mesiac vydali, sľubuje do 
roku 2019 okrem iného: „pokračovať 
v prohibícii a boji proti drogovým 
kartelom a na druhej strane posilňovať 
programy prvotnej prevencie, liečby, 
programy podporujúce opätovné 
začlenenie užívateľov/liek drog do 
spoločnosti a iné podporné služby.“ 

Tlačová konferencia HCLU v klietkach

Napriek tomu, že iné orgány OSN  
podporujú zmenu politiky smerom 
k zdôrazňovaniu prevencie a liečby, 
Komisia OSN o narkotických drogách sa 
tomuto prístupu  bráni.   „Debata sa  za 
posledných pätnásť rokov nezmenila, 
rovnaké slová, rovnaké argumenty. Čo je 
ale jasné, je to, že sila potláčajúcich aktivít 
proti drogám,  jej spôsob a tvrdosť nemajú 
žiadny vplyv na to, koľko ľudí drogy 
užíva,“ povedal Fredrick Polak, zástupca 
Holandskej nadácie pre drogovú politiku.

Aj keď hlasy medzinárodných 
organizácií vyjadrujú podporu  pre 
programy výmeny ihiel  a prevenciu 
predávkovaní, výsledkom tohto stretnutia 
bol vznik politickej deklarácie, ktorá sa o 
týchto dôležitých aspektoch vôbec 
nezmieňuje. Slová ako “harm reduction” 
(znižovanie rizík  – čo sú napríklad aj 
programy výmeny injekčných striekačiek) 
sa tu vôbec nespomínajú. „Zdá sa, že jasné 
dôkazy o účinnosti programov výmeny 
ihiel  a substitučnej liečby, sa tu vôbec 
neberú do úvahy a ich nepomenúvanie 
pramení skôr z ideológie, ako z vedy”
hovorí Kasia Malinowska – Sempruch, 
riaditeľka programu drogovej politiky 
Nadácie otvorenej spoločnosti. 

… a bola demonštrácia   

Demonštrácia s bilbordmi „Zastavte vojnu 
proti drogám TERAZ!“

ORGANIZÁCIA HCLU - maďarská 
mimovládna organizácia, ktorá pracuje v 
oblasti dodržiavania práv - si nenechala 
ujsť príležitosť “pripomenúť” vládnym 
predstaviteľom a verejnosti, že režim 
globálnej kontroly drog nefunguje, a to, čo 
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je vytvorenie takej drogovej politiky, 
ktorá je postavená na dodržiavaní 
ľudských práv a znižovaní rizík 
spojených s užívaním drog. HCLU preto 
zorganizovalo demonštráciu pri vchode 
do budovy konania stretnutia. 

Na priblíženie atmosféry vám 
ponúkam dojmy jedného novinára, ktorý 
sa tejto demonštrácie zúčastnil:

“…dlhá rada delegátov, novinárov a 
hostí čakajúcich na bezpečnostnú 
kontrolu pred vstupom do areálu, musí 
prejsť okolo demonštrantov/tiek 
protestujúcich proti nezmyselnej drogovej 
vojne.”

“…zástupcovia mimovládnych 
organizácií poskytujú rozhovory z klietok, 
ktoré majú symbolizovať existujúcu 
šikanu voči užívateľom/kám zo strany 
polície. Z fotografií vylepených na stĺpoch 
hľadia mladí Mexičania a Bolivíjci 
zavretí na tridsať rokov do väzenia. Z 
ďalších obrázkov na mňa pozerajú obete 

drogovej vojny v Mexiku, ktorá si len v 
minulom roku vyžiadala tisíce obetí„.

Organizácia HCLU (Hungarian Civil 
Liberties Union)  - vznikla v Budapešti v 
roku 1994. Jej cieľom je podporovať a 
bojovať za základné práva a slobody 
ukotvené v  ústave a medzinárodných 
dohovoroch. 
HCLU sa aktívne angažuje  napríklad v 
oblasti ochrany práv pacientov, v rámci 
drogovej politiky i problematiky 
súvisiacej s HIV/AIDS. 
Širokej verejnosti poskytuje právnu 
pomoc, organizuje informačné stretnutia s 
verejnosťou a aktívne vystupuje v 
médiách.  

