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 Prečítajte si stranu 11-12 – pozývame vás s 
name do Viedne – na konferenciu AIDS 2010, 
ktorá sa bude konať od 18-23.júla.  Ozvite sa nám čím 
skôr! 

 

 Momentálne u nás prebieha projekt Na ulici k zdraviu bližšie. 
Jeho cieľom je zníženie zdravotných rizík, ktoré vyplývajú 
z injekčného užívania drog a ochrana zdravia. Okrem zaujímavých 
článkov na túto tému v Intoxi sa môžete tešiť aj z nových obväzov,  
leukoplastov rôznych druhov a vlhkých vreckoviek! 
Projekt Na ulici k zdraviu bližšie podporila Komunitná nadácia Bratislava 
prostredníctvom grantu Young4BA. Ďakujeme!  
 
  Zmenili sme časy peších služieb v stredy a piatky.  Pozrite si zadnú stranu 
INTOXI, kde môžete nájsť nové časy, alebo si vypýtajte od nás kartičku 
s aktuálnymi časmi.  
  
 Aj v júli môžete využiť kaviarničku počas predĺžených pondelkov na 
Slovnaftskej ulici (11-16.00) 

 
 Využite možnosť vybaviť spolu s nami občiansky preukaz a/alebo rodný list.  
Môžeme vám preplatiť väčšinu nákladov, spojených s vybavením týchto dokladov. 
Viac informácií u nás v teréne alebo u koordinátorky sociálnej asistencie Evy 
(0904/655146)   

Prajeme vám krásne leto! Pedro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj obrázku na prednej strane:  
 http://obrazky.4ever.sk/obrazky/najstarsie/priroda/plaz-palmy-more-cln-2966081 
 

ARCHÍV STARŠÍCH INTOXI 
! Ak vás zaujíma nejaká téma, 

o ktorej sa písalo v starších číslach  
INTOXI, alebo si chcete zobrať 
staršie číslo iba tak zo záujmu,  
 

vyžiadajte si ho(ich) od 
nás v teréne. Máme ich  
 

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 
 

k dispozícii na 
službách s autom. 

� 



ANKETA NA MESIAC JÚL: 

ČO SI POČUL/A O METADONE A BUPRENORFÍNE?  
V ČOM VIDÍŠ ICH VÝHODY A NEVÝHODY?  
 

 „Chodil som na metadon, pomohol mi prestať s heroínom. Chceli mi zvyšovať, 
ale štvorka mi stačila. Pomohlo mi to s návykom, psychikou. Začal som pracovať. 
Skončil som asi po 2 mesiacoch, bolo mi z toho zle od žalúdka. Prestal som sám, 
podarilo sa mi to s alkoholom. Vedel som, že s metadonom prestanem 
s heroínom, že je to liek. Išlo mi na nervy, že som musel zháňať tovar. Človeku, 
ktorý by chcel prestať s heroínom by som odporúčal preorientovať sa na niečo 
iné, nájsť si niečo, čo ho baví – prácu alebo koníček.“ 
 

 „Metadon blokuje centrálu, aby ste nemali chuť na heroín. Počula som, že keď 
bola kamoška na dvanástke, tak nemusela brať aj heroín. Keď sú na štvorke, tak 
berú aj heroín. Užívala som metadon v Nemecku, týpek predával. Ale nevedela 
som, ako sa má užívať, vypila som celú fľašku naraz, aj viac. Potom som bola 
v riti, oťapená. Mala som z neho veľké krízy. Poznám ľudí, čo boli na metadone 

a  majú rodiny, deti, prácu. Vybavím si občiansky preukaz a kartičku, a chcem 
ísť na metadon. Z tovaru mi je zle, musím si dávať speed.“ 

 

 „Rozdiel medzi metadonom a suboxonom je, že z metadonu je väčší absťák. Na 
metadone som vydržala 2 mesiace. Suboxone je lepší, nie sú z neho také krízy, 2 
týždne vydrží krabička, aj zlacnel. Na suboxone som 2 roky, popri tom aj užívam.“ 
 

 „Ja som bol 4 roky na metadone. O suboxone som nepočul. Metadon bol fajn, ale 
bola z neho veľká kríza. Neviem, čo by som doporučil, je to individuálne.“ 

 

 „Z metadonu ma 3;krát vyrazili kvôli pervitínu. Lepšie je prestať bez toho. 
Metadon je podľa mňa horší ako heroín. Treba ísť na hory, zašiť sa tam na 2 
mesiace a potom ísť robiť.“ 
 

 „Výhody sú, že zadarmo fetuješ, nemusíš páchať trestnú činnosť. Bola som už 
nastavená, mala som jedenástku, ale stále mi lekárka zvyšovala, lebo som mala 
piko v moči. Nemusela som tak často šlapať. Vedela som si viac prepočítať 
peniaze, na čo ich použijem. A heroín som počas toho čoraz viac nepotrebovala. 
Vyradili ma, lebo som v piatok zaspala, počítali mi to ako vynechané dni, aj keď 
som nemala šancu ísť na metadon cez víkend, lebo ho vtedy nedávajú. Nevýhody 
sú vyraďovanie a to, že keď je tesne pred 16,00, tak ti ho už nedajú. Každé 
vyšetrenie ma mal iný doktor a mali nepríjemný prístup. Odporučili mi ústavnú 
liečbu, aj keď som im hovorila, že mi nevyhovuje. Ja v tom vidím psychický 
problém, nejaký čas to trvá, kým sa človek dostane z heroínu a metadon mi 

pomáhal sa z heroínu dostať psychicky.“  
 

 



ROZHODUJEM SA O SUBSTITUČNEJ LIEČBE 
 

MNOHÍ ABSOLVUJETE ALEBO STE ABSOLVOVALI SUBSTITUČNÚ LIEČBU METADONOM. NA 

SLOVENSKU JE DOSTUPNÁ V SÚČASNOSTI V BRATISLAVE A BANSKEJ BYSTRICI. NIEKTORÍ STE JU 

PRE RÔZNE PRÍČINY UKONČILI, MOŽNO UVAŽUJETE O TOM, ŽE SA NA METADON DÁTE NASTAVIŤ 

ZNOVU A NIEKTORÍ MOŽNO O NEJ ANI NEUVAŽUJETE. FAKTOM OSTÁVA, ŽE NA KAŽDÉHO ČLOVEKA 

ZABERÁ NIEČO INÉ  A NIE VŠETKÝM SYSTÉM LIEČBY METADONOM MÔŽE VYHOVOVAŤ.  PRÁVE 

PRETO SOM SA POTEŠILA, KEĎ SME SA PRED VIAC AKO ROKOM  DOZVEDELI O DOSTUPNOSTI 

ĎALŠEJ MOŽNOSTI SUBSTITUČNEJ LIEČBY – LIEČBY BUPRENORFÍNOM.  TÉMA LIEČBY 

BUPRENORFÍNOM ROZPRÚDILA V TERÉNE HLADINY A MNOHÍ STE O ŇU PREJAVILI ZÁUJEM. PRI 

ROZHOVOROCH S VAMI NA TÚTO TÉMU VŠAK VYVSTÁVAJÚ OBAVY/OTÁZKY, NA KTORÉ SA POKÚSIM  

V TOMTO ČLÁNKU NÁJSŤ ODPOVEDE.  
 
KRÁTKY  ÚVOD  O  LIEČBE 

BUPRENORFÍNOM 
 
Možno si ešte mnohí/é z vás pamätáte na 
liečbu čistým buprenorfínom, ktorý bol aj 
v SR pred niekoľkými rokmi veľmi 
rozšírený na liečbu závislosti opiátového 
typu. Kvôli tomu, že sa začal injekčne 
zneužívať, bol z trhu stiahnutý a dnes ho 
v SR nedostanete. Namiesto tohto lieku sa 
dostal na trh jeho „brat“ – liek, ktorý 
okrem buprenorfínu obsahuje aj naloxon. 
Práve naloxon zabraňuje tomu, aby sa 
liek dal užívať injekčne.  
 

• buprenorfín – liek s podobnými 
účinkami, ako iné opiáty (heroín, 
morfín, kodeín) len s tým 
rozdielom, že spôsobuje menšiu 
fyzickú závislosť a nižší opiátový 
účinok.  

• naloxon – je taká malá „potvorka“, 
ktorá blokuje účinok opiátov. Pri 
injekčnom užívaní lieku spôsobí 
abstinenčné príznaky. 

