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MEDZINÁRODNÉ DNI A ZÁBAVA

NEPRECHÁDZA JAZYKOVOU ÚPRAVOU!
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Ahojte!
Tešíte sa na nové číslo? Tak nebudem zdržiavať siahodlhým úvodníkom a tento krát 
sem dám jeden dobrý vtip 

Andrea

Stádo jeleňov išlo k napájadlu a zastaví ich ježko 
rezkým hlasom:
"Stojte! Je tu medzi vami nejaký tvrďas?"
"Nie."
"Tak mi každý dá korunu!"
Na druhý deň zase išli piť a zase ich zastaví ježko:
"Stojte! Je tu medzi vami nejaký tvrďas?"
"Nie."
"Tak každý po korune a môžete ísť."
Na tretí deň už sa jeleňom nechcelo platiť, tak 
požiadali vlka, či by im nešiel robiť 
tvrďasa. Na obvyklom mieste ich zastaví ježko:
"Stojte! Je tu medzi vami nejaký tvrďas?"
Vystúpi vlk:
"Je. A čo má byť?"
Spoza kríčka vyjde medveď a hovorí:
"Tvrďas stovku a ostatní po korune!"

Zdroj obrázku obálka: http://www.lesba.cz/pohledy/data/media/80/jablka3.jpg
úvodník: http://www.jelen.cz/data/jelen.png

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

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

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

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

Pondelok – 3.9. – Svojpomocná skupina: Nebezpeční zákazníci
Pondelok – 10.9. – Sociálna asistentka v Podchode 
Pondelok – 17.9. – Dlhá noc v Podchode – máme otvorené do 03:00 
Pondelok – 24.9. – Začíname s počítačom

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

 Vysokého muža, blond vlasy, jazvy na tvári.
 Hovorí, že je od polície, ale neukáže preukaz. Po sexe platí tisíckou, opýta si výdavok. 

Zoberie od ženy výdavok, nechá si tu tisícku a vyhodí ju z auta bez peňazí.
 Auto: zelené s českou značkou

 170 cm vysokého muža, hnedé krátke vlasy, hnedé oči, štíhlej postavy, okolo 35 rokov, 
Slovák, beloch,

 mal zlatú retiazku bez prívesku na krku,
 auto: malé červené dvojdverové auto (niečo ako chrobák...),
 Ohrozoval ženy pištoľou, zobral im peniaze.

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

MEDZINÁRODNÉ DNI – SEPTEMBER
01. 9. DEŇ ÚSTAVY SLOVENSKEJ 
REPUBLIKY
03. 9. EURÓPSKY DEŇ ŽIDOVSKEJ KULTÚRY 
A DEDIČSTVA
05. 9. NÁRODNÝ DEŇ ABSTINENTOV

08. 9. MEDZINÁRODNÝ DEŇ GRAMOTNOSTI

09. 9. DEŇ OBETÍ HOLOKAUSTU A 
RASOVÉHO NÁSILIA

09. 9. SVETOVÝ DEŇ PRVEJ POMOCI
(Medzinárodná federácia spoločností 
Červeného kríža a Červeného polmesiaca 
IFRCCS)
10. 9. SVETOVÝ DEŇ PREVENCIE
SAMOVRÁŽD (WHO, Medzinárodná 
asociácia pre prevenciu samovrážd – IASP, 
pripomína sa od 2003)
10. 9. EURÓPSKA NOC NETOPIEROV

13. 9. DEŇ POZITÍVNEHO MYSLENIA

14. 9. DNI EURÓPSKEHO KULTÚRNEHO 
DEDIČSTVA (Rada Európy)
15. 9. SVIATOK SEDEMBOLESTNEJ PANNY 
MÁRIE – v roku 1966 ju pápež Pavol VI. 
vyhlásil za hlavnú Patrónku Slovenska, slávi 
sa ako pripomenutie jej utrpenia, kedy jej 
preniklo srdcom sedem mečov bolesti nad 
umučením a smrťou jej syna Ježiša.
16. 9. MEDZINÁRODNÝ DEŇ OCHRANY 
OZÓNOVEJ VRSTVY (OSN, vyhlásený v 1994; 
16.9.1987 bol podpísaný Montrealský 
protokol o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú 

vrstvu)
16. 9. SVETOVÝ DEŇ KŇAZOV

19. 9. DEŇ VZNIKU SLOVENSKEJ NÁRODNEJ 
RADY
21. 9. MEDZINÁRODNÝ DEŇ MIERU (OSN -
vyhlásený v 1981)
21. 9. DEŇ BIOSFÉRY
21. 9. SVETOVÝ DEŇ PROTI 
ALZHEIMEROVEJ CHOROBE
21. 9. SVETOVÝ DEŇ VĎAČNOSTI
22. 9. SVETOVÝ/EURÓPSKY DEŇ BEZ ÁUT
23. 9. MEDZINÁRODNÝ DEŇ PROTI 
sexuálnemu zneužívaniu a obchodu so 
ženami a deťmi
(Svetová federácia srdca WHF, WHO)

26. 9. EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV
28. 9. SVETOVÝ DEŇ MLIEKA V ŠKOLÁCH 
(FAO, oslavuje sa od roku 2000)
29. 9. SVETOVÝ NÁMORNÝ DEŇ (OSN, 
oslavuje sa od 1978)
29. 9. SVIATOK SV. MICHALA, PATRÓNA 
CHORÝCH
30. 9. MEDZINÁRODNÝ DEŇ NEPOČUJÚCICH 
(Medzinárodná federácia nepočujúcich –
WFD, pripomína sa od 1958)
30. 9. SVETOVÝ DEŇ SRDCA (WHO, Svetová 
federácia pre zdravé srdce – WHF, 
UNESCO, pripomína sa od 2000) 
30. 9. SVIATOK SV. HIERONÝMA, patróna 
tlmočníkov, prekladateľov a knihovníkov, 
učencov a archeológov

Medzinárodné dni pripravila Saša
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PÁR SLOV O BENZODIAZEPÍNOCH, ČASŤ II.
V MINULOM ČÍSLE STE SI PREČÍTALI ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

O BEZODIAZEPÍNOCH. KEDŽE SA MI TÁTO TÉMA NEZMESTILA DO JEDNÉHO
ČLÁNKU, PRINÁŠAM VÁM JEHO POKRAČOVANIE A ZÁROVEŇ

DOKONČENIE....POKRAČUJE RIZIKAMI....

RIZIKÁ
Každá látka v sebe zahŕňa mnoho 

rizík. Benzodiazepíny nie sú výnimkou. 
Lekári ich predpisujú na liečenie rôznych 
psychických ťažkostí. Ak ich (zne)užívate 
bez dohľadu lekára, môžete spoznať ich 
nebezpečnejšiu stránku. 
- ZASPANIE. Ak je útlm veľmi silný, môže 
dôjsť až k silnému zaspaniu, kedy človek 
nereaguje. Ak sa tak stane vonku, môžu 
vás napr. ľahko okradnúť.
- STRATA VEDOMIA. Býva často príznakom 
predávkovanie. Ak sa napr. lieky 
kombinujú s alkoholom človek 
v bezvedomí, sa môže zadusiť vlastnými 
zvratkami.
- pokiaľ je dávka príliš vysoká, môže 
dôjsť k POTLAČENIU AKTIVITY 
DYCHOVÉHO CENTRA A K ZÁSTAVE 
DÝCHANIA. Ak sa zastaví dýchanie, 
človek môže zomrieť.
- VZNIK ZÁVISLOSTI. Vytvára sa psychická 
i fyzická závislosť. Závislosť môže byť 
pomerne silná, zrovnateľná so 
závislosťou na opiátoch. 
Pravdepodobnosť vzniku závislosti je 
vyššia pri užívaní krátkodobo pôsobiacich 
benzodiazepínov.
- RÝCHLO VZRASTAJÚCA TOLERANCIA 
K ÚČINKOM LIEKU. Ide o zvyšovanie 
dávok potrebných na dosiahnutie  
rovnakého účinku.
- POŠKODENIE PEČENE. Lieky zaťažujú 
pečeň.
- V TEHOTENSTVE: ich užívanie počas 
tehotenstva môže viesť k vrodeným 
chybám (napr. rázštep pier a chrbtice). 
Užívanie na konci tehotenstva a v období 
tesne pred pôrodom vedie 

k abstinenčnému syndrómu 
novorodencov. 
- POČAS KOJENIA: benzodiazepíny 
prechádzajú z materského mlieka do tela 
dieťaťa. Lieky dieťa utlmujú, zaťažujú 
jeho/jej pečeň. Môže dôjsť až k trvalému 
poškodeniu mozgu dieťaťa.  