Zasadnutie Úradu OSN v Budapešti 
žiadny prelom neprinieslo. Naši južní 
susedia nám však ukázali ako mobilizovať 
sily …veď nakoniec sa boj proti drogám 
aj tak mení na boj proti ľuďom, ktorí ich 
užívajú…. 

A preto, vivat revolúcia

Zdraví vás Eva

Zdroje: 
http://drogriporter.hu/en/demonstration
http://www.soros.org/initiatives/health/focus/ihrd
/articles_publications/publications/treatmentabus
e_20090318/treatmentabuse_20090309.pdf
http://www.tasz.hu/en/about-us
http://www.czechfp.cz/site/?p=6369

Zdroje obrázkov:
http://drogriporter.hu/files/drogriporter/imce/pres
sconf.jpg
http://drogriporter.hu/files/drogriporter/imce/fi_0
001.jpg
http://drogriporter.hu/files/drogriporter/imce/ketr
ec.jpg
http://drogriporter.hu/files/drogriporter/header_i
mages/tasz_logo_en_white.png
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NOVINKY ZO SLOVENSKA:
NIEKTORÉ LIEKY PROTI CHRÍPKE LEN NA PREDPIS

BEŽNE POUŽÍVANÉ LIEKY PROTI CHRÍPKE, KTORÉ OBSAHUJÚ PSEUDOEFEDRÍN SA 
STÁVAJÚ NA SLOVENSKU MENEJ PRÍSTUPNÉ. MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SR HĽADÁ 
MOŽNOSTI, AKO ZAMEDZIŤ ICH PREDAJ VO VEĽKÝCH MNOŽSTVÁCH. TÝMTO OPATRENÍM 
SA MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SR SNAŽÍ ZAMEDZIŤ NELEGÁLNEMU ZNEUŽÍVANIU 
PSEUDOEFEDRÍNU NA VÝROBU PERVITÍNU.

Už v apríli minulého roka sa objavili prvé správy o snahe znižovať predaj liekov, 
ktoré obsahujú pseudoefedrín. Názor lekárnikov/lekárničiek nebol jednotný. Jedná časť 
navrhovala, aby sa tieto lieky naďalej predávali v neobmedzenom množstve. Druhá časť 
lekárnikov/lekárničiek chcela, aby existoval na tieto lieky tzv. náhradný recept. Vďaka 
nemu by mali lekárnici/lekárničky osobné údaje o človeku, ktorý si nakúpil väčšie 
množstvo liekov. V prípade potreby by ho mohla polícia ľahko vyhľadať. 

To boli prvé zmienky o pripravovaných zmenách. V marci 2009 sa Ministerstvo 
zdravotníctva SR opäť vrátilo k tejto téme. Návrh s tzv. náhradným receptom alebo 
výdajom týchto liekov na občiansky preukaz neprešiel. Keďže na Slovensku nefunguje 
elektronický a internetový systém prepojenia lekární tzv. elektronizácia a internetizácia 
zdravotníctva, lekárne nie sú navzájom prepojené cez počítače a internet. Preto 
lekárnici/lekárničky nemajú ako zistiť, či konkrétna osoba kúpila rovnaký liek aj v inej 
lekárni. Nedalo by sa teda jednoducho zistiť, že niektorá osoba nakupuje lieky 
s pseudoefedrínom vo veľkom množstve. Podľa hovorkyne rezortu zdravotníctva budú 
predajcovia a distribučné spoločnosti liekov sledovať predaj spomínaných liekov. Ak 
predajca liekov zistí, že lekáreň predáva tieto lieky vo väčšom množstve, o tom informuje 
políciu.. Predaj týchto liekov vo väčšom množstve sa automaticky chápe ako podozrivá 
transakcia. O tom, kedy spomínané zmeny začnú platiť, rozhodne Ministerstvo 
zdravotníctva v apríli. Tak buďte v strehu! 