 
„Nová“ liečba buprenorfínom (spolu 
s naloxonom) sa užíva vo forme tabliet 
tak, že sa tableta nechá pod jazykom 
rozpustiť (trvá to niekedy 5-10 min) – pri 
takomto spôsobe užívania pôsobí iba 
buprenorfín, naloxon je pri ne-injekčnom 
podaní neúčinný. Ak by ste však chceli 

tento liek užiť injekčne, začne účinkovať 
naloxon, ktorý zablokuje účinok 
buprenorfínu a spôsobí abstinenčné 
príznaky.  
Prvá dávka buprenorfínu sa užije až 
vtedy, keď začnete pociťovať absťák. 
Vtedy sa buprenorfín prejaví v celej 
svojej kráse a absťák vám pomôže 
zvládnuť. Ak by ste ho užili skôr, 
buprenorfín spôsobí silné abstinenčné 
príznaky, ako výsledok jeho boja s iným 
opiátom (napr. metadon alebo heroín) vo 
vašom tele. 
 
Takto vyzerajú Suboxonové tablety. 
Zoznámte sa prosím☺ 

 
2 mg buprenorfín a 0,5 mg naloxon alebo              
8 mg buprenorfín a 2 mg naloxon.  
 
AKO LIEČBA BUPRENORFÍNOM 

PREBIEHA? 
 
Liečba sa realizuje pod dohľadom lekára 
(na výmene vám môžeme v prípade 
záujmu poskytnúť kontakt na lekára, 
ktorý liečbu sprostredkúva a podmienky 
liečby), ktorý určí množstvo a frekvenciu 



užívania lieku. Liek si vyzdvihnete 
v lekárni a užívate ho sami doma. 
K lekárovi chodíte najprv 2x týždenne, 
neskôr podľa potreby. Na začiatku užívate 
liek častejšie, po stabilizá- 
cii sa frekvencia užívania znižuje. 
Odporúčaná úvodná dávka je jedna alebo 
dve tablety v zložení 2 mg 
buprenorfínu/0,5 mg naloxonu. Táto 
dávka sa potom upravuje podľa reakcie 
daného človeka až do jeho stabilizácie. 
Dávka nemá byť vyššia ako 24 mg 
buprenorfínu denne. Za liek sa dopláca  
4,36 €, ak máte kartičku poistenca a 8, 73 
€ ak kartičku nemáte.  
 
CHCEM PREJSŤ Z METADONU NA 

BUPRENORFÍN.   JE TO MOŽNÉ? 
 
O odpoveď na túto otázku som požiadala 
pracovníčku CPLDZ v Bratislave Zuzanu 
Alexanderčíkovú, podľa ktorej je prechod 
z metadonu na buprenorfín možný. „Ak 
ste na metadone a uvažujete o prechode 
na buprenorfín, je dobré, aby ste to 
najskôr konzultovali so svojim 
lekárom/svojou lekárkou v CPLDZ, 
najmä v prípade ak ste nastavený/á na 
vysokú dávku metadonu.  Totižto, pri 
takejto zmene je potrebné, aby ste svoju 
dávku metadonu znížili na 30 mg 
metadonu/deň“  (inak sa môže stať, že 
vám buprenorfín nebude stačiť a liečba 
nebude účinná) 
 
AK MI SUBOXONE NEBUDE VYHOVOVAŤ, 
MÔŽEM SA K METADONU VRÁTIŤ? 
 
Podľa pani Alexanderčíkovej, ak vám 
suboxone nebude vyhovovať, môžete sa 
opätovne na metadon nastaviť po 30 
dňoch od prerušenia liečby. Úvodné 
didaktiky môžete začať absolvovať už po 
dvoch týždňoch od prerušenia. 

AKO SA MÁM ROZHODNÚŤ? 
 
Každý sme iný a na každého z nás pôsobí 
niečo iné. Napríklad „Hanka“ chce užívať 
buprenorfín, pretože metadon jej 
nevyhovuje kvôli každodennému 
dochádzaniu do CPLDZ. Každodenné 
stretávanie sa s inými užívateľmi/kami 
v CPLDZ jej pri jej liečbe tiež nepomáha. 
„Ján“ zase preferuje metadon. Je 
nastavený na vysokú dávku, metadon mu 
úplne vyhovuje. Momentálne si nevie 
zabezpečiť pravidelný príjem na platbu za 
recept na buprenorfín.  
 
Pri rozhodovaní, ktorý typ substitučnej 
liečby je pre vás vhodnejší,  pamätajte aj 
na to, že abstinenčné príznaky po 
vysadení buprenorfínu sú všeobecne 
slabšie, ako tie po užití metadonu. Práve 
z tohto dôvodu, sa odporúča začať najprv 
liečbou buprenorfínom.    
 
Je mi úplne jasné, že téma substitučnej 
liečby je oveľa širšia ako sa zmestí do 
jedného článku. Ak máte nejaké ďalšie 
otázky alebo sa práve rozhodujete 
a neviete ako ďalej, sme tu pre vás. 
Neváhajte nás na výmenách kontaktovať.  
 
Kontakt na sociálnu asistentku Evu: 
0904 655 146 
 
 
Zdroje: 
Rozhovor so Phd. Zuzanou Alexanderčíkovou 
z CPLDZ Bratislava 
http://www.ema.europa.eu/humandocs/PDFs/EPAR/s
uboxone/069706sk1.pdf 
http://www.drugs.com/suboxone.html 
http://www.drugrehabranch.com/staff-articles-and-
drug-treatment-news/suboxone-or-methadone-which-
is-right-for-you 
Zdroj obrázku: 
http://www.parentalunderground.com/images/suboxo
ne.jpg 

 
 



KEĎ DUŠA BOLÍ...A UŽ VIAC NEVLÁDZEM 
 
 „JAR V PLNOM PRÚDE, BLÍŽI SA NÁM LETO A S PRENIKAJÚCIMI 

LÚČMI SLNKA KU MNE PRENIKLA AJ DEPRESIA. POZNÁTE TO, 
SKLESNUTÁ NÁLADA, NEVYSVETLITEĽNÝ SMÚTOK, NIČ MA 

NEBAVÍ, NEMÁM CHUŤ SA STRETÁVAŤ S ĽUĎMI A UTEKÁM DO 

SVOJHO VLASTNÉHO SVETA. NEBAVÍ MA TO TU. NECHCEM SA UŽ 

TRÁPIŤ, CHCEM KONIEC. ČORAZ ČASTEJŠIE MA PREPADAJÚ 

MYŠLIENKY NA UKONČENIE TOHOTO TU. TAM NA DRUHEJ 

STRANE JE INÉ, SVET BEZ BOLESTI A SMÚTKU, TRÁPENIA A ŽIAĽU. 
PREMÝŠĽAM AKO TO UKONČIŤ. ŽILY MÁM O NIČOM, BOJÍM SA 

VÝŠOK TAKŽE ODPADÁVAJÚ VŠETKY MOŽNÉ SKOKY A OBESENIE 

(AJ TÁ STOLIČKOVÁ VÝŠKA MI NEROBÍ DOBRE). ZBRAŇ NEMÁM, 
VO VANI SA NEUTOPÍM A OHEŇ MA PÁLI. NIČ LEPŠIE MA 

NENAPADLO, TAK SI TU EŠTE CHVÍĽU POŽIJEM.“   
 

     Podľa odhadov každý deň na svete 
zomrie v dôsledku samovraždy 1 000 ľudí, 
10 000 urobí samovražedný pokus a 50 000 
sa samovraždou vyhráža. Podľa štatistík 
(Heretik, 2007) v roku 2002 spáchalo na 
Slovensku samovraždu 753 ľudí, čo je 
približne 6 vchodov (s 32 bytmi) 
v klasickom paneláku. Až 6x častejšie to 
boli muži ako ženy a 1200 pokusov bolo 
nahlásených (tu už sa dostávame takmer na 
10 panelákových vchodov). Predpokladá sa 
však  že skutočný počet samovrážd je 
aspoň dvakrát väčší a pokusov je ešte oveľa 
viac.  
     Akákoľvek situácia v našom živote sa 
môže stať stresovou, záťažovou, môže 
v nás vyvolať nepríjemné pocity. Môžu to 
byť kritické životné udalosti (smrť 
partnera, vážne zdravotné problémy, strata 
zamestnania) ale aj každodenné starosti 
(ako si zohnať peniaze na dávku). Niektoré 
obdobia v našom živote sú sami o sebe 
kritické – počas puberty sa asi každý z nás 
niekedy zaoberal myšlienkami na 
samovraždu. Kritickými je začiatok alebo 
koniec depresívnej fázy, stavy úzkosti, 
silné pocity viny alebo nedostatočnosti, 
dlhodobé poruchy spánku, nevyliečitelné 
ochorenie, alkoholizmus a užívanie drog 
(napr. samovražda pod vplyvom 
halucinácií, paranoje).. Najčastejšími 
dôvodmi bývajú duševné choroby 

(depresiou niekedy za život trpí každý 
druhý z nás), konflikty a rodinné problémy, 
zdravotné problémy, osobné problémy a 
konflikty, školské a pracovné problémy a 
sexuálne problémy.   
 