ABSTINENČNÝ SYNDRÓM A 
DETOXIFIKÁCIA

Abstinenčný syndróm  nastupuje za 
24 hod. po vysadení krátkodobo 
pôsobiacich benzodiazepínov, a za týždeň 
po vysadení dlhodobo pôsobiacich 
benzodiazepínov. Obtiaže abstinenčného 
syndrómu stúpajú: čím dlhšie sa užívajú, 
čím vyššie dávky sa užívajú, čím 
rýchlejšie sa lieky vysadia a  čím majú 
lieky kratším vylučovací polčas. 

Vysadenie liekov i po krátkom 
užívaní je niekedy spojené s  návratom 
problémov, pre ktoré bol pôvodne liek 
predpisovaný - ktoré mal človek pred 
užívaním..

V ľahších prípadoch abstinenčného 
syndrómu dochádza k podráždenosti, 
nespavosti, stresu, či nevoľnosti. Môže sa 
objaviť pocit straty duševného zdravia. 
Niekedy sa objavuje zvýšenie svalového 
napätia, kŕče a potenie. 

V ťažších prípadoch sa objavujú 
epileptické záchvaty a halucinácie. Môžu 
sa objaviť i psychické problémy. 
Odvykací stav je v tomto prípade 
nebezpečný. Môže dôjsť až k smrti.  
Často krát kvôli nahromadeným 
početným  epileptickým záchvatom. 
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Benzodiazepíny je rozumné 
vysadzovať počas  hospitalizácie na 
špecializovaných oddeleniach (napr. 
detoxifikačné oddelenie). Tieto oddelenia 
sú vytvorené na odvykanie od rôznych 
látok, a tak sú tomu prispôsobené 
priestory, podmienky i personál.   

Ambulantne sa obyčajne 
detoxifikácia nepodarí alebo je zaťažená 
neúmerne vysokým rizikom. 

Radšej sa nepokúšajte sami 
„vykrízovať“ od závislosti na liekoch 
a vyhľadajte odbornú pomoc. Určite 
nevysadzujte tieto lieky zo dňa na deň. 
Informovať sa môžete aj u terénnych 
pracovníkov/čok . 

KOMBINÁCIA S INÝMI 
UTLMUJÚCIMI DROGAMI

Benzodiazepíny zosilňujú útlm po 
kombinovaní s inými utlmujúcimi 
látkach, ktoré tlmia centrálnu nervovú 
sústavu. Obzvlášť nebezpečná je 
kombinácia s alkoholom, 
heroínom, barbiturátmi (amobarbital, 
pentobarbital), metadonom či 
subutexom. Riziko zaspania a straty 
vedomia sa výrazne zvyšuje. Môže dôjsť 
až k takému prehĺbeniu útlmu, že dôjde 
ku smrti. Zvyčajne pre zástavu dychu 
a následne pre zástavu krvného obehu. 
Nebezpečné je ich kombinovanie i vtedy, 
ak látky nie sú užité naraz. Vzájomne na 
seba pôsobia i po užití s odstupom 
niekoľkých hodín. Ich kombinácia môže 
viesť k smrteľnému predávkovaniu.

PRVÁ POMOC PRI 
PREDÁVKOVANÍ

Je potrebné si uvedomiť, že užité 
lieky dosiahnu plný účinok až s určitým 
časovým odstupom od ich užitia. Myslite 
na to i pri kombinovaní liekov s inými 
drogami, obzvlášť pri kombinovaní 
s utlmujúcimi drogami (napr. heroínom, 
alkoholom či barbiturátmi). 

Predávkovaného ulož do 
stabilizovanej  polohy. Najprv musíš 
zistiť či spí alebo je v bezvedomí (napr. 
fackaním, štipnutím, či kričaním). Ak sa 
nepreberá, zameraj sa na iné príznaky 
straty vedomia ako: zmodranie končekov 
prstov, pier alebo straty dýchania. Keď 
človek stratí vedomie a nedá sa prebudiť, 
sleduj jeho dýchanie a srdečnú činnosť. 
Volaj záchrannú službu 155 alebo 122. 
Keď príde záchranka a vieš, čo dotyčný/á 
užil, informuj o tom lekárov. Môže mu to 
zachrániť život. V prípade potreby 
poskytni umelé dýchanie a/alebo masáž 
srdca.

Protijed proti benzodiazepínom sa 
volá ANEXATE (flumazenil) a má iba 
krátkodobý účinok – 1 hod. Potom sa 
opäť vrátia účinky liekov, a človek sa 
opäť vráti do stavu pod vplyvom lieku. 

ČO DODAŤ NA ZÁVER?
Buďte opatrní pri užívaní 

benzodiazepínov, obzvlášť pri ich 
kombinovaní s alkoholom, heroínom či 
barbiturátmi. Ak ich kombinujete, snažte 
sa uvedomovať a kontrolovať si užívané 
množstvo. Nepodceňujte ani jednu 
z kombinovaných látok. Myslite na to, že  
utlmujúci stav sa ešte viac prehlbuje. Pri 
vysokých dávkach môžete stratiť 
vedomie, môže nastať zástava dýchania 
a následná smrť. Ak kombinujete 
benzodiazepíny s inými „utlmovákmi“ 
(heroínom, alkoholom,...), užívajte ich 
v prítomnosti iných osôb. V prípade, že 
by došlo k predávkovaniu vám môžu 
okamžite zavolať alebo poskytnúť pomoc. 

karcha
Zdroje: 
http://www.drogovaporadna.cz/rubrika.php?rubrika=
55,http://www.odrogach.cz/index.php?p=&sess=&dis
p=texty&offset=115&list=115&shw=100001,
http://www.odrogach.cz/index.php?p=&sess=&disp=
texty&offset=115&list=115&shw=100057, Strmeň, 
L.-Raiskup, J.: Výkladový slovník odborných 
výrazov používaných v psychológii. Bratislava: Iris, 
1998. 
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RANDEVOUS V PODCHODE

KEĎ SOM ZAČALA PÍSAŤ TENTO ČLÁNOK ZNELA MI V UŠIACH PESNIČKA OD ILONY 
CSÁKOVEJ: „DLOUHÁ NOC...“ V JÚLI SME TOTIŽ V RÁMCI KLUBU PODCHOD 

ODŠTARTOVALI TZV. DLHÉ NOCI V PODCHODE.

Znamená to, že Klubík bude počas 
vybraných dní otvorený od 19:00 do 

23:00. 

Informácie o tom, ktorý deň 
budeme s Vami až do rána, nájdete 
v časopise Intoxi ako aj u terénnych 
pracovníčok a pracovníkov a pracovníčok 
Klubu Podchod. Prvýkrát sme mali do 
03:00 otvorené v júli a hoci do Klubu 
počas noci nikto neprišiel, nevzdávame to 
a tešíme sa na Vás opäť v septembri. 