Zdroje: http://tvnoviny.sk/spravy/domace/navykovy-pseudoefedrin-obmedzia.html, Pravda: Lieky 
zneužívané na výrobu drog ostávajú bez receptu, Ľuboslava Štofková 25/03/2009

NOVINKY ZO SLOVENSKA:
NEPLATIČI BYTOV V PENTAGONE MÔŽU PRÍSŤ O SVOJE BYTY

NA PENTAGONE SA POKRAČUJE V ZMENÁCH. OPÄŤ SÚ „NA PRETRASE“ BRÁNY 40 A 42 NA 
STAVBÁRSKEJ ULICI VO VRAKUNI. SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ PODALA NÁVRHY NA 
DRAŽBU BYTOV, KTORÝCH VLASTNÍCI/VLASTNÍČKY NEPLATIA.

Nedoplatky sa týkajú nájomného a poplatkov do fondu prevádzky, opráv a údržby. 
V minulosti dostali neplatiči pokusy o zmier, na ktoré nereagovali. Členka  výboru 
vlastníkov/vlastníčok bytov pre Tlačovú agentúru SR uviedla, že majiteľ/majiteľka bytu je 
povinný/á platiť zálohové platby. "Ľahostajný prístup niektorých vlastníkov/vlastníčok 
bytov k tejto povinnosti viedol k rozhodnutiu nadpolovičnej väčšiny všetkých 
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vlastníkov/vlastníčok bytových aj nebytových priestorov nášho domu pristúpiť k dražbám",
vysvetlila. 

Ešte stále existuje možnosť splatiť nedoplatok aj v súčasnosti na účet bytového 
domu. Po zaplatení dlhov sa vlastník/vlastníčka bytu vyhne dražbe a nezostane bez strechy 
nad hlavou.  Pre túto správu existuje len jedno odporúčanie. Všetci vlastníci/vlastníčky 
bytov by sa mali informovať v správcovskej spoločnosti, či majú poplatky v poriadku.

Zdroj: bratislava.sme.sk; 25/03/2009; TASR

ZO SVETA:  
METADON BY MOHOL BYŤ ÚČINNÝ I PRE LIEČBU ZÁVISLOSTI OD 

KOKAÍNU

V KANADSKEJ UNIVERZITE V GUELPHU (ONTARIO) SA REALIZOVAL VÝSKUM, KTORÝ 
POOTVÁRA DVIERKA NOVÝCH MOŽNOSTÍ PRI LIEČBE ZÁVISLOSTI OD KOKAÍNU. JEHO 
VÝSLEDKY NAZNAČUJÚ, ŽE V PRÍPADE KOKAÍNOVEJ ZÁVISLOSTI MÔŽE METADON ZOHRÁVAŤ 
ROZHODUJÚCU ÚLOHU.

Metadon, ktorý sa inak využíva v liečbe závislosti na opiátoch, by mohol účinkovať 
i pre liečbu závislosti na kokaíne. Výskum bol zatiaľ realizovaný len na krysách. 
Inšpirovaný bol skutočnosťou, že aj v reálnom svete je častejšie užívanie viacerých drog 
naraz.

Výskumník Francesco Leri s kolegami testoval 
účinky metadonu na krysách závislých na 
kokaíne. Zistil, že krysy po dávke metadonu 
nezažívajú kokaínový „rauš“. Podľa všetkého 
metadon „resetuje“ niektoré časti mozgu, ktoré 
sú zodpovedné za správanie, ktoré vedie ľudí 
k opätovnému užívaniu drog. A práve toto 
zistenie sa javí ako dôležité. Francesco Leri 
tvrdí:  „Myslíme si, že by sa rozhodne malo 
pokračovať vo výskume a zaručujem, že budú 
existovať ľudia – nie všetci – ktorým sa na 
metadone bude dariť lepšie.“

Takže ostáva nám veriť, že pokračovanie výskumov pôjde dobrým smerom 
a pomôže ľuďom závislým od kokaínu. Keď zistím nové informácie, tak sa s nimi 
pochválim na stránkach Intoxi.