AKO SPOZNÁM, ŽE SA CHCE NIEKTO ZABIŤ?  
Väčšinou sa dajú rozpoznať varovné 
signály. Rizikovým faktorom je: 
� ak v rodine bola spáchaná samovražda,  
� ak má človek za sebou samovražedné 

pokusy alebo sa priamo či nepriamo 
vyhráža samovraždou, 

� ak má konkrétnu predstavu o spôsobe 
uskutočnenia samovraždy alebo sa mu 
snívajú sny o sebazničení, katastrofách, 
pádoch.  

„Keď som mala ťažkú depresiu sníval sa mi 
silný sen o páde so šmýklavky. Namiesto 
dopadnutia som letela, mala som strach, že 
sa napichnem na nízky plot, ale letela som 
ďalej, namiesto nárazu do zeme som sa 
začala vznášať. Bol to nádherný pocit,“ 
spoveď Niccole (suicide.org).  
 
To, že sa človek chce zabiť, sa často dá 
vypozorovať z jeho správania:  
� rozdáva svoj majetok (CD venuje 

priateľom, aby na neho nezabudli),  
� o svojej budúcnosti rozpráva negatívne 

alebo hovorí o budúcnosti bez neho,  



� zaujíma sa o smrť, umieranie a to, čo 
bude po smrti,  

� má príznaky ťažkej depresie (je 
stiahnutý sám do seba, nemá záujem 

alebo len malý o dianie okolo seba, 
nedokáže pociťovať radosť ani sexuálnu 
slasť, má problémy so spánkom 
a chuťou do jedla, cíti beznádej).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si zúfalý/á?  Nevieš čo máš ďalej robiť?  Máš pocit, že si v tom úplne sám/sama a nemáš sa 
na koho obrátiť? Dohodni si stretnutie s našou psychologičkou Gabou (kontakt ti dáme 
v teréne).  Život každého človeka má zmysel. Aj ten tvoj. Bojuj oňho.  
                                                                                         Veľa radosti zo života praje dominika  
Zdroje článku: 
http://www.suicide.org/how-to-help-a-suicidal-person.html 
FRANKEL, B. – KRANZOVÁ, R.: O samovraždách. 1. vyd. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 1999. 149s. ISBN 
807106-234-0 
HERETIK, A.: Klinická psychológia. 1. vyd. Nové Zámky : PSYCHOPROF, 2007. s. 210-215. ISBN 978-80-89322-00-8 

ČO ROBIŤ AK POZNÁM NIEKOHO KTO SA CHCE ZABIŤ?  

Neexistuje presný návod na to čo povedať a ako sa správať. Každý človek je iný a situácia 
tiež. Ponúkame ti niekoľko rád,  čo môžeš urobiť.   

1) Vždy treba brať poznámky o samovražde vážne. Ľudia, ktorí hovoria o samovražde, 
trpia a snažia sa požiadať o pomoc. Nevedia už čo robiť a stratili nádej. Niekedy môže 
o tom človek rozprávať s humorom, ktorým sa chráni pred bolesťou.  

2) Ak je človek v ohrození života alebo sa pokúša zabiť (napr. podrezal sa alebo stojí na 
parapete a chce skočiť), volaj záchrannú službu 112.  

3) Ak ti niekto povie, že rozmýšľa nad samovraždou alebo že sa chce zabiť, zachovaj 
pokoj.  

4) Rozprávaj sa s ním/ňou o tom. Nechaj ho/ju rozprávať koľko chce a potrebuje a čo 
chce. Pokús zistiť, čo v ňom spúšťa samovražedné pocity. či už premýšľal nad tým ako 
by to spravil.  Ak odpovie áno, spýtaj sa ho, či má k tomu všetko čo potrebuje. A ak 
odpovie áno, spýtaj sa ho či premýšľal nad tým kedy by to urobí. Týmito otázkami 
zistíš do akej miery sú jeho samovražedné sklony vážne a zistíš, čo sa mu preháňa 
v hlave 

5) Nechaj ho prejaviť svoje emócie (plakať, vrieskať, kričať).  
6) Nedovoľ mu/jej však  stať sa násilným, aby neublížil tebe alebo sebe.  
7) Snaž sa byť chápavý/á, láskavý/á a podporujúci/a pri rozprávaní sa s človekom, ktorý 

sa chce zabiť. Tým, že sa s ním/ňou budeš o tom rozprávať ho nepodnietiš k tomu aby 
to spravil. Môžeš mu však pomôcť sa z toho dostať. Niekedy sa človek potrebuje 
vyrozprávať a uľaví sa mu potom na duši.  

8) Počúvaj ho/ju pozorne. Nesúď to, čo ti povie. 
9) Použi povzbudzujúce slová, ak si myslíš, že je to vhodné.  
10) Daj mu/jej vedieť, že sa  oňho zaujímaš. Povedz mu, že sa znepokojuješ, máš oňho 

obavy. Človek so samovražednými sklonmi je veľmi citlivý a zraniteľný a potrebuje 
cítiť, že niekomu na ňom záleží.   

11) Ak je vo veľkom riziku, že spácha samovraždu, nenechávaj ho samého/samu.  
12) Skús mu navrhnúť stretnutie so psychológom alebo psychiatrom. Je to profesionálne 

vyškolený človek, ktorý mu môže pomôcť zvládnuť a prekonať samovražedné 
myšlienky a sklony. Poskytuje dlhodobú pomoc. 

13) Ak sa zabije tvoj blízky, nevyčítaj si to. Nie je to tvoja chyba.  



AKO NA ŠKRTIDLO – PRAKTICKÝ FOTO NÁVOD 
 
PRICHÁDZA LETO. OKREM TEPLA, PREDĹŽENÝCH SLUŽIEB PRINÁŠA AJ INÉ VÝHODY. AKÉ? NA 

CESTÁCH JE VEĽA CYKLISTOV. A VEĽA CYKLISTOV MÁ NA CESTÁCH DEFEKTY. NIE, NIE SOM 

ŠKODORADOSTNÁ. ALE KDE SÚ DEFEKTY, TAM SÚ STARÉ DUŠE. A ZO STARÝCH DUŠÍ BICYKLA PRE 

TEBA PRACOVNÍČKY OZ ODYSEUS RADY VYROBIA ŠKRTIDLÁ, ABY SME TI POMOHLI ZNÍŽIŤ RIZIKÁ 

SPOJENÉ S INJEKČNÝM UŽÍVANÍM DROG. 
 
DÔVOD, PREČO POVEDAŤ ŠKRTIDLU ÁNO 
 
Škrtidlo ti zabezpečí jednoduchšie 
pichnutie. A jednoduchšie pichnutie 
v tomto prípade znamená aj bezpečnejšie 
pichnutie.  
1.) Hlavnou úlohou škridla je na chvíľu 
zablokovať krv, ktorá v žilách putuje do 
srdca. Keď rukou ešte aj zacvičíš, krv sa 
v žile hromadí, žila sa rozšíri, tým pádom 
ju ľahšie uvidíš a nahmatáš. 
2.) Zaškrtená žila je pevnejšia, neuteká ti 
a ľahšie ju trafíš na prvýkrát. 
Používanie škrtidla je jeden zo spôsobov, 
ako svoje žily šetriť a chrániť pred silným 

poškodením. 
 
AKÉ ŠKRTIDLO JE NAJLEPŠIE? 
 