Ďalšiu veľkú vec, ktorú sme 
v rámci Odysea riešili a ktorá je priamo 
spätá s témou sex-biznisu, bol článok 
uverejnený v Hospodárskych novinách. 
Autor tohto článku sa rozhodol písať 
o téme, o ktorej nič nevie. Písal 
o „tehotných prostitútkach, o tom ako 
prostitútky predávajú svoje deti, aj o tom 
že rodia každý rok ako mačky...“ Písal 
o ženách pracujúcich v sex-biznise 
v negatívnom svetle a najmä 
v nepravdivom. A to nás nielen mrzí, ale 
nás to aj pekne nasralo... 

Po tom, ako sme si tento článok 
prečítali, napísali sme šéfredaktorovi 
Hospodárskych novín oficiálne odmietavé 
stanovisko, ktoré podporili ďalšie dve 
občianske združenia zo Slovenska. 
Článok, ako aj našu reakciu, sme preložili 
do angličtiny a rozposlali do sveta našim 
kolegom, kolegyniam, ľuďom pracujúcim 
v sex-biznise, ktorí a ktoré začali 
šéfredaktorovi  posielať faxy a emaily 
z celého sveta. O pomoc sme sa obrátili aj 
na „Slovenské národné stredisko pre 
ľudské práva“, ktoré dohliada nad 
dodržiavaním ľudských práv všetkých 
ľudí žijúcich v našej krajine. Žiadosť 
o prešetrenie celého prípadu bola zaslaná 
aj na „Slovak Press Watch“, čo je 
organizácia, ktorá má dohliadať nad tým, 
ako novinári a novinárky pri svojej práci 
dodržiavajú svoj etický kódex. Niekoľko 
emailov bolo zaslaných aj primátorovi 
Bratislavy, aby videl akým spôsobom sa 
píše o ľuďoch pracujúcich v sex-biznise...

Viem, článok už vyšiel a my 
nedokážeme vrátiť čas. Vám všetkým 
bolo týmto článkom ublížené. Snažíme sa 
urobiť aspoň to, čo môžeme a to je 
upozorniť kompetentných ľudí na to, že 
niektorí novinári a niektoré novinárky si 
robia čo chcú a najmä nehľadajú 
objektívnu pravdu, ale len senzácie...

Ľubica    

Zdroj obrázku:
http://www.renix.sk/ve3koplosna_tlae/digit_f
oto/noc.JPG
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    Rozdrviť na 
prášok sa snaž 
tabletku čo užívaš

PIKADU  NOVINKY!
PRIAMA INFORMAČNÁ KAMPAŇ PRE AKTÍVNYCH DROGOVÝCH UŽÍVATEĽOV/ĽKY

PIKADU JE HRA, V KTOREJ NAJLEPŠÍ/NAJLEPŠIE Z VÁS MÔŽU VYHRAŤ TRIČKO!
PIKADU JE KAMPAŇ, KDE SA MÔŽETE DOZVEDIEŤ INFORMÁCIE O TOM, AKO ZNIŽOVAŤ RIZIKÁ PRI 

INJEKČNOM UŽÍVANÍ DROG, A TAK SA VYHNÚŤ KOMPLIKÁCIAM AKO SÚ RÔZNE ZÁPALY, MIZNUTIE 
ŽÍL A PODOBNE.  

PIKADU už prebieha od februára  a bude 
trvať do októbra. Počas týchto 9 mesiacov 
vám prinášame 9 myšlienok mesiaca.  Pre 
mesiac august je to: „Rozdrviť na prášok sa 
snaž, tabletku čo užívaš“ Túto myšlienku 
budete vidieť na kartičkách, plagátoch, 
zápalkách a podložkách na prípravu dávky.  
Túto myšlienku budeme tiež na vás 
chŕliť prostredníctvom kartičiek, článku 
v Intoxi, konzultácií, plagátov, zápaliek 
a podložky.

PRAVIDLÁ HRY s dôležitou zmenou:
Hlavnou cenou pre najlepších a najlepšie je 
už vyššie spomínané tričko. Získate ho, ak 
od 15.10 do 15.11.07 vyplníte anonymný 
dotazník a odovzdáte nazbierané karty, 
ktoré ste počas hry získali. V Bratislave je
pre výhru podmienkou odovzdanie 9 kariet 
s 9 rôznymi nosnými myšlienkami. 
V Banskej Bystrici je podmienkou 
odovzdanie minimálne 4 kariet 
a v Košiciach odovzdanie minimálne 7 

kariet. ZMENA: v BB a KE nemusia 
byť karty po sebe nasledujúce 
(môžete teda odovzdať rôzne 
karty z rôznych mesiacov).  

1 človek môže získať len 1 tričko. 

ĎALŠIA DÔLEŽITÁ ZMENA:
Šancu majú už aj hráči/ky, ktorí majú 
menej kariet. Teda nemajú toľko kariet, 
koľko uvádzame vyššie. OD 16.11.-15.12.
resp. do vyčerpania zásob môžu získať 3-
čko tí, ktorí v BA prinesú minimálne 5 
kariet s rôznymi myšlienkami, v BB min. 2 
karty, v KE min. 4 karty. ALE POZOR! 
Táto šanca je LEN DO VYČERPANIA 
ZÁSOB, takže „Kto prvý príde, prvý 
melie.“
VEĽA ŠŤASTIA!                               Pedro
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ANKETA 
ZÁKAZNÍCI ŽIEN PRACUJÚCICH V SEX-BIZNISE

VIETE, ČO SI O VÁS ŽENY VÔBEC MYSLIA?
V MESIACOCH JÚN A JÚL SME NA ULICI POČAS VÝMENY 
A V KLUBE MEDZI ŽENAMI PRACUJÚCIMI V SEX-BIZNISE 
ZBIERALI INFORMÁCIE O ZÁKAZNÍKOCH. AKÍ SÚ? SÚ 
DOBRÍ ALEBO ZLÍ? ČO VTIPNÉ SA  VÁM SO ZÁKAZNÍKMI 
STALO? ZOZBIERALI SME NAOZAJ ZAUJÍMAVÉ 
INFORMÁCIE, A PRETO BUDEME V NIEKOĽKÝCH ČÍSLACH 
INTOXI PRINÁŠAŤ ANONYMNÉ VÝPOVEDE ŽIEN 
PRACUJÚCICH V SEX-BIZNISE O MUŽOCH, KTORÍ 
VYUŽÍVAJÚ ICH SLUŽBY.

V dnešnej prvej časti uverejníme 
informácie o tom, čo si ženy pracujúce 
v sex-biznise vo všeobecnosti myslia 
o svojich zákazníkoch.

 zákazníci vôbec nechcú platiť 
skutočné sumy za služby, ktoré 
poskytujeme... snažia sa stále 
zjednávať ceny...

 je ťažké hovoriť o zákazníkoch... 
niektorí sú skvelí a zase naopak, na 
niektorých mám také spomienky, že 
už ich nikdy viac nechcem vidieť

mám rada „škodovkárov“ – prídu na 
starom aute, v montérkach a nemajú 
problém zaplatiť tú sumu, ktorú si 
vypýtam... nie sú s nimi žiadne 
problémy na rozdiel od skvelo 
oblečených mužov v BMW

niektorí zákazníci sú psychicky 
labilní, potrebujú relax, a tak 
hľadajú niekoho na ulici

využívanie našich sexuálnych služieb 
má pozitívny dopad na manželstvo 
našich zákazníkov

všetci muži sú sprostí
väčšina zákazníkov je veľmi milá, 

poznajú ma už dlho a chodia ku mne 
pravidelne

 moja skúsenosť je, že mladí chalani 
sú drzí a nechcú platiť, obyčajne

majú blbé poznámky hneď v prvej vete, 
ktorú povedia
 mám radšej starších mužov... majú 

viac skúseností, sú vyzretí a kľudní
 niektorí zákazníci sa o mňa boja, 

často sa ma pýtajú či táto práca nie je 
pre mňa nebezpečná

 niektorí zákazníci sú vulgárni a bijú 
nás

 ja svoj vzťah ku zákazníkom volám 
„kryštalický sex“ – je to veľmi jasný 
vzťah – nepoznáme sa navzájom, ja 
ponúkam sex, oni mi zaň platia. Je to 
lepšie ako keď dvaja ľudia majú 
vzťah – ona je s ním iba pre peniaze 
a on s ňou kvôli sexu.