Zdroj: http://www.drogy-
info.cz/index.php/info/monitor/zahranicni_media/metadon_by_mohl_byt_ucinny_i_pro_lecbu_zavislosti
_na_kokainu
Zdroj obrázku: http://www.thaimed.us/wp-content/uploads/cocaine-addiction.jpg

Zdroje spracovala Соня
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O.S.E.M.S.M.E.R.O.V.K.A

V tajničke osemsmerovky sa ukrýva výrok gréckeho rečníka Isokrata:
„Správaj sa k svojím rodičom tak, ako chceš, aby sa k tebe……………......
(tajnička má 17 písmen).“ 

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

BÁBÄTKO, BÁBIKA, BOJÍ SA, CIEĽ, CUMEĽ, DETSKÉ JASLE, DAŤ,
DIEŤA, DOMOV, DOTYK RÚK, DRŽANIE, FĽAŠA, HREJE, KAŠA, KOČÍK,
KOJENIE, KONTRAKCIE, KÝBLIK, LÁSKA, LEPORELO, LOPATKA,
MAMA, MATERSKÉ ŠKÔLKA, MLIEKO, NARODENIE, NOČNÍK, OBETA,
OTEC, PERINKA, PLAČ, PLIENKA, PODBRADNÍK, POKOJ, PÔROD,
PRVÝ ZÚBOK, RADOSŤ, RODIŤ, ROZPRÁVKA, SLOVO, SNAHA,
TÍŠENIE, USPÁVANKA
Tajnička z minulého čísla:

„…prestať žiť.“
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V.T.I.P.Y
Veverička nájde tri oriešky. Otvorí prvý a 
nájde poľovnícku výstroj. Otvorí druhý a 
nájde strieborné šaty. Otvorí tretí a nájde 
s v a d o b n é  šaty.
Veverička hovorí: "Kvôli tej blbej 
Popoluške sa už ani nenažeriem!"

Mladý vysokoškolský asistent sa
zdôveril kolegovi:
- Predstav si, čo sa mi stalo. Snívalo sa 
mi, že mám pred dvesto poslucháčmi 
prednášku.
- A čo je na tom také strašné?
- To, že keď som sa zobudil, zbadal som, 
že skutočne predo mnou sedí zo dvesto 
poslucháčov a ja im čosi vysvetľujem.

V škole prváci dostávajú za dobré výkony 
včeličku a za trochu horšie prasiatko. 
Prvák Jakub sa nevyznamenal v čítaní a 
doniesol domov v žiackej knižke 
prasiatko. Stará mama zalomila rukami, 
no Jakub sa bránil:
- Stará mama, je to síce prasiatko, ale sa 
pozri, ono sa usmieva.

Rozprávajú sa dvaja kolegovia v robote:
- Včera sme sa s manželkou pohádali, ale 
aj tak som mal posledné slovo!
- A čo si jej povedal?
- Tak si to kúp...

Pilot lietadla počas letu zistí závažnú 
poruchu. Zavolá si letušku a poprosí ju, 
aby šetrne oznámila cestujúcim, že o 
chvíľu lietadlo havaruje. Letuška sa 
postaví pred pasažierov a veselo začne 
mávať pasom nad hlavou:
- Máte všetci pasy? ... Áno máme... tak si 
ich vyberieme!
Všetci cestujúci vyberú pasy.
- Zamávame s nimi nad hlavou!
Cestujúci mávajú o dušu.