Škrtidlo nesmie byť pritenké (napr. šnúrka 
od topánky). Najlepšie škrtidlo je také, 
ktoré pruží, dá sa ľahko rozviazať, umyť, 
dezinfikovať (čím znížiš riziko znečistenia 
pokožky a možného zápalu). Opasok má 
okrem nepružnosti aj tú nevýhodu, že jeho 
uvoľňovanie je príliš pracné. 
Škrtidlá, ktoré rozdávame my na výmene 
sú vyrobené z obyčajnej starej duše 
bicykla. Také škrtidlo si kedykoľvek môžeš 
vyrobiť sám/sama. Stačí prestrihnúť dušu, 
z jednej môžeš mať až 4 až 6 škrtidiel. 
Pamätaj na to, že nie je bezpečné zdieľať 
s inými nič z tvojho nádobička – a to platí 
aj pre škrtidlo! Napríklad vírus hepatitídy 
typu C (=žltačka C) nezničíš ani 
vydezinfikovaním škrtidla, a preto je dobré 
mať vždy vlastné škrtidlo. 

KEDY JE ŠKRTIDLO ZAŠKRTENÉ PRÍLIŠ? 
♠ žila sa ti nerozšíri tak, ako by mala 
♠ keďže stiahnutie zabránilo tepnám 

viesť okysličenú krv do ruky, pocítiš 
v ruke mravenčenie, tŕpnutie, oťaženie 
až bolesť 

♠ keď škrtidlo uvoľníš, pocítiš príval 
tepla do ruky – je to tým, že sa tepny 
uvoľnili a do ruky začala prúdiť krv 

 
NÁVOD NA ZAVIAZANIE ŠKRTIDLA 
 

 
 
1. Koniec škrtidla (volajme ho KONIEC 1) 
uchop medzi palcom a ukazovákom. 
 

 
 
2. Škrtidlo drž palcom a druhý koniec 
(KONIEC 2) omotaj okolo ramena. Chyť 
ho potom tak isto medzi palec a ukazovák. 

Koniec 1 

Koniec 2  

Koniec 1 

Vpich urob do priškrtenej žily. Škrtidlo 
jemne uvoľni skôr, ako si injikuješ drogu. 



 
 
3. Koniec škrtidla 1, s ktorým si začínal/a 
prechyť do druhej ruky a... 
 

 
 

4. ...a potiahni ho smerom k telu. Koniec 2 
stále drž!  
 

 
 

5. Na ramene ti musí vzniknúť takéto 
prekríženie.  
 

 

6. (obrázok vľavo dolu) Škrtidlo prevlečieš 
prstom cez miesto skríženia, čím vytvoríš 
slučku ako je na obrázku. A voilà! Správny 
úväz je ne svete!  

 
 
7. Tento úväz má výhodu! Možno ho 
veľmi rýchlo rozviazať. Koniec škrtidla 2, 
ktorý si od kroku č. 4 doteraz držal/a medzi 
palcom a ukazovákom jednoducho 
potiahneš a uzol je rozviazaný! Je dobré si 
zvyknúť dať tento koniec škrtidla do úst 
a rozviazať ho ústami. Nemaj ruku 
zaškrtenú príliš dlho, tvoje žily ti budú 
vďačné, lebo sú nerady dlho priškrtené. Je 
to preto, lebo zaškrtením je obmedzený 
prietok krvi v žilách 
 
Viazanie škrtidla chce cvik – a my si to na 
výmene s tebou radi nacvičíme. Máš pocit, 
že už to vieš? Tak to skús aj opačne – 
druhou rukou ☺. Ja sa s tým vždy 
dopletiem. 
Želám veľa šťastia. 

Mirka 
PS: Keď máš alebo nájdeš staré duše 
z bicykla, nevyhadzuj, prines nám ich na 
výmenu. Veď starých duší na škrtidlá nikdy 
nie je dosť! 
 
Zdroje: 
http://www.saferinjecting.net/injecting-tourniquets.htm 
http://www.nuaa.org.au/files/usersnews/UN42/UN42_Tou
rniquets.pdf 
Fotografie pre Teba pripravila Mirka s láskavou ochotou 
jej sestry. 

Koniec 1 

Koniec 2  

Koniec 1 

Koniec 1 

Koniec 1 

Koniec 1 

Koniec 2 



AU! ALEBO OŠETRUJEME RANY 
 

BOHUŽIAĽ, POMERNE ČASTO SA PRI NAŠICH SPOLOČNÝCH STRETNUTIACH 

ZAOBERÁME PORANENIAMI. KAŽDÝ Z NÁS MÁ S NIMI NEJAKÚ SKÚSENOSŤ. ČI UŽ IDE 

O (NE)VYDARENÝ VPICH, ROZŠKRABANÉ VYRÁŽKY ALEBO LEN POREZANIE SA ŽILETKOU PRI HOLENÍ, 
VŽDY NÁM RANY VIAC ČI MENEJ „OTRAVUJÚ“ ŽIVOT. TO AKO VEĽMI NÁM HO SKOMPLIKUJÚ VŠAK 

ZÁLEŽÍ AJ OD NÁS ;) 
 
VŠEOBECNÉ ZÁSADY PRI OŠETROVANÍ 

RANY (NA ČO TREBA VŽDY MYSLIEŤ) 
 

Existuje veľa druhov   
rán. Je jasné, že každá 
je úplne iná a potrebuje 
inú starostlivosť. 
Avšak bez ohľadu na 
to, ako sme k tej svojej 
prišli, mali by sme pri 
jej ošetrovaní vždy 
dodržiavať isté zásady. 
Ja vám ponúkam tieto: 

 
� Nepodceňujme nijakú otvorenú 
ranu!  
V tomto prípade platí, že aj „z komára sa 
môže stať somár“ - akákoľvek otvorená 
rana (to znamená aj vpich) môže slúžiť 
nečistotám, baktériám a infekciám 
(hepatitída B, C, HIV, tetanus...) ako 
vstupná brána do nášho tela. Zároveň aj 
malá ranka sa môže zapáliť a prejsť do 
štádia, kedy už bude jej liečba nepríjemná, 
bolestivá, zdĺhavá a drahá. 
 
� Dodržiavajme hygienické zásady pri 
kontakte s ranou! 
Ak je to možné, vždy si pred ošetrovaním 
poriadne umy ruky mydlom a tečúcou 
vodou. Pokiaľ nemáš k dispozícii tečúcu 
vodu, použi niečo z tohto: prevarenú vodu, 
balenú vodu, mokré vreckovky, 
alkoholáky. 
Potom si navleč jednorazové gumené 
rukavice, ktoré ti radi dáme na výmene. Ak 
nemáš rukavice, poslúžiť ti môžu aj čisté 
sáčky. Ruky si v nich umývaj aj počas 
ošetrovania po každom dotyku s ranou.  
 
 

 
Mali by ostať čisté - aj týmto sa chrániš 
pred infekciou.  
Keď máš v rane hnis, nečistoty alebo 
zaschnuté výlučky: 
 

1.  Ranu poriadne vypláchni tečúcou 
vodou. Ak nemáš prístup k tečúcej vode, 
vyumývaj ranu aspoň balenou vodou vo 
fľaši. 
2. Dezinfikuj ranu a jej okolie 
dezinfekčným roztokom z lekárne. 
3. Okolie rany osuš niečím čistým, 
napríklad papierovou vreckovkou, suchými 
tampónmi. 
4. Až teraz použi obklad, potom gázu 
a obväz.  
Na obklad môžeš použiť fyziologický 
roztok. To je 0,9% vodný roztok soli, ktorý 
si môžeš kúpiť v lekárni. Pri hnisavých 
ranách môžu pomôcť aj obklady s vývarom 
repíka. 
Ak ti rana mokvá, môžeš na jej vysušenie 
použiť roztok hypermangánu (sú to ružové 
kryštáliky, ktoré sa rozpustia vo vode). 
Hypermangán je voľne dostupný v lekárni 
aj s návodom na použitie.  
Na opuchnuté okolie rany môžeš prikladať 
studené aj octanové obklady. 
 
Ak pri ošetrovaní používaš masti, vždy 
najprv ranu a jej okolie očisti. Nepoužívaj 
veľmi hrubú vrstvu a nedávaj nový „náter“ 
na starý - inak si tam baktérie urobia žúr.  
Ak sú v rane úlomky skla, kamienky 
alebo iné nečistoty, vyberaj ich iba ak nie 
sú príliš hlboko! Ak je predmet v rane 
hlboko a ty ho vyberieš, môžeš si tak 
spustiť silné krvácanie. Radšej nechaj tento 
zákrok na lekára. 
 