Za tieto odpovede všetkým 
zúčastnením ženám ďakujeme. Väčšinou 
sa totiž nikto nezamýšľa nad tým, čo si 
o zákazníkoch myslia ženy pracujúce 
v sex-biznise...obyčajne všetkých zaujíma 
iba to, čo si iní ľudia myslia o ženách 
pracujúcich v sex-biznise. Preto je 
zaujímavé poznať a čítať vaše odpovede. 
Už teraz sa teším na ďalšie číslo, 
v ktorom sa dozvieme to, akých 
zákazníkov považujete za dobrých 
a akých za zlých.

Ľubica
Zdrojobrázku:http://www.bepon.sk/swift_data/

source/katalogy/WOMEN/FASHION/women-
fashion-omsa.jpg
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ÚSPECH ŠVAJČIARSKEJ DROGOVEJ POLITIKY: VÝZNAMNÉ ZNÍŽENIE 
PROBLÉMOVÉHO UŽÍVANIA HEROÍNU

DROGOVÁ POLITIKA  JE ZNÁMA SVOJOU DÔSLEDNOU 
ORIENTÁCIOU NA VEDECKY PODLOŽENÉ 
A PRIEBEŽNE VYHODNOCOVANÉ INTERVENCIE UŽ 15
ROKOV. SÚČASŤOU ŠVAJČIARSKEJ PONUKY SLUŽIEB 
PRE Ľ U D Í  UŽÍVAJÚCICH DROGY SÚ ČASTO 
PROGRAMY, KTORÉ NIE SÚ ZNÁME V MNOHÝCH 
EURÓPSKYCH KRAJINÁCH. PA T R Í  MEDZI NE 
SUBSTITUČNÁ LIEČBA METADONOM A SUBUTEXOM,
INJEKČNÉ APLIKAČNÉ MIESTNOSTI, KDE SI MÔŽU 
UŽÍVATELIA DROG V ČISTOTE A KĽUDE INJIKOVAŤ 
DROGU ČI PREDPISOVANIE HEROÍNU LEKÁROM 
AKO SPÔSOB LIEČBY.

V tomto časovom období sa vo 
Švajčiarsku podarilo znížiť užívanie 
heroínu na štvrtinu. Vyplýva to z článku, 
publikovaného prestížnym britským 
vedeckým časopisom The Lancet na konci 
mája roku 2006. Švajčiarsky prístup zahŕňa
medzi iným zariadenie pre hygienickú 
injekčnú aplikáciu drog, programy 
metadonovej a buprenorfinovej 
(Subutexovej) liečby, a programy 
lekárskeho predpisovania heroínu.

Kritici tohto pragmatického prístupu 
varovali, že takéto služby prilákajú nových 
užívateľov drog a tým starším zoberú 
motiváciu prestať s užívaním drog. Lenže 
štúdia, ktorú zverejnil Dr. Stohler a Dr. 
Nordt, zistila každoročné znižovanie 
výskytu problémového užívania o celé štyri 
percentá.

„Výsledkom liečby s použitím 
predpisovania heroínu sú pacienti, ktorí 
môžu viesť relatívne normálny život, 
chodia do práce a nie sú posadnutí 
zháňaním drogy, pretože vedia, že môžu 
svojej potrebe drogy uľaviť legálnym 
spôsobom,“ povedal agentúre Reuters 
spoluautor štúdie, Dr. Rudolf Stoehler z 
Psychiatrickej kliniky Univerzitnej
nemocnice v Zürichu.

Výskumníci zistili, že behom dvoch 
rokov nastúpila do programov lekárskeho 
predpisovania heroínu celá polovica 
švajčiarskych užívateľov heroínu. 
Vypočítali, že výskyt pravidelných 
užívateľov heroínu sa od roku 1990 znížil o 
82 %. Ich obvyklá dávka je jeden gram 
čistého heroínu denne.

„Heroín sa u nás smie predpisovať 
ľuďom, ktorí zlyhali v predchádzajúcich 
dvoch liečebných pokusoch iného typu,“ 
vysvetlil Dr. Stoehler.

„A tak sa Švajčiarsku podarilo 
urobiť z heroínu nudnú záležitosť,“ dodáva 
výskumník. „Vzhľadom k tomu, že 
obyvatelia Švajčiarska túto politiku 
podporujú, zmenila medializácia 
heroínovej závislosti jej verejný obraz z 
rebelského sebazničujúceho aktu na 
chorobu, ktorú je treba liečiť,“ napísali 
Stoehler s Nordtem. „Nakoniec je z heroínu 
“droga chudákov„,  ktorá pre mladých 
stráca akúkoľvek príťažlivosť.“

z www.drogy-info.cz preložila Соня

Zdroj obrázku: http://www1.istockphoto.com/
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ROZDRVIŤ NA PRÁŠOK SA SNAŽ

TABLETKU ČO UŽÍVAŠ

NOVOU, SEPTEMBROVOU TÉMOU PIKADU SÚ TABLETKY A ICH 
BEZPEČNEJŠIE INJEKČNÉ UŽÍVANIE.

Tablety sú látky určené na orálne užitie 
(prehltnutím alebo rozpustením v ústach).  
Obsahujú rôzne zložky ako lepidlá, s ktorými 
si má poradiť naša tráviaca sústava. To 
znamená, že nie sú určené na vpichovanie do 
žily. 

INJEKČNÉ UŽÍVANIE TABLIET SO SEBOU 
NESIE TIETO RIZIKÁ:
 Pri injekčnom užívaní tabliet hrozí riziko 

predávkovania, pretože sa do krvi vpraví 
100% účinnej látky z tablety na rozdiel od 
ústneho užitia, kedy sa do krvi dostane iba 
jedna tretina účinnej látky.

 Krieda obsiahnutá v tabletách môže 
spôsobiť zlyhanie srdca a je hlavnou 
príčinou upchania žíl a ich poškodení.

 Tabletky nie sú úplne rozpustné vo vode. 
Tým pádom Vám v dávke ostanú 
nerozpustné čiastočky, ktoré sa môžu 
dostať do žily a takisto môžu upchať ihlu. 