- Teraz nalistujeme stranu s osobnými 
údajmi a vytrhneme ju!
Listujú a trhajú.
- A teraz stranu zatočíme a urobíme 
takúto ruličku!
Cestujúci sa tešia zaujímavej hre a 
rolujú ruličky.
- A teraz si všetci ruličku strčíme do 
zadku!
Všetci sa zháčia, ale poslúchnu. Iba 
jeden sa opýta:
- A je to naozaj nutné?
Letuška sa očarujúco usmeje a 
odpovie:
- Nie, ale vyšetrovateľom havárie to 
sakramentsky pomôže pri
identifikácii!

V reštaurácii si hosť rozkazuje:
- Pán čašník, prosím si jeden chlebík. 
Ale dávajte pozor! Odkrojený chlieb 
nech je hrubý 1cm a potrite ho 10 g 
masla, šunka nech nie je mastná a nech 
je z dvoch kúskov po 30g a pridajte 4 
kúsky párky v priemere každej po 4cm.
- Rozumiem pane, ale musíte zaplatiť 
dopredu.
- No dobre, a koľko?
- 6 eur, ale dávajte pozor! Musia to byť 1 
päť eurovka z minulého roka a číslo série 
sa musí končiť na 77.

2 stránku pripravili Saša a Katarína
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EGYPT OČAMI FREEDIVERA – 6. ČASŤ

NÁŠ ŠTVRTÝ DEŇ V EGYPTE SA NIESOL V ZNAMENÍ NECHCENÉHO ODDYCHU. PÔVODNE 
SME DÚFALI, ŽE DEŇ STRÁVIME PEKNÝM POTÁPANÍM NA NEĎALEKEJ HOTELOVEJ PLÁŽI,
KDE SA NÁM MIESTNY KORALOVÝ ÚTES CELKOM POZDÁVAL. ALE POČASIE NÁM 
NEPRIALO.

S popisom dňa však začnem od 
rána, pretože nás potešili výkony, ktoré 
sme podali ešte pred raňajkami. Vstali 
sme ako zvyčajne okolo 7:30 a zišli sme 
sa pri bazéne, kde sme sa rozcvičili a 
chystali sme sa na statiku – čo najdlhšiu 
výdrž pod vodou na jeden nádych. 
Samozrejme, začali sme v trojici –
Marcel, Tomáš a ja, Maroš si zatiaľ 
vychutnával sladký spánok, prišiel ma 
skontrolovať až po rozcvičke, keďže 
Tomáš s Marcelom si navzájom merali 
čas a mňa nemal kto sledovať. V tomto 
športe je dôležité mať parťáka, lebo pri 
dlhšej zádrži dychu môže telo reagovať 
zamdlením, a ak by dotyčný vedľa seba 
nemal nikoho, kto by ho sledoval, mohol 
by na to doplatiť utopením. Predtým som 
to robievala tak, že som si dala najprv dve 
kratšie statiky, a potom som sa podujala 

na svoj maximálny čas. Tentoraz som šla 
na „first go“ – tak voláme pokus o 
maximálku na prvé zanorenie, a vyšlo to. 
Vynorila som sa po 3 minútach a 30 
sekundách, čím som prekonala svoj 
osobný rekord o 15 sekúnd. Tešila som 
sa, že som pretromfla aj Marcela, ale ten 
sa tiež „hecol“ a spravil čas 3:38. 
Hrdinom dňa bol však Tomáš, ktorému sa 
podarilo spraviť si nový osobák a vydržal 
pod vodou  pekných 5 minút a 11 sekúnd.  

Po raňajkách sme nasadli do 
hotelového autobusu a šli sme na pláž, 
kde nás nemilo vítala červená vlajka. 
Akurát som ešte stihla prebehnúť po móle 
a skočiť do vody, ale nepobudla som tam 
ani 5 minút, keď na mňa plavčík začal 
zúrivo pískať a vyhadzovať ma. Chalani 
sa do vody ani nedostali. Plavčíci 
usilovne bránili každému, kto sa pokúšal 
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vojsť do mora cez mólo alebo cez pláž, 
kde boli koraly. Stále sme čakali, kým sa 
vlny upokoja a vymenia vlajku. Mali sme 
však smolu.