Chronická rana - je každá, ktorá sa 
nehojí dlhšie ako 8-9 týždňov. Z takejto 
rany je potrebné odstrániť odumreté 
tkanivo a výlučky, a obnoviť jej 
prekrvenie. Pri niektorých ranách to môže 
znamenať nevyhnutný zásah skalpelom. 
Existuje aj menej bolestivý, ale o to 
finančne nákladnejší spôsob, kedy sa 
používajú špeciálne prípravky a náplasti 
na tzv. vlhkú liečbu rán. Tá pomáha 
vytvárať v rane prostredie podporujúce 
hojenie. Či je tvoja rana „vhodná“ na 
takúto liečbu určí lekár. 
 

� Naučme sa správne používať 
obväzy! 
Je potrebné, aby bol obväz sterilný! Taký je 
iba ten, ktorý bol špeciálne zbavený 
mikróbov (sú na to rôzne postupy 
a prístroje, ktoré ani ja, ani ty nemáme k 
dispozícii). Pre nás to teda znamená,  že 
obväz má byť správne uchovaný 
v neporušenom obale.  
Po vybratí z obalu s ním narábaj čo 
najmenej a dodržiavaj hygienické zásady 
spomenuté vyššie. V žiadnom prípade si 
neobchytaj obväz rukami. Citlivá je najmä 
tá časť, ktorá sa prikladá na ranu. Je dobré 
použiť nové gumené rukavice. 
Ak nemáš sterilný, použi aspoň čistý 
obväz. Môžeš ho oprať, opláchnuť a 
prípadne vyžehliť.  
Obväz by nemal príliš sťahovať a škrtiť, ale 
nesmie byť ani voľný. Preväzovanie je 
potrebné aj 2-krát denne, a to s celým 
čistiacim a umývacím rituálom.  
Mám však aj smutnú správu - suché obväzy 
strhávajú nové bunky, ktoré sú dôležité pre 

ďalšie hojenie rany. To spôsobuje veľké 
problémy najmä pri chronických ranách 
(pozri rámček). Pod obväz preto používaj 
dostatočné množstvo sterilných gázových 
štvorcov. 
 

� Odhodlajme sa na návštevu 
lekára... 
...ak si to rana vyžaduje. Ako to zistíš? 
Odborné vyšetrenie je potrebné, ak sa 

krvácanie z rany nedá zastaviť, ak sa v rane 
nachádza cudzie teleso, ak hrozí riziko 
infekcie (napríklad, znečistenou ihlou, ale 
aj pri pohryzení zvieraťom), ak sa staršia 
rana správa ako infikovaná.   Podozrenie na 
infekciu existuje pri akejkoľvek rane, ktorá 
sa nezačne hojiť do 48 hodín.  
Príznaky infekcie sú: stupňujúca sa bolesť 
v oblasti rany, opúchanie, sčervenanie, 
pocit horúčavy v okolí rany alebo 
rozširovanie ohniska zápalu. Všímaj si 
prítomnosť hnisu alebo mokvanie. Pri 
infekcii ešte môžeš mať opuchnuté uzliny 
na krku, v podpazuší alebo slabinách. Ak 
infekcia postupuje, objavuje sa horúčka, 
potenie, smäd, triaška, únava.  
Ak na sebe pozoruješ uvedené príznaky 
infekcie alebo tieto zápaly, vyhľadaj svojho 
lekára. Ak nemáš kartičku poistenca, môžeš 
skúsiť pohotovosť alebo sa obrátiť na nás 
a náš projekt sociálnej asistencie.  
Prajem vám,  ak máte nejakú ranu, ktorá 
vás dlho trápi, aby ste našli v sebe dosť sily 
na jej liečbu a ošetrovanie.                 Ivet 
Za rady ďakujem aj zdravotnej sestre 
Marianne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chronická finančne nákladnejší spôsob, 
kedy sa používajú špeciálne prípravky 
a náplasti na tzv. vlhkú liečbu rán 
 
 
 
Zdroje:  
www.ssoor.sk, www.nursing.uiowa.edu/sites/chronicwound/ 
http://sk.hartmann.info/SK/76217.htm 
LEE, T., NEWMANNOVÁ, L. a kol. 2003. Príručka prvej 
pomoci. 1. vyd. Bratislava : PERFEKT, 2003. ISBN 80-8046-
223-2, s. 128 - 137. 
COVISA, J. V. 2004. Praktická zdravoveda. 1. vyd. Bratislava : 
Mladé letá, 2004. ISBN 80-10-00390-5, s. 652-653. 
-alice-, blko. Biomaso čili vřed bércový. Intoxi 5/2008 
http://www.ehow.com/how_5402_check-wound-infection.html 
Obrázok: 
http://www.printactivities.com/ColoringPages/Mummy_Coloring
_Pages/Mummy_falling_apart.gif 

Prvá pomoc - najprv je potrebné zastaviť 
krvácanie z rany. To by sa malo podariť, 
keď miesto pritlačíš a bez pohybu podržíš 
10-15 minút. Ranu potom očisti. Môžeš 
použiť dezinfekčný roztok z lekárne, ale 
iba na okolie rany! Inak by sa mohlo 
narušiť jej hojenie. Naopak, mydlo 
a vodu môžeš použiť na celú ranu. Ak ide 
o odreninu, lepšie sa zahojí na vzduchu. 
Ak rana ešte krváca, použi rýchloobväz 
a v prípade potreby ho vymieňaj. Ranu 
pozoruj a navštív lekára, ak si všimneš 
príznaky uvedené v článku. 
 



IDEME SPOLU DO VIEDNE 
 

UŽ JE TU JÚL A TEDA AJ ČAS VÝNIMOČNEJ KONFERENCIE AIDS 2010 VO VIEDENSKOM 

KONFERENČNOM CENTRE (REED MESSE WIEN, MESSEPLATZ 1). JE TO AJ PRÍLEŽITOSŤ PRE 

VŠETKÝCH NÁS A VÁS ÍSŤ SPOLU DO VIEDNE.  ČO NÁS TAM ČAKÁ? 
 
Úžasná atmosféra, plná skvelých ľudí, 
rôzne komunitné zóny (pre ľudí, ktorí 
injekčne užívajú drogy; pre ľudí 
pracujúcich v sex-biznise; pre gayov; pre 
ľudí žijúcich s HIV a pod.), prednášky, 
zaujímavé stánky a výstavy a mnoho iného. 
Napríklad: 
 
� Slávnostné otvorenie Global village 

18.7.2010, 18:00-21:30  
� Výstavy fotografií 'Prístup ku životu' 

a 'Narodiť sa bez HIV'. Organizované 
Globálnym fondom na boj proti AIDS, 
tuberkulóze a malárii.  

� Odovzdávanie cien „Červenej stužky 
2010“: Mladí proti diskriminácií. Cena 
je určená mladým ľuďom (14-20r.), 
ktorí realizujú umelecké, či mediálne 
projekty týkajúce sa HIV v Rakúsku. 

� Mapy tiel – naše pozitívne telá: 
Výstava autoportrétov ľudí žijúcich 
s HIV v životnej veľkosti. Výstava 
umožňuje ľudom žijúcim s HIV 
povedať ich životné príbehy, podeliť sa 
o sny a obavy týkajúce sa 
presadzovania ich práv na verejnosti. 

� Výstava tričiek a plagátov vytvorených 
ľuďmi žijúcimi s HIV „Mesto, kde 
žijú ľudia“, ktorej hlavným odkazom 
je,že rôzni ľudia môžu žiť v mestách.  

� Mladí ľudia žijúci s HIV rozprávajú 
o bolestiach a radostiach, skrytých 
strachoch a nádejách a o ich úprimnej 
láske ku životu. Kresby pochádzajú od 
10 detí žijúcich s HIV z Ukrajiny. 

� Medzinárodný memoriál AIDS – 
výstava a tvorba quiltov. Každý/á  

 
návštevník/čka bude mať príležitosť 
vytvoriť spomienkový Quilt. Quilt (ako 
keby veľký patchworkový obraz) sa od 
roku 1997 tvorí na pamiatku človeka, 
ktorý zomrel na AIDS a vyjadruje lásku 
a rešpekt. Je to aj znakom, že sa na 
ľudí, ktorí zomreli na AIDS nezabúda. 

 
� Pohľad na AIDS 2010 – Pozitívny 

je už 6ta sezóna výstavy. Zameriava 
sa na pozitívny vzťah spoločnosti 
voči ľuďom žijúcim s HIV. 
Fotografie od viac ako 50tich 
umelcov tvoria nápis POSITIVE. 