Neexistuje žiaden zaručený, bezpečný spôsob 
ich injekčného užívania. Ale ak ste sa aj 
napriek tomu rozhodli tabletky injekčne 
užívať, máme pre vás zopár odporúčaní, 
ako tieto riziká znížiť:
 ODSTRÁNENIE OBALU

Odstrániť obal môžete dvoma 
spôsobmi – buď jeho oškrabaním nožíkom, 
pilníkom, či kľúčom alebo jednoduchým 
ocmúľaním. 
 DRVENIE TABLIET

Lepšie tabletku rozpustíte 
a získate silnejší roztok, ak ju najprv polámete 
a následne rozdrvíte na čo najjemnejší prášok.
Rozdrviť ju môžete medzi dvoma čistými 
lyžicami. Pri tomto spôsobe je dobré, ak je 
jedna lyžica menšia ako druhá. Ide to ľahšie.
Lyžice by mali byť dezinfikované, napr. 

pretretím alkoholovými tampónmi. Druhým 
spôsobom drvenia tablety je jej zabalenie do 
čistého papiera (napr. našej podložky 
PIKADU) a rozdrvenie tupým predmetom cez 
papier.
 ROZPUSTENIE TABLETY

Prášok je vhodné rozpustiť 
v injekčnej vode. Tá je sterilná a používa sa 
i na prípravu injekčných roztokov v lekárstve. 
Vody skúste pridať viac, pretože ak jej dáte 
málo, tableta sa nerozpustí. Rozpustiť prášok 
vám  môže pomôcť aj teplo, ak si dávku 
zohrejete alebo ju skúsite premiešať piestom 
z novej = sterilnej striekačky, či inzulínky. 
 POUŽITIE FILTRA

Ak necháte nerozpustné čiastočky 
usadiť sa na dne lyžičky a použijete filter, 
vyhnete sa ich natiahnutiu do striekačky. To, 
čo sa Vám totiž usadí na dne lyžičky nie je 
účinná látka, ale  tabletková krieda, lepok, 
lepidlá, ktoré nie sú vhodné, aby plávali vo 
vašich žilách. Tieto látky držia tabletu pokope, 
aby sa dala ľahko prehĺtať a rozpustia sa 
v žalúdku. 

Tešíme sa na naše stretnutia na 
výmenných miestach. A nezabudnite, pri 
vpichovaní tabliet buďte čo najopatrnejší. 

Katarína
OZ Pomocná ruka

Košice
Zdroje: Tableta v žile. INTOXI, 2004/č.4, Jaké 
nádobíčko? Pruvodce bezpečným braním. Sdružení 
Podané ruce, 2005, 
http://helpingaddicts.net/safer_injecting.htm
Zdroj obrázkov: Jaké nádobíčko? Pruvodce 
bezpečným braním. Sdružení Podané ruce, 2005
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ČO MÁME „V HLAVE“ 1.ČASŤ

MOZOG ČLOVEKA VÁŽI PRIBLIŽNE 1300 AŽ 1600 GRAMOV. JEHO 

HMOTNOSŤ ZÁVISÍ OD CELKOVEJ HMOTNOSTI A VEĽKOSTI ČLOVEKA 

A DÔLEŽITÁ POZNÁMKA: MEDZI HMOTNOSŤOU MOZGU ČLOVEKA A JEHO 

INTELIGENCIOU NEEXISTUJE ŽIADNA SÚVISLOSŤ:)

Rozdiel však existuje v stavbe mozgu 

medzi mužmi a medzi ženami. Ak všetko 

spriemerujeme, tak zistíme, že mužský 

mozog je o 100 gramov ťažší a má o 4% viac 

buniek. Ženský mozog je síce menší, ale jeho 

neuróny majú viac dendritov - čo znamená,

že jednotlivé neuróny sú medzi sebou 

spojené viacerými spojmi (o neurónoch a 

dendritoch si povieme viac v budúcom čísle 

Intoxi). Ženy majú taktiež väčší corpus 

callosum - útvar, ktorý spája ľavú a pravú 

mozgovú hemisféru (viď nižšie). Práve toto 

spojenie im pravdepodobne pomáha použiť 

obe hemisféry pri tvorbe jazyka (ženy sa 

napríklad ľahšie naučia znova hovoriť po 

mŕtvici alebo úraze mozgu). A do tretice 

opäť ženy:) majú oproti mužom mierne 

zväčšený limbický systém (viď nižšie). Tento 

je aktívny, ak v našej mysli vznikajú emócie. 

Vedci to zdôvodňujú väčšou citovosťou žien 

a iracionalitou. Ženy to robí v porovnaní 

s mužmi zraniteľnejšími, trpia častejšie 

depresiami a častejšie sa pokúšajú 

o samovraždu. Muži sú v oblasti samovraždy 

naopak oproti ženám efektívnejší – volia si 

agresívnejšie spôsoby.

ZLOŽENIE MOZGU

Ľudský mozog sa skladá z viacerých 

spolupracujúcich častí, ktoré môžeme zaradiť 

do troch hlavných skupín:

1. Jadro mozgu je známe aj pod pojmom 

mozgový kmeň. Nachádzajú sa v ňom rôzne 

štruktúry závislé od autonómneho nervového 

systému, zodpovedné za kontrolu dýchania,

srdcovej frekvencie, hltania, centrá pre kašeľ 

či zvracanie. Jadro mozgu sa skladá sa 

z nasledujúcich častí: 

 predĺžená miecha - kontroluje dýchanie, 

 mozoček - dôležitý pre koordináciu 

pohybov, 

 talamus - riadi prichádzajúce informácie 

zo senzorických receptorov do veľkého 

mozgu a má úlohu pri kontrole spánku, 

 hypotalamus - sprostredkováva jedenie, 

pitie a sexuálne chovanie, udržuje 

homeostázu a je významný pre prežívanie 

emócii a pri reakciách na stres a

 retikulárna formácia - riadi bdenie 

a spánok a podieľa sa na schopnosti
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zamerať pozornosť na špecifické podnety. 

2. Limbický systém sú štruktúry 

nachádzajúce sa v okolí mozgového jadra. 

Ovplyvňujú správanie a uplatňujú sa pri 

riadení sexuálneho správania. Vo 

všeobecnosti dráždenie určitých častí 

limbického systému vyvoláva príjemné alebo 

naopak nepríjemné pocity.  Tento systém je 

úzko prepojený s hypotalamom

a zabezpečuje kontrolu vyšších funkcií 

mozgu ako sú emócie, motivácia, učenie 

a pamäť. Jedna časť limbického systému –

hippokampus má zvláštny význam pre 

pamäť - je kľúčový pre zapamätanie si 

nových údajov a ich ukladanie ako trvalých 

spomienok. Človek s poškodeným 

hippokampom nebude mať problém pri 

vybavovaní starých zážitkov, taktiež bude 

poznať svojich starých kamarátov, bude si 

však pamätať veľmi málo z udalostí 

z posledného roka pred úrazom, ale nebude 

schopný si zapamätať nič nové z jeho života 

po úraze. 

3. Veľký mozog (alebo tiež cerebrum) 

je najväčšia č a s ť  mozgu. Zaberá 85% 

mozgového tkaniva a zložený je z dvoch 

mozgových hemisfér. Ľavá hemisféra vládne 

schopnostiam vyjadrovať sa jazykom, 

logicky a analyticky uvažovať. Pravá

hemisféra má vysoko vyvinuté priestorové 

usporiadanie a rozoznávanie tvarov. U 

človeka má vždy dominantné postavenie len 

jedna hemisféra. U pravákov je to ľavá, u 

ľavákov pravá. Obe hemisféry sú spojené 

zväzkom nervových vlákien, ktoré nazývame 

c o r p u s  callosum. Toto „zariadenie“ 

zabezpečuje, že obe hemisféry navzájom 

spolupracujú a že medzi nimi dochádza 

k prenosu signálu. Hemisféry sú tvorené 

lalokmi: 

 čelový lalok – je najväčší a plní 

motorickú a čuchovú funkciu,

 temenný lalok – je to analyzátor citlivosti 

kože, obsahuje nervové dráhy tepla, 

chladu, bolesti a dotyku,

 záhlavný lalok – je zrakový analyzátor, 

končia v ňom zrakové nervy,

 spánkový lalok – je sluchový a polohový 

analyzátor.

Mozog sa teda skladá z rôznych väčších či 

menších častí, ktoré majú presne zadelené 

svoje funkcie. Poškodenie určitého miesta 

v mozgu má za následok obmedzenie alebo 

úplné zrušenie príslušnej funkcie, ktorú daná 

„časť“ zastávala. 