O pol tretej sme sa rozhodli, že to 
na pláži zabalíme a pôjdeme skúsiť druhú, 
bližšiu pláž. Najprv sme sa však zastavili 
v hoteli na obede, ktorý sme stihli len tak-
tak. Ja som si, ako obyčajne, dala kura 
s ryžou (nechcela som riskovať zdravotné 
problémy) a Marcel s Tomášom naďalej 
tvrdošijne odmietali obed a dali si len 
džús, aby sa im lepšie potápalo. Maroš 
toho tiež veľa nezjedol, ale skôr kvôli 
neposlušnému žalúdku ako kvôli 
freedivingu.

Potom sme sa vybrali na neďalekú 
pláž, ktorá bola platená – od každého 
chceli 25 egyptských libier. Trocha som 
s nimi vyjednávala a nakoniec sa mi to 
podarilo zjednať na 5 dolárov za 
všetkých. Keď sme vošli na pláž, ktorá sa 
nachádzala pri útese, pri pohľade na more 
som prestávala mať chuť potápať sa –
vlny sa divoko a nespútane trieštili o 
skaliská. Pomaly som kráčala po móle a 
čelila nepríjemne chladným prúdom 
vody. Ľutovala som, že som si nevzala 
neoprén. Vstup do mora bol doslova 
strašný – nevedela som, ako vojsť tak, 
aby sa mi pod nápormi vĺn nestratili 
plutvy, preto som si ich radšej nasadila 
skôr. To bola chyba, lebo s nimi sa do 
mora vstupuje veľmi ťažko. Nakoniec sa 
mi to podarilo, ale plávať v takých 
podmienkach nebolo žiadnym potešením. 
Tomáš s Marcelom šli hneď za mnou a 
vzápätí zmizli niekam za útes. Marošovi 
zatiaľ stačilo pozorovať nás z brehu. 
More bolo rozbúrené a vlny ma hnali do 
útesu - mala som čo robiť, aby som sa od 
neho udržala v bezpečnej vzdialenosti. Po 
pár minútach som mala tohto boja dosť a 
radšej som vyliezla z vody. Drkotala som 

zubami, preto ma potešilo, že na mňa 
Maroš čakal s uterákom. Trochu som si 
namýšľala, že ma pochváli, že som taká 
odvážna a nezľakla sa obrovských vĺn, ale 
namiesto toho ma začal kritizovať a 
poučovať o tom, ako sa správne vstupuje 
do mora, čím ma teda dosť nemilo 
zaskočil. Podľa neho som tam mala ísť 
chrbtom. To som sa však bála, lebo by 
som nevidela, kam stúpam.

Chalani vydržali vo vode 
neuveriteľne dlhý čas, potápali sa asi 
hodinu. Na rozdiel odo mňa ich chránil 
neoprén, ale aj tak som ich obdivovala. 
Nemali so sebou ani bóju, pri ktorej by si 
mohli oddýchnuť, a napriek tomu vytrvali 
až do zotmenia. Potom sme už šli na 
večeru a tam ma Maroš opäť prekvapil, a 
tentoraz príjemne – objednal mi špeciálny 
jahodový kokteil, ktorý bol neskutočne 
lahodný.

Tomáš a Marcel pred statikou

Zdroje obrázkov:
http://www.stanford.edu/group/ccr/blog/egypt.jp
g
autorkin archív
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SOCIÁLNA ASISTENCIA:            S P  R  Á  V Y

WHO UPOZORNILA NA ZVÝŠENIE VÝSKYTU TUBERKULÓZY U PACIENTOV 
ŽIJÚCICH S HIV A AIDS

SVETOVÁ ZDRAVOTNÍCKA ORGANIZÁCIA (WHO) VARUJE, ŽE POKROK V PREVENCII 
PROTI ŠÍRENIU TUBERKULÓZY JE NEDOSTATOČNÝ. POČET ĽUDÍ ŽIJÚCICH  S HIV/AIDS,
KTORÍ ČASTO PRÁVE TUBERKULÓZE PODLIEHAJÚ, SA ZDVOJNÁSOBIL, UVIEDLA WHO VO 
SVOJEJ VÝROČNEJ SPRÁVE O KONTROLE TUBERKULÓZY.