� ME by ME (ja mnou) – fotografický 
projekt mladých transgender ľudí 
pracujúcich v sex-biznise v Indii 

� Prenájom človeka s HIV: na 
výstavu je možnosť si „prenajať“ 
človeka žijúceho s HIV, s ktorým je 
možné diskutovať rôzne témy, 
životné situácie. 



 ŽENY PRACUJÚCE V SEX-BIZNISE DÁVAJTE SI POZOR NA: 
 

27.6.2010: Muž 27 - 32 rokov, vysoký 180 cm, chudý, tmavé krátke nagelované vlasy, 
vyčesané dohora. Elegantný, dobre oblečený. Berie pervitín - mal veľké zrenice a bol 
zrýchlený. Používa ukecávačky, aby klientka šla s ním,čo najďalej od ľudí na tmavé 
miesto. Pokúsil sa znásilniť klientku pri NTC. Netreba sa nechať ukecať a brať peniaze 
dopredu. 

� A mnoho ďalších výstav. Všetky 
výstavy budú trvať počas celej 
konferencie. 
 

Program sa ešte stále ujasňuje a pred 
uzávierkou INTOXI ešte nebol 
k dispozicií. Napriek tomu sa už vie, že 
konferenciu bude sprevádzať aj Pochod 
za ľudské práva. V utorok 20.7.2010 
bude večer pochod za ľudské práva, 
ktorý ukončí svojím príhovorom 
a koncertom medzinárodne uznávaná 
speváčka, skladateľka a dlhodobá AIDS 
aktivistka Annie Lennox.  

 

Účastníci a účastníčky sa o 19.00 
presunú metrom z priestoru konferencie 
na Schottentor, odtiaľ o 20.00 začne 

pochod smerom na Heldenplatz. Na 
Heldenplatze budú mať príspevky rôzni 
vládni predstavitelia a aktivisti, medzi 
nimi aj Annie Lennox, ktorá predstaví 
svoje aktivity v oblasti HIV (a aj 
zaspieva), budú sa premietať rôzne 
krátke dokumenty. Akcia by sa mala 
skončiť o 22:30. 

 
POĎTE S NAMI DO VIEDNE! 
 
Na to, aby niekto mohol ísť s nami je dobré 
sa nahlásiť vopred, aby sme mohli kúpiť 
lístok, dá sa prísť aj rovno na stanicu 
a stretnúť sa tam s nami (presné  
časy a miesta sa budú dať zistiť u nás 
v teréne, alebo na čísle 0903786706), alebo 
prísť rovno do kongresového centra vo 
Viedni.   
Do kongresového centra sa dá dostať U2 
U-Bahn, stanica je U2 Messe/Prater – 
entrance A.  
Global village je otvorená nasledovne: 
nedeľa 18 júl: 18:00 – 21:30,  
pondelok 19 júl – štvrtok 22.júl:  
8:30 – 20:30,  
piatok 23 júl: 8:30 – 12:00. 
 
Tešíme sa, že sa tam spolu vyberieme, ak 
už viete, že by ste mali záujem, stačí 
povedať v teréne (ideálne ak dáte na seba 
mobil), či zavolajte na 0903786706 
(Katarína). 

Katarína 
Zdroj obrázku:  
http://www.gossone.com/wp-
content/uploads/2010/04/annie-lennox-hiv-positive.jpg 
http://friendsforlife-oradell.org/images-
ffl/aids_quilt_001.jpg



ČISTÁ IHLA 
 

REPRESIA SA V MESTE ZOSILŇUJE. AJ PENTAGON, MIESTO KDE VÝMENA IHIEL VŽDY PUKALA VO 

ŠVÍKOCH, AKOBY ZASPAL. SUMA SUMÁRUM NA VÝMENU IHIEL CHODÍTE MENEJ ČASTO A NOSÍTE 

MENEJ IHIEL. LOGICKY Z TOHO VYPLÝVA, ŽE V MESTE SA VIACEJ IHLY ZDIEĽAJÚ A ANI ZĎALEKA SA 

NEPRIBLIŽUJEME K TOMU, ABY STE NA JEDEN VPICH MALI JEDNU STERILNÚ IHLU. V ROKU 2009 

SME ROZDALI CCA O 23 000 IHIEL MENEJ AKO V ROKU 2008. VŠIMLA SOM SI NIEKTORÉ ZMENY VO 

VAŠOM SPRÁVANÍ VO VZŤAHU K POUŽÍVANIU IHIEL. NEZAPRIEM SA A NAPÍŠEM VÁM O NICH VIAC 

A PEKNE ICH ROZOBERIEM. 
 
ZDIEĽANIE INJEKČNÝCH 

STRIEKAČIEK (AJ 

S PARTNEROM/KOU) 
V týchto dňoch sa častejšie 
stretávam s tým, že zdieľate 
injekčnú striekačku. 
Poprípade, že vaša použitá 
injekčná striekačka putuje 
k niekomu druhému. Zdieľanie 
injekčných striekačiek patrí k tým 
najnebezpečnejším zmenám vo vašom 
správaní. Zdieľanie ihly znamená 
vystavenie sa riziku prenosu HIV, žltačky 
typu C a B a iných ochorení, ktoré sa 
prenášajú krvou. Aj keď ihla môže 
voľným okom vyzerať čisto, dokonca aj 
po jednoduchom prepláchnutí vodou v nej 
môžu ostať okom neviditeľné čiastočky 
krvi. Niektorí z vás to riešia tak, že si 
svoju ihlu označia napr.: opálením konca 
piestu. Tak svoju ihlu spoznajú podľa 
svojej značky.   
Ponúkam vám postup čistenia, ktorý je 
vhodný v situácii, keď sa chystáte ihlu 
zdieľať. Očistite ihlu vždy pred tým, ako 
musíte použiť cudziu ihlu alebo ak vašu 
ihlu musí použiť niekto druhý (vrátane 
partnera/partnerky, priateľa/priateľky či 
manžela/manželky) 
Tento postup čistenia znižuje riziko 
prenosu HIV a žltačky typu C, B. Riziko 
sa výrazne znižuje, avšak nie je možné, 
aby vás čistenie 100% ochránilo.  
 
1) Opláchnite ihlu i striekačku v studenej 

vode niekoľkokrát hneď po ukončení  

 
   injikácie. A to ešte skôr, ako krv 

zaschne. Je dôležité, aby to bola studená 
voda! V teplej vode sa krv zráža, takže 

sa v teplej vode krv ťažšie 
odstráni.  
2)  Natiahnite do 

striekačky nejaký 
dezinfekčný roztok 

zriedený s vodou (napr.: 
SAVO) a vystrieknite 
mimo nádobu. Zopakujte 

to niekoľko krát. Natiahnite SAVO do 
striekačky a nechajte ho pôsobiť 2 
minúty. Na záver poriadne opláchnite 
striekačku vodou a zbavte ju zvyškov 
SAVA v striekačke. Ak nemáte 
poruke SAVO, použite napríklad 
peroxid vodíka, alkohol alebo aspoň 
čistič na riad. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
OPAKOVANÉ POUŽÍVANIE SVOJEJ IHLY 
Je logické, že čím je menej sterilných 
ihiel v obehu, tým častejšie budete nútení 
používať svoju vlastnú ihlu viackrát. Ani 
to však nie je bez rizika. Pohybujeme sa  

DÔLEŽITÉ: Aby sa zničil vírus 
žltačky typu B, je nutné nechať 
pôsobiť SAVO 2 minúty v 
striekačke/v Stericupe/v lyžičke. Nie 
je isté, či SAVO dokáže zničiť vírus 
žltačky typu C, ale môže pomôcť 
riziko prenosu znížiť. Predpokladá 
sa, že už 30 sekundové pôsobenie 
SAVA dokáže zničiť vírus HIV.!!!!! 
 



 
 
síce v pokojnejších vodách, ale aj tu sú 2 
významné riziká:  
 
���� Tupá ihla. Už prvým vpichom sa ihla 

otupuje. Ihly sú totižto určené na 
jedno použitie. Čím je ihla tupšia, tým 
sa viacej ničí žila. Ranky po vpichu 
tupou ihlou sú väčšie a ťažšie sa hoja. 
To najhoršie, čo sa vám môže stať, je 
že sa vám žila jednoducho po čase 
stratí. 

���� Zápaly a abscesy. Ak používate 
opakovane svoju vlastnú ihlu, už nie 
je sterilná. Sterilitu strácate aj vtedy, 
ak vyberáte ihlu z obalov. Stratením 
sterility a opakovaným používaním 
ihly riskujete, že do žily vpravíte 
nečistoty. Tie môžu spôsobiť zápaly 
žíl a abscesy (hnisavé zápaly). Je to 
bolestivá a niekedy aj ťažko liečiteľná 
komplikácia. Znížiť riziko zápalov 
môžete, ak budete svoju ihlu čistiť. 