V budúcom čísle Intoxi si viac povieme 

o neurónoch – základných stavebných 

jednotkách v mozgu a neurotransmiteroch –

látkach, ktoré v našom tele šíria nervový 

signál.

(nadia:)

Zdroje: Atkinson, R. L. (2003). Psychologie. Praha: 

Portál.; http://sk.wikipedia.org/wiki/Mozog; 

http://www.primar.sk/Page.aspx?ID=1007; 

http://www.zdravotnictvo.sk/buxus/generate_page.php?pa

ge_id=388;http://www.inzine.sk/article.asp?art=10067

http://staryweb.fpharm.uniba.sk/Kfatox/Dokumenty/Fyziol
ogia/Mozog.doc
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O.S.E.M.S.M.E.R.O.V.K.A
Tajnička ukrýva výrok nemecko-amerického psychoanalytika a filozofa Ericha Fromma:

„ZATIAĽ ČO SA VEDOME BOJÍME, ŽE NEBUDEME MILOVANÍ, SKUTOČNÝ, 
I KEĎ VÄČŠINOU NEVEDOMÝ STRACH…………………………………………...”
(tajničku tvorí 18 písmen)

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

ADVOKÁT, AGENT, AKTÉRI, ČISTÝ PRIESTREL, DETEKTOR LŽI, ELITA,
KAMERA, KONŠPIRÁCIA, KONTAROZVIEDKA, LEGALIZÁCIA, MAJOR, 
OBAVA, OCHRANKA, PALEBNÝ PRIEMER, PAĽBA, PÄSŤ, PILOT, PIŠTOĽ,
POCHVALA, POHRANIČIE, POLÍCIA, PORUČÍK, POVOLAŤ, POVÝŠENIE, 
PRÁCA, PRÍSAHA, PROKURATÚRA, RADARY, ROZKAZ, STRELIVO, 
VELITEĽ, VOJAK, VÝLOŽKY, TAJNÁ SLUŽBA, UNIFORMA, ZBRANE

Tajnička z minulého čísla:
„...pominúť, no láska je už na svete.“
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VTIPY

Príde zajac do mäsiarstva a pýta sa:
"Máte bravčové?"
"Áno."
V tom zajac vytiahne pištoľ, odstrelí mäsiara 
a povie:
"To máš za prasiatko!"

Vnučka sa pýta dedka:
- Dedko ako zistím, že som opitá?
Dedko pozrie cez okno a vraví:
- Keď uvidíš tamtie dva stromy ako štyri.
- Dedko?
- Čo?
- Tam je len jeden!

Sedia raz vyhladovaní študenti na internáte a fantazírujú:
"Čo takto začať chovať prasa?"
"Ti hrabe, nie? Čo tá špina? A ten smrad?"
"Si zvykne..."

Žena pred zrkadlom nacvičuje zvláštne cviky. Manžel sa jej pýta:
- Čo to prosím ťa vyvádzaš?
- Nacvičujem sebaobranu. Čo keby ma v noci prepadol maniak?
- To cvičíš zbytočne. Až taká tma nikdy nebude...

Ráno zazvoní telefón. Pán ho zodvihne a pýta sa:
”Kto je tam?”
”Tu je budenie telefónom. Vy ste sa dali zobudiť ráno o siedmej?”
”Áno dal.”
”Tak šup šup hore, vy spachtoško, už je desať.”

- Saša –
Zdroj obrázku: http://www.tutok.sk/fotky/obr/696/strom-jesen.jpg: 
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VODA, ČO MA DRŽÍ NAD VODOU – 2. ČASŤ
V MINULOM ČÍSLE SME SI POVEDALI ČO TREBA ROBIŤ, ABY SME 
LETO PREŽILI ČO NAJPRÍJEMNEJŠIE? A PREČO JE VODA TAKÁ 
DÔLEŽITÁ PRE N Á Š  ORGANIZMUS? V DNEŠNOM ČÍSLE ČLÁNOK
O VODE DOKONČÍME A POZRIEME SA AJ NA TO, ČO SÚ TO EKZÉMY.

KEDY A KOĽKO MÁME PIŤ?

Je lepšie piť častejšie v malých 
dávkach, ako raz a veľa, čo by mohlo 
spôsobiť žalúdočné problémy. Telo musí 
prijímať pitím približne 1,5 až 2,5 litra 
vody za deň, v lete 3 až 3,5 litra. Preto je 
veľmi užitočné začať deň pohárom vody. 

Na potrebu vody nás často upozorní 
smäd. Ak telo hlási pocit smädu, je to už 
volanie na poplach. Smäd nie je 
správnym ukazovateľom, kedy máme 
piť. Keď už máme pocit smädu stratili 
sme viac ako 2 % tekutín. Zaujímavosťou 
je, že s postupujúcim vekom je tento pocit 
čoraz slabší. Starí ľudia pocit smädu 
takmer nepoznajú. 

Pitiu tekutín by sme sa mali vyhnúť 
jedine počas jedla. Prináša to viacero 
problémov – tekutiny riedia tráviace 
šťavy, či splachujú časť nestrávenej 
potravy zo žalúdka do čreva. Toto všetko 
má za následok nielen poruchy trávenia, 
ale aj zhoršené využívanie energie. Preto 
je najlepšie prijímať tekutiny zhruba pol 
hodiny po jedle a najneskôr pol hodiny 
pred jedlom. 

ČÍM HASÍME SMÄD?

Nápoje, ktoré konzumujeme by 
mali mať určité vlastnosti. Chladené až 
ľadové tekutiny sa v organizme 
chovajú ako voda na rozpálenej platni -
vyparia sa. Vlažné nápoje prechádzajú 
telom postupne, a osviežia ho preto 
omnoho viac. Často siahame po chemicky 
spracovaných tekutinách ako káva, čaj, 
limonáda, kola a alkoholické nápoje. 
Samozrejme, všetky tieto vymenované 
nápoje obsahujú aj vodu. Lenže zároveň 
majú v sebe veľa škodlivej chémie, 
farbiace a konzervačné látky, umelé 
arómy, sladidlá a podobne. Aby tieto 
látky mohlo naše telo odstrániť, potrebuje 
vodu.

Nápoje nesmú byť tiež príliš 
presladené a husté. Liter koly obsahuje 

množstvo cukru, ktoré sa rovná 24 
kockám! Presladené limonády síce chutia, 
ale príliš zaťažujú žalúdok a želané 
osvieženie sa nedostaví.

Džúsy vyberajme čo najmenej 
osladzované a ochucované, pretože takéto 
obsahujú väčšinou rôzne organické 
kysel iny.  Uprednostňujeme jablkový, 
pomarančový, ríbezľový, hroznový, 
ananásový a paradajkový džús, pretože 
obsahujú dostatok horčíka, železa a 
draslíka. Mlieko nie je nápoj, je to 
potravina, ktorá vyžaduje trávenie. 
Mlieko teda nie je proti smädu a nemalo 
by sa používať ako nápoj.

Minerálne vody majú svoje klady 
aj zápory. Vhodné je piť minerálky s 
nízkou koncentráciou minerálov 
a striedať druhy minerálok. Povieme si, 
že najvhodnejšou je predsa čistá voda.
Otázka znie, akú vodu máme piť. Voda z 
našich vodovodných kohútikov nie je 
úplne čistá, lebo obsahuje napríklad chlór. 
Je vhodná na pitie, ale aj tak je dobré 
nápoje striedať (vodu, džúsy, minerálne 
vody…).Na každodenné dopĺňanie 
tekutín sú tiež vynikajúce nesladené 
bylinné alebo ovocné čaje. Čerstvé 
ovocné a zeleninové šťavy zase posilňujú 
náš organizmus. Ďalej sú vhodné 
minerálky bez bubliniek a riedené 
vitamínové nápoje. 