Na konci roka 2007 žilo približne 
33,2 milióna ľudí s HIV/AIDS. Odhaduje 
sa, že až jedna tretina ľudí žijúcich s HIV 
(11,6mil) žije zároveň s tuberkulózou, 
ktorá je  príčinou úmrtia až polovice 
všetkých osôb žijúcich s AIDS. Tieto 
zistenia poukazujú podľa generálnej 
riaditeľky WHO Margaret Čchan na 
nutnosť testovať, prechádzať a liečiť 
tuberkulózu u pacientov  žijúcich s HIV.

Správa však upozornila na mnohé 
nedostatky boja proti TBC i v 
starostlivosti o pacientov s HIV 
a s tuberkulózou. Nedostatky sú 
spôsobené najmä zlou úrovňou v  
zdravotnej starostlivosti v rozvojových 
krajinách, ktoré patria medzi najviac 
postihnuté. „Iba jeden zo siedmich 
pacientov s HIV dostáva potrebnú 
preventívnu starostlivosť proti 
tuberkulóze“ upozornil šéf programu 
WHO pre AIDS a HIV Kevin De Cock. 

Slovensko patrí medzi krajiny s 
nízkym výskytom tuberkulózy (TBC) 
„Minulý rok bolo zaznamenaných  652 
prípadov. Až dvadsať percent bolo 
zistených náhodne, bez akýchkoľvek 
ťažkostí pacienta“, povedal Ivan Solovič 
z Národného ústavu tuberkulózy, 
pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie 
vo Vyšných Hágoch. 

Zdroje:
http://www.who.int/en/
http://www.zzz.sk/?clanok=6023

tuberculosis.htmlhttp://www.mayoclinic.com/he
alth/tuberculosis/DS00372/DSECTION=risk-
factors          
                 

TUBERKULÓZA je infekčné 
ochorenie spôsobené baktériami ( 
predovšetkým Mycobacterium 
tuberculosis). Tuberkulóza postihuje 
najmä pľúca. Najčastejšie sa prenáša 
vzduchom (napríklad kašľom alebo 
kýchaním). 

RIZIKOVÉ FAKTORY VZNIKU 
TUBERKULÓZY:

 ZNÍŽENÁ IMUNITA: Imunitu 
znižuje  napríklad: prítomnosť 
vírusu HIV v tele , cukrovka, 
užívanie niektorých liekov, ale 
aj dlhodobé užívanie alkoholu a 
drog.

 BÝVANIE SPOLU S VIACERÝMI 
ĽUĎMI: tuberkulóze sa dobre 
darí tam, kde žije veľa ľudí na 
jednom mieste a kde sa slabo 
vetrá, napríklad bývanie v 
nocľahárňach, pobyt vo väzení, 
a pod. 

 ZLÉ ŽIVOTNÉ PODMIENKY –
nedostatočná strava,  hygiena...

PRÍZNAKY OCHORENIA: slabosť, 
potenie, mierne zvýšené teploty 
a kašeľ. 

TESTY NA TBC: na pľúcnych 
oddeleniach a v Národnom 
referenčnom centre pre TBC (sídlo má 
v Podunajských Biskupiciach).
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ZDRAVOTNÉ POISŤOVNE SÚ VOČI NEPLATIČOM TVRDŠIE                   

ZDRAVOTNÉ POISŤOVNE MAJÚ MOŽNOSŤ ĽAHŠIE SA DOSTAŤ K PENIAZOM OD 
NEPLATIACICH KLIENTOV. VYCHÁDZA TO ZO SCHVÁLENÉHO NÁVRHU VLÁDY 
O ZJEDNODUŠENÍ VYMÁHANIA NEDOPLATKOV NA ZDRAVOTNOM POISTENÍ.