 
OPAKOVANÉ POUŽÍVANIE SVOJEJ IHLY A 

MENENIE HROTU 
Všimla som si, že kvôli tomu, aby ste 
mali pri sebe menej ihiel robíte jednu vec. 
Odlomíte hroty zo sterilnej injekčnej 
striekačky. Hrot si nechávate a telo 
striekačky vymeníte. Vtedy opakovane 
používate telo striekačky a na vpich si 

meníte len hrot. Tým pádom znižujete 
riziko otupenia ihly, a to je dobre. Avšak 
nevyhnete sa riziku vzniku zápalov a 
abscesov, keď použijete telo ihly, 
v ktorom už bola natiahnutá krv. Takže 
opäť platí čistiť, čistiť a čistiť! 
 
Na záver by som rada povedala. Je úžasné 
mať vždy sterilnú injekčnú striekačku. Ak 
to však nie je možné, dôležité je  mať 
vždy svoju ihlu a striekačku. Predídete 
riziku prenosu vírusu HIV, žltačky typu B 
a C. Rovnako dôležité je mať svoju 
vlastnú lyžičku/SteriCup, vodu, filtre, 
predídete tak riziku prenosu žltačky typu 
B a C. Sterilita pomôcok a čistota 
pomôcok, ktoré nemôžu byť sterilné vám 
napomôžu k ochranu pred zápalmi a 
abscesmi. My sme vám nápomocní. 
Zvýšili sme výdaj ihiel – viď tabuľku 
vpravo! Máme adresy lekárni, kde sa dajú 
ihly kúpiť. Takže informácie máte, 
zdravie je vo vašich rukách. Veľa šťastia! 
                                                      Соня 
Zdroj:  
Harm Reduction Coalition .A Safety Manual for Injection 
Drug Users. HRC: New York prístupné na internete 
http://www.zoklet.net/totse/en/drugs/miscellaneous_drug_i
nformation/164903.html                            Zdroj obrázku: 
http://www.hivplusmag.com/plus_weekly_email/images_r
f/drugs_misc.jpg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ako vydávame ihly (mimo Pentagonu)? 
 keď prinesieš 0-99 použitých ihiel, 

dostaneš 10 ihiel naviac. 
(napr. za 82 použitých ihiel dostaneš 
92 nových ihiel) 

 za 100-199 použitých  ihiel dostaneš 
„plus 20 ihiel“ 

 za 200-299 použitých  ihiel dostaneš 
„plus 30 ihiel“ 

 atď... 
 

Tento výdaj platí na našich výmenách na 
Slovnaftskej, v meste na Vajnorskej, 
Príkopovej, na Avione, Hlavnej stanici, 
Trnavskom mýte. 
 

Na Pentagone platí, že ti pridáme vždy 
„plus 5 ihiel”.  Napr. za 82 ihiel dostaneš 
87 nových ihiel,  alebo za 210 ihiel 
dostaneš 215 ihiel. 
 



OKRUH PORTUGALSKOM A ŠPANIELSKOM 
ČASŤ 9. – BAŠTA VZDELANOSTI – SALAMANCA 

 
PO PREHLIADKE PAMÄTIHODNOSTÍ CÓRDOBY NÁS S MAROŠOM ČAKALA NÁROČNÁ 5-HODINOVÁ 

CESTA NAPRIEČ STREDOM ŠPANIELSKA. ĎALŠOU ZASTÁVKOU MALO BYŤ MESTO SALAMANCA, A TAK 

SME AUTOM NAMIERILI Z JUHU SMEROM NA SEVER. ROZMÝŠĽALA SOM, ŽE BY SME SA PO CESTE 

MOHLI ZASTAVIŤ AJ V HLAVNOM MESTE ŠPANIELSKA – MADRIDE (MAROŠ TAM EŠTE NEBOL), ALE 

NA TO UŽ NEOSTÁVAL ČAS... 
 

Lietadlo nám odlietalo z Lisabonu už o 
dva dni, dovtedy sme sa tam museli 
dopraviť a uzavrieť náš cestovateľský 
okruh. Aj tak som sa necítila najlepšie, 
moja nádcha pokračovala. Po ceste som 
dokonca aj zaspala.  

Po vyčerpávajúcich 600 km sme sa 
konečne ocitli v Salamance. Ubytovanie 
sme si našli pomerne rýchlo, v centre sme 
náhodou natrafili na malý hostel, a keďže 
cena bola prijateľná, veci sme si zložili 
tam. Rýchlo sme sa osprchovali a vyrazili 
do mesta.  

Salamancu založili pod názvom 
„Helmantika“ keltské kmene v 4. storočí 
pred Kristom. Neskôr bola vďaka svojej 
strategickej polohe dobytá Kartágincami a 
následne sa jej zmocnili Rimania. Potom 
prešla do rúk moslimov a v 12. storočí ju 
získal kráľ Alfonso VI. Dôležitým 
dátumom v histórii mesta je rok 1218, kedy 
boli založené Všeobecné štúdiá, 
predchodca dnešnej Univerzity. Pápež 
Alexander IV. nazval túto univerzitu 
“jedným zo štyroch hlavných svetiel 
osvetľujúcich svet“ (spolu s univerzitami v 
Boloni, Paríži a Oxforde). Mesto navštívil 
aj známy moreplavec Kryštof Kolombus - 
dominikánski kňazi mu tu  
zabezpečili podporu kráľovnej Isabel na 
jeho objavných cestách. 

Začali sme s prehliadkou katedrály – 
s prekvapením sme zistli, že ide vlastne o 
dve budovy rozličných štýlov - Starú 
katedrálu (Catedral Vieja) a Novú 
katedrálu (Catedral Nueva). Stará bola 
postavená začiatkom 12. storočia 
v románsko-gotickom slohu . V 16. storočí 

si však povedali, že Salamanca potrebuje 
väcšiu a krajšiu katedrálu a tak na príkaz 
kráľa Ferdinanda začali stavať Novú 
katedrálu. Stavba trvala viac ako 200 
rokov, a tak okrem pôvodného gotického 
slohu obsahuje prvky renesancie a baroka. . 

Stará katedrála bola v čase našej 
návštevy zatvorená, ale dostali sme sa 
aspoň do Novej. Vnútro tvorili tri lode 
s bočnými kaplnkami, rebrová klenba a 
mohutná kupola. Vonkajšia časť katedrály 
bola bohato zdobená rímsami, balkónmi a 
inými dekoratívnymi prvkami. Kuriozitou 
je, že sa tam dá nájsť aj kamenný detail 
kozmonauta, čo môžu niektorí považovať 
za dôkaz o cestovaní v čase. Vysvetlenie je 
jednoduché - kozmonaut sa na výzdobe 



ocitol až po rekonštrukcii budovy v roku 
1992 ako symbol 20. storočia. 

 
Salamancu zvyknú nazývať aj Malý 

Rím, a my sme onedlho pochopili, prečo. 
Spája sa tu totiž dlhá história a súčasnosť, 
v ktorej mesto dýcha množstvom mladých 
ľudí. V meste býva okolo 36-tisíc 
študentov! Blízko katedrál možno natrafiť 
na už spomínanú Univerzitu, ktorá je 
najstaršou a najvýznamnejšou 
v Španielsku. Hovorí sa, že kto na portáli 
budovy nájde kamennú „šťastnú žabu“, 
bude mať po celý rok šťastie (niekde sa 
dokonca uvádza, že sa do roka ožení), čo je 
dosť ťažké, pretože počet ornamentov a 
figúr je skutočne veľký. My s Marošom 
sme to síce neskúšali, ale aj tak sme sa o 
mesiac po návrate zobrali. 

Večer ešte naše kroky smerovali na 
Hlavné námestie (Plaza Mayor), ktoré je 
typickou barokovou stavbou z 18. Storočia, 
a vraví sa, že je najkrajšie v celom 
Španielsku. My sme mali možnosť vidieť 
ho v magickej atmosfére noci, keď bolo 
pôsobivo osvetlené a pulzoval tam život. 

Atmosféru dokresľovalo práve 
prebiehajúce vystúpenie hudobníkov 
v dobových kostýmoch. Zaujímavosťou je, 
že ešte do konca 19. storočia sa tam konali 
býčie zápasy. 