Takže vidno, aj pitie sa môže stať 
náročnou aktivitou. Veď kto z nás naozaj 
dokáže vypiť tie 2 litre denne? Pomôcť 
nám k tomu môže, ak si hneď ráno 
pripravíme „našu dennú dávku vody“ 
(napr. 2 litre) a snažíme sa toto množstvo 
do večera vypiť. Výhodou je, že existuje 
mnoho rôznych veľkosti fľašiek, ktoré sa 
zmestia aj do malej kabelky. Tak sa voda 
môže stať našou neoddeliteľnou súčasťou. 
Pretože voda zvyšuje výkonnosť a pocit 
dobrej pohody.

Zdroj:/www.primar.sk/Page.aspx?ID=3957
Zdroj obrázku:
http://www.kvarkadabra.net/images/articles/prev
ec-cista-voda_1_original.jpg
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BOJ PROTI EKZÉMU
MOŽNO SA VÁM UŽ STALO, ŽE SA VÁM NA KOŽI VYHODILI ČERVENÉ ŠKVRNY 
A PUPENCE, KTORÉ SVRBIA. PRAVDEPODOBNE IDE O EKZÉM – ZÁPALOVÚ 
REAKCIU KOŽE NA PRÍTOMNOSŤ DRÁŽDIVEJ LÁTKY. EKZÉMY PATRIA MEDZI 
NAJČASTEJŠIE KOŽNÉ CHOROBY, PODĽA ODHADOV NIMI TRPÍ AŽ 10 PERCENT 
POPULÁCIE. NAJZNÁMEJŠIE SÚ DVA - ATOPICKÝ A KONTAKTOVÝ.

1. ATOPICKÝ EKZÉM
- jedno z kožných 
ochorení, ktorým 
trpia 
predovšetkým tí, 
ktorí majú vrodený 
sklon k alergii, t.j.  
atopici. Je to
zvýšená 
vnímavosť 
imunitného systému, ktorý reaguje 
nadmernou tvorbou protilátok. Atopici 
majú zvýšené riziko, že ich postihne 
alergická nádcha, astma alebo atopický 
ekzém. Ekzém sa väčšinou začína vo 
veku 3 mesiacov (často po skončení 
výživy materským mliekom) a 
obyčajne trvá do 6. roku. Pozoruje sa 
však aj u dospievajúcich a dospelých.
 PRÍZNAKY:
Začervenanie kože a vysychanie 
pupencov. Koža môže mokvať a tvoria 
sa chrasty. Kožné prejavy sú 
rozmiestnené najprv na tvári, čele, 
brade, šíria sa na krk a do vlasov. Môžu 
sa rozšíriť postupne na celé telo. Sú 
spojené so silným svrbením a zvýšenou 
podráždenosťou. 
Niekedy ju sprevádza silné svrbenie, 
ktoré núti pacienta, aby si kožu škriabal. 
Svrbenie sa zhoršuje niekedy pri 
zmenách teploty prostredia alebo pri 
strese. Miesta rozškriabanej kože 
ohrozuje infekcia. 
 OPATRENIA:
Vyhnúť sa dlhým kúpeľom, voda má 
byť vlažná, nie horúca. Je vhodné 
používať špeciálne mydlá pre 
ekzematikov. Nenosiť vlnenú bielizeň, 
čiapky, šály, najvhodnejšia je bavlnená 
bielizeň s dlhými rukávmi. Priliehavé 
šaty a teplé oblečenie sú nevhodné 
(potenie dráždi kožu). Je dobré vyhnúť 
sa mrazu i silnému oslneniu. 

2. KONTAKTNÝ EKZÉM - vzniká na 
miestach, kde koža prichádza do styku s 
materiálom, ktorý neznáša. Na rozdiel 
od atopického ekzému ide vždy o 
vonkajšie podnety. Do úvahy 
prichádzajú hlavne štyri skupiny látok: 
lieky, kozmetika, oblečenie a pracovné 
(profesné) látky. 

Príklady kontaktných alergénov – látok, 
ktoré spúšťajú alergiu:o Liekové alergény: masti 

obsahujúce antibiotiká o Kozmetické alergény: mydlá, 
šampóny, deodoranty, voňavky,
laky na vlasy, na nechty, tiene, 
atď. o Oblečenie: farbivá, zmäkčovadlá, 
škroby, gombíky, spony, háčiky, 
koža, guma, bižutéria. o Profesné alergény: cement, 
výrobky s obsahom chlóru, 
farbivá, laky, tinktúry, živica, 
exotické drevá a pod. 

Príčinu alergie hľadajme podľa miesta, kde 
sa objavuje. Príkladom je ložisko ekzému 
uprostred ženského chrbta, vyvolané 
háčikom podprsenky. Ekzém v okolí pupka 
môže byť spôsobený kovovým gombíkom 
na nohaviciach. 

Alergia sa s vami môže 
hrať na schovávačku. 
Keď už si myslíte, že 
ste sa jej zbavili, objaví 
sa znovu. Pri podozrení 
na kontaktný ekzém je 
možné dať si spraviť 
vyšetrenie kožnými 
testami. 

Saša.

Zdroj: http://www.alergie.cz/sk/edukacne-
brozury/alergia/kozne-alergie/
Zdroje obrázkov:
http://www.vis.bayern.de/technik/fachinformatione
n/praevention/verhalten/pic/haut3a_ekzem.jpg
http://www.ordinace.cz/img/text/atopicka_dermatit
ida.gif
http://www.svb.at/mediaDB/115118.JPG
http://www.primar.sk/images/Content/MD_CHOR
OBY/MD_POVOD_OCHOR_2_2.jpg
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SOCIÁLNA ASISTENCIA:
      

NÁHRADNÁ RODINA 1. ČASŤ

AHOJTE,
VÍTAM VÁS OPÄŤ NA POSLEDNÝCH STRÁNKACH INTOXI, KDE SA UŽ 
AKO TRADIČNE VENUJEME VŠELIČOMU V RÁMCI  TÉMY SOCIÁLNEJ 
ASISTENCIE. DNEŠNÝ ČLÁNOK SA DOTÝKA OBLASTI, KTORÁ MENÍ 
ŽIVOT A VZBUDZUJE I OTÁZNIKY ČI OBAVY.
MATERSTVO.
ČO SA VŠAK STANE, AK DIEŤA VYCHOVÁVAŤ NEMÔŽEM? AKÉ SÚ 
MOJE MOŽNOSTI, PRÁVA? MÔŽU MI MOJE DIEŤA VZIAŤ? AJ TOTO SÚ 
OTÁZKY, S KTORÝMI SA U VÁS V TERÉNE STRETÁVAME. POKÚSME SA 
TEDA NÁJSŤ NA NE ODPOVEĎ.

Náhradná starostlivosť je výraz, 
ktorý sa úzko spája s problematikou detí, 
ktoré nemôžu vyrastať vo vlastnej rodine 
a s vlastnými rodičmi, a to z akýchkoľvek 
dôvodov. 

Podľa Zákona o rodine je 
náhradnou starostlivosťou viacero 

opatrení, ktoré nahrádzajú 
osobnú starostlivosť 
rodičov o dieťa do 15 
rokov (maloleté dieťa). 
Tieto opatrenia sa týkajú 

prípadov, ak rodičia nezabezpečujú alebo 
nemôžu zabezpečiť dieťaťu starostlivosť. 
Tieto opatrenia môžu byť dočasné alebo 
trvalé.  

DOČASNÉ FORMY NÁHRADNEJ 
RODINNEJ STAROSTLIVOSTI

1. zverenie maloletého dieťaťa do 
osobnej starostlivosti inej fyzickej 
osoby než rodiča („náhradná osobná 
starostlivosť“),

2. pestúnska starostlivosť,
3. ústavná starostlivosť.