KEĎ SA ZA POISTENIE NEPLATÍ...

...vzniká 
v poisťovni dlh, 
ktorý každý mesiac 
narastá. Ak si 3 
mesiace v danom 
kalendárnom roku 
nezaplatíš za 
poistenie, stávaš sa 
dlžníkom/dlžníčko

u poisťovne a po 
novom:

 poisťovňa ti najprv pošle tzv. 
Rozhodnutie platobným výmerom 
(ľudskou rečou: výzva na zaplatenie 
dlžnej sumy), kde ťa vyzve dlžnú sumu 
zaplatiť. Ak na výzvu do 15 dní 
nereaguješ, Úrad pre dohľad nad 
zdravotnou starostlivosťou ti pošle 
Upovedomenie o začatí správneho 
konania. Ak do siedmych dní 
nepreukážeš, že si sumu zaplatil/a  alebo 
nepodáš námietku voči výške poistného, 
poisťovňa môže vymáhať dlžnú sumu 
formou exekučného príkazu;

 tvoje meno bude uverejnené na webovej 
stránke poisťovne v kolónke„zoznam 
dlžníkov“. Hlavná myšlienka tejto 
zmeny bola v tom, aby si lekári/ky mohli 
preveriť, či si pacient/ka ne/platí 
poistenie a na základe toho ho 
ne/vyšetriť. Ak si neplatíš, budeš mať 
právo len na neodkladnú zdravotnú 
starostlivosť (ak potrebuješ prvú pomoc, 
máš veľmi vážne bolesti, zlomené 
končatiny, vážne krvácania a pod.).

Naďalej platí, že poisťovňu 
môžeš požiadať o splátkový kalendár –

dlžná suma sa rozdelí, pričom splácať 
môžeš maximálne 9 mesiacov. 

MOŽNOSTI PLATENIA POISTNÉHO

 ak si zamestnaný/á – platí tvoj 
zamestnávateľ;

 ak si nezamestnaný/á a si 
evidovaný/á na Úrade práce alebo 
poberáš štátne príspevky (dávku v 
hmotnej núdzi, materskú...), si vo 
väzení, atď. – poistenie platí štát;

 ak za teba neplatí ani 
zamestnávateľ ani štát – môžeš si 
poistenie platiť sám/sama -26,75 
€/mesačne

Eva

Zdroje: 
Zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení
http://www.vszp.sk/showdoc.do?docid=
http://hn.hnonline.sk/c3-24084290-
k10000_detail-neplaticov-zdravotneho-pribuda
http://www.obroda.sk/clanok/25700/Lekari-
budu-moct-odmietnut-osetrit-neplaticov-
poistneho/

Zdroje obrázkov:
http://www.nspsl.sk/obr/Money.gif
http://whitecoatrants.files.wordpress.com/2008/0
7/no-money.jpg
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VYDALO OBČIANSKE ZDRUŽENIE ODYSEUS

ZA PODPORY TLAČIARNE KNÍHTLAČ GERTHOFER ZOHOR

A ZA FINANČNEJ PODPORY OZ ODYSEUS

WWW.ODYSEUS.ORG

TERÉNNYCH PRACOVNÍKOV/ČKY OZ ODYSEUS NÁJDEŠ V 

BRATISLAVE:

Každú  stredu a piatok

18:00 – 19:00 na Trnavskom Mýte (pri Tržnici)
19:30 – 20:30 na Hlavnej železničnej stanici (pri nástupišti trolejbusov)
20:45-21:15  Avion (Americké námestie, pri pumpe Slovnaft) 
21:15 – 22:00 prechádzame cez Krížnu a Vajnorskú ulicu 

Poznávacie znamenie - bandaska s nápisom CHRÁŇ SA SÁM

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 na parkovisku pri Tržnici
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

* ak máš záujem o testovanie, opýtaj sa nás v teréne, kde ti povieme konkrétne časy a 
miesta testovania. 

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