Na druhý deň sme sa vybrali ešte na 
krátku prechádzku a pozreli sme si 
renesančný  Mušľový dom (Casa de las 
conchas). Pôvodne som si myslela, že 
pôjde o skutočné mušle ponalepované na 
fasádu, ale išlo o cca 300 „umelých“ mušlí 
vytvarovaných z kameňa, čo bol taktiež 
pekný pohľad.  

Za zmienku na záver stojí ešte fakt, že 
v roku 2002 bolo toto mesto vyhlásené za 
Európske hlavné mesto kultúry. Ja len 
dodám, že tento titul dostalo zaslúžene. 

 
      
     Saša 
 
 
Zdroj obrázku kozmonauta:      
http://www.hoax.cz/cze/index.php?action=hoax_
detail&id=912 
Obrázok dolu:  
Hlavné námestie – Plaza Mayor 



O.S.E.M.S.M.E.R.O.V.K.A 
 
 
V tajničke sa ukrýva výrok česko-poľského esejistu Gabriela Lauba: 
„Dokiaľ ľudia hľadajú v novinách vraždy a tragédie, je to dobré. Znamená to, že 
situácia vo… (tajničku tvorí 27 písmen).“ 

 
 

A U D I O V Í Z I A S V D 

E T Á K I D O I R E P E O 
A K A M E R A E Š R T Ž S 
N O E I C Á M R O F N I A 
I A A E N Ó I G E R N A H 
R X M N I E R J A E D R E 
T I L E T A S Ň Ú K I E I 
K Á I P M É D I Á M G N N 
E L F Y R O N B G A I I A 
L L N I V E E A T N T E L 

E R A Z T L A Č R Z Á A E 
G R O Z H L A S E Á L L I 
P R I J Í M A Č T Z I C S 
K Á R Á D I O V É V L N Y 
O H M A I Z Í V E L E T V 

 
 
ANTÉNA, AUDIOVÍZIA, DIGITÁL, DOSAH, ELEKTRINA, ÉTER, FILM, 
INFORMÁCIE, KÁBEL, KAMERA, KOAXIÁL, OHM, PERIODIKÁ, PRIJÍMAČ, 
PROGRAMY, RÁDIOVÉ VLNY, REGIÓN, ROZHLAS, ROZVODŇA, SATELIT, 
SÉRIA, SIGNÁL, TELEVÍZIA, TLAČ, VYSIELANIE, ZÁZNAM, ŽIARENIE 

 
Tajnička z minulého čisla: 
„...ale tvrdšia ako kameň.“ 
 
 

 



 V.T.I.P.Y 
              

 
Šéf hovorí zamestnancom: 
"Stále sa sťažujete, že je kríza, pritom by 
ste mali byť radi, že máte tento rok o 50% 
vyššie platy." 
"Vyššie? Oproti čomu?" 
"Oproti budúcemu roku." 
 
Šéf firmy vidí programátora, ako ide o 
18.00 preč z kancelárie a pýta sa ho: 
- Na obed, na obed? 
A programátor odpovedá: 
- Nie, vzal som si pol dňa dovolenky. 
 
Kričí lord na sluhu: 
- Jean!!! Podajte mi pohár vody!!! 
- Áno, pane. 
- Jean!!! Podajte mi pohár vody!!! 
- Áno, pane. 
- Jean!!! Podajte mi pohár vody!!! 
- Áno, pane. 
- Jean!!! Zavolajte hasičov, takto ten požiar 
neuhasíme! 

 

Po návrate z práce 
hovorí žena manželovi: 
- Drahý, predstav si, dnes mi až 
traja muži uvoľnili miesta v autobuse. 
Manžel s kyslou grimasou odpovie: 
- A zmestila si sa? 
 
Pribehne malý Dežko domov k otcovi a 
pýta sa ho:  
- Oci, čo je to mozog?  
- Ále daj pokoj! Ja také veci v hlave 
nemám! 
 
Pri písomke sa dvaja spolužiaci 
rozprávajú: 
- Ten učiteľ je, ale debil. 
A od tabule sa učiteľ ozval:  
- Nenapovedať, každý na to musí prísť 
sám. 
 
Žena poslala muža kúpiť slimáky a víno,  
v deň výročia svadby. Po ceste dedinou ho 
volajú kamaráti na pivo: 
- Veď poď len na jedno, jediné. 
Samozrejme nastane 2. hodina ráno a opitý  
s vínom a slimákmi sa vracia domov, a 
myslí si: 
- Ojojoj, ako to vysvetlím žene. 
Pred dverami ho napadne,poukladá slimáky 
za sebou v 20 cm odstupe. Zazvoní, žena 
otvorí, "býčí pohľad" a chlap na to: 

No poďme chlapci, ešte 2 metre a sme 
doma!!!  

 
Malý braček sa pýta svojej tehotnej 
sestry: 
- Sestrička, čo máš v tom bruchu? 
Sestra odpovedá: 
- Dieťatko. 
Brat sa pýta: 
- A máš ho rada? 
- No jasné. 
- Tak prečo si ho zjedla? 

Dvojstránku pripravila Saša 
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WWW.ODYSEUS.ORG,    intoxi@ozodyseus.sk    

TERÉNNYCH PRACOVNÍKOV/ČKY OZ ODYSEUS  
NÁJDEŠ V BRATISLAVE: 

 
Každú  stredu a piatok  (POZOR, ZMENA!!!): 

18:30 – 19:30  na Trnavskom Mýte (presúvame sa medzi Podchodom a stromom pred   
Istropolisom) 
20:00 – 21:15  prechádzame sa na Hlavnej železničnej stanici 
21:30 – 22:30 prechádzame cez Krížnu a Vajnorskú ulicu  

 
Poznávacie znamenie - bandaska s nápisom CHRÁŇ SA SÁM 

 
��� 

TERÉNNYCH PRACOVNÍKOV/ČKY S AUTOM NÁJDEŠ: 
Každú nedeľu: 

21:00 – 22:00 na Avione (pri pumpe Slovnaft) 
22:00 – 23:00 na Trnavskom mýte pri Tržnici (pri zastávke trolejbusov) 
23:00 – 24:00 na Príkopovej ulici (pri Národnom tenisovom centre) 
 
 
 
 

 
Každý pondelok v júli 2010: 

11:00 – 16:00   na parkovisku na Slovnaftskej ulici 
(každý pondelok – „Kaviarnička“ - môžeš si posedieť pod slnečníkmi, osviežiť sa    
kávou, malinovkou, alebo čajom podporujúcim funkcie pečene 

 
Každú stredu 

11:00 – 13:00   na parkovisku na Slovnaftskej ulici 
 

Každý štvrtok 
13:00 – 15:00 v Pentagone pri tenisových kurtoch (Stavbárska ul.- Vrakuňa) 

 
Testovanie na protilátky HIV aTestovanie na protilátky HIV aTestovanie na protilátky HIV aTestovanie na protilátky HIV a    syfilisusyfilisusyfilisusyfilisu    ––––    spýtaj sa nás vspýtaj sa nás vspýtaj sa nás vspýtaj sa nás v    teréne na presné časy teréne na presné časy teréne na presné časy teréne na presné časy 

testovania.testovania.testovania.testovania.    
 

Poznávacie znamenie  Poznávacie znamenie  Poznávacie znamenie  Poznávacie znamenie  ;;;;    biely Fiat Ducato biely Fiat Ducato biely Fiat Ducato biely Fiat Ducato aaaalebo modrý Opel Astra Combi lebo modrý Opel Astra Combi lebo modrý Opel Astra Combi lebo modrý Opel Astra Combi 
ssss    nápisom CHRÁŇ SA SÁMnápisom CHRÁŇ SA SÁMnápisom CHRÁŇ SA SÁMnápisom CHRÁŇ SA SÁM    aaaa    logom ODYSEUSlogom ODYSEUSlogom ODYSEUSlogom ODYSEUS    

    

POZOR!!! POZOR!!! POZOR!!! POZOR!!!         JÚLOVÉ  JÚLOVÉ  JÚLOVÉ  JÚLOVÉ  PONDELKYPONDELKYPONDELKYPONDELKY    NA SLOVNAFTENA SLOVNAFTENA SLOVNAFTENA SLOVNAFTE    
BUDÚ BUDÚ BUDÚ BUDÚ PREDĹŽENÉPREDĹŽENÉPREDĹŽENÉPREDĹŽENÉ::::    

 