...tak a teraz si jednotlivé formy náhradnej 
starostlivosti pekne rozoberme:

1. ZVERENIE DIEŤAŤA DO 
STAROSTLIVOSTI INEJ OSOBY AKO 
RODIČA – NÁHRADNÁ OSOBNÁ 
STAROSTLIVOSŤ

Pri rozhodovaní, komu sa dieťa zverí do 
výchovy, sa  uprednostnia predovšetkým 
príbuzní dieťaťa.

2. PESTÚNSKA STAROSTLIVOSŤ 

Poskytujú ju osoby, zapísané do zoznamu 
žiadateľov o pestúnsku starostlivosť. 
Pestúnmi môžu byť len osoby s trvalým 
pobytom  v SR, ktoré majú predpoklady 
nato, že budú pestúnsku starostlivosť 
vykonávať v záujme dieťaťa.

V obidvoch týchto prípadoch ide 
o dočasné riešenie. Osoby, ktorým bolo 
maloleté dieťa zverené do náhradnej 
osobnej starostlivosti, sú povinné 
vykonávať osobnú starostlivosť o dieťa v 
rovnakom rozsahu, v akom ju vykonávajú 
rodičia. Právo zastupovať maloleté dieťa 
a spravovať jeho majetok majú tieto 
osoby iba v bežných veciach.(napr. škola, 
jedlo, oblečenie, krúžky...)
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Rodičia majú právo stretávať sa 
s dieťaťom, prispievať na jeho výživu, 
pričom už nezasahujú do bežných vecí. 
(Rozhodujú napríklad o vycestovaní 
dieťaťa do cudziny alebo o vydaní pasu.) 

3. ÚSTAVNÁ STAROSTLIVOSŤ (DETSKÉ 
DOMOVY)

Pred nariadením ústavnej starostlivosti je 
súd povinný vždy skúmať, či dieťa 
nemožno zveriť do náhradnej osobnej 
starostlivosti alebo do pestúnskej 
starostlivosti. V tejto súvislosti sa 
v poslednej dobe stretávame s pojmom 
Profesionálna náhradná rodina. Je to 
vlastne  rodina, v ktorej starostlivosť 
o deti z domova poskytujú jeho 
zamestnanci vo vlastnej rodine 24 hodín 
denne. Základom práce ústavnej 
starostlivosti by v súčasnosti mala byť 
práca s biologickou rodinou. Dieťa 
z domova odchádza až kým sa 
neosamostatní, ale najdlhšie do 25.roku 
veku.

TRVALÁ FORMA NÁHRADNEJ 
STAROSTLIVOSTI

Medzi trvalé formy náhradnej 
starostlivosti o maloleté dieťa patrí 
OSVOJENIE (ADOPCIA).

Osvojenie je vhodné pre dieťa, ktoré sa 
ocitlo bez vlastnej rodiny a nemá nádej 
vrátiť sa do svojej pôvodnej rodiny. Od 
vyššie spomínaných foriem náhradnej 

starostlivosti sa osvojenie líši tým, že už 
nejde o dočasné riešenie pre dieťa, ktoré 
nemôže vyrastať vo vlastnej rodine, ale 
trvalé. Teda osvojitelia (osoby, ktoré si dieťa 
osvoja) získajú práva a povinnosti rodičov.  
Osvojitelia sa zapíšu aj do rodného listu 
dieťaťa ako jeho rodičia a  zaniknú  práva a 
povinnosti medzi dieťaťom a pôvodnou 
rodinou.

No vidíte. Som na 
konci článku a stále 
sa mi nepodarilo 
vtesnať doň všetko, 
čo som pôvodne 
chcela. Preto by 
som sa rada k tejto 
téme vrátila aj 
nabudúce, kde sa 
budem viac 
zaoberať   otázkami 
spojenými s tým kedy, kto rozhoduje o tom, či 
a za akých okolností sa dieťaťu náhradná 
starostlivosť poskytne. Pokúsim sa získať 
rozhovor s pani sociálnou kurátorkou 
a priniesť vám infošky z prvej ruky.:-)
Majte sa zatiaľ pekne.

Sociálna asistentka Eva
0904 655 146

Zdroje:
Zákon o rodine č. 36/2005
http://www.nahradnarodina.sk/formy-
ns/osvojenie.html
http://www.eduweb.sk/view.php?cisloclanku=20
05060502
http://www.usmev.sk/index.php?option=com_co
ntent&task=view&id=71&Itemid=77
Zdroje obrázkov:
http://www.mamatata.sk/uploads/ACF3344.jpg
http://www.nasedieta.sk/img/baby2.gif
http://zumag.ku.sk/images/061108220358_656.j
pg
http://www.aidv-
usa.com/Grays_Funniest_Child_2nd_place_Mic
hael_Anderson.jpg



VYDALO OBČIANSKE ZDRUŽENIE ODYSEUS ZA FINANČNEJ 

PODPORY MINISTERSTVA PRÁCE SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY 

SR A EURÓPSKEJ ÚNIE V RÁMCI PROGRAMU PRECHODNÝ FOND.

TERÉNNYCH PRACOVNÍKOV/ČKY OZ ODYSEUS NÁJDEŠ V BRATISLAVE:
Každú  stredu a piatok

18:00 – 19:00 na Trnavskom Mýte (pri Tržnici)
19:30 – 20:30 na Hlavnej železničnej stanici (pri nástupišti trolejbusov)
20:50 – 21:15 Avion (lavičky pri Blumentálskom kostole)
21:15 – 22:00 prechod cez Krížnu a Vajnorskú ul. 

Každú nedeľu
19:30 – 20:30 na Hlavnej železničnej stanici (pri nástupišti trolejbusov)

Poznávacie znamenie - bandaska s nápisom CHRÁŇ SA SÁM
TESTOVANIE * NA PROTILÁTKY SYFILISU A HIV A VÝMENA IHIEL PREBIEHA:

Každú nedeľu
21:00 – 22:00 na Avione (pri pumpe Slovnaft)
22:00 – 23:00 na Trnavskom mýte pri lekárni
23:00 – 24:00 na Príkopovej ulici

Každý pondelok
11:00 – 12:55 na parkovisku na Slovnaftskej ulici
13:00 – 14:00 pri Bacilovi   (Mramorová ulica)

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

Každý štvrtok
18:00 – 20:00 v Pentagone pri tenisových kurtoch
* testovanie len keď je prítomný zdravotník/čka

Poznávacie znamenie  - biely Fiat Ducato alebo biela Škoda Felícia s nápisom CHRÁŇ SA SÁM

TERÉNNYCH PRACOVNÍKOV/ČKY OZ POMOCNÁ RUKA NÁJDEŠ V KOŠICIACH

Každý utorok: 16.00 – 18.00 na Terase (Zuzkin park)
Každý piatok: 19.00 – 21.00 Okolie Hlavnej železničnej stanice (OKRUH: chodník 
k Pošte 2 – park – autobusová stanica –  železničná stanica)

Spoznáš nás podľa veľkého čierno-modrého batohu a bandasky s nápisom Čistá ihla. 
(Pracovníkom/čkám môžeš zavolať na 0915 423 279 - len v čase výmeny)

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

TERÉNNYCH PRACOVNÍKOV/ČKY CENTRA DOBROVOĽNÍCTVA NÁJDEŠ V BANSKEJ BYSTRICI

Každý utorok: 18:00 – 19:00  SÁSOVÁ (fontána pri lesíku a okolie)
Každý piatok:  15:00 – 16:00  RADVAŇ (pri starom kaštieli a okolie),
                         16:30 – 17:30  FONCORDA (Kyjevské námestie a okolie)


