Milí naši, všetci !

NA CESTE

Už nejaký ten piatok
píšeme rok 2020 a tak
sme si v Prime povedali,
že prvé tohtoročné číslo
bude akýmsi REPETE
toho predchádzajúceho.
Zostavili sme preto také
číslo časopisu, kde sme
zhromaždili všetky
najobľúbenejšie články
minulého roku a vytvorili
z nich série – ako
napríklad sériu o
alternatívnych
spôsoboch užívania.
Veríme, že sa vám toto
„rekapitulačné“ číslo
bude páčiť!

Vaša PRIMA !
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Fajčenie

Ako ste si mohli
zároveň všimnúť, či už
na uliciach alebo v kčku
nestretávate niektorých
našich kolegov a naopak,
začali ste vnímať v
našom tíme nové tváre.
Každá zmena prináša
niečo nové a my sa veľmi
tešíme, že
KIKA a KIKA, IVKA a
OTO doplnili náš tím.
Veríme, že nám to aj
tento krásny rok s
číslom 2020 bude tak
„klapať“ ako doteraz, a
že sa nám zase podarí
pohnúť vpred a
vymyslieť pre vás aj nás
niečo nové.

· nemáš čistú striekačku
· do žily si už nevieš dať
· nemáš čas na injekčnú aplikáciu
· aplikuješ striekačkou alebo nosom viackrát denne
· chceš zmierniť dojazd
· nechceš brať ihlou
· chceš aby droga pôsobila dlhšie.

Pred použitím kapsule by si mal/a vedieť:
nástup účinku drogy príde neskôr (cca za 15-30 minút)
kapsule sú určené na použitie iba ústami
rozpúšťajú sa v žalúdku
do kapsule daj obvyklú dávku
vyhni sa aplikácii kapsule do konečníka, môže
dôjsť k poškodeniu črevnej sliznice a spôsobiť
infekciu
ak ťa účinok bežnej dávky neuspokojí, môžeš nabudúce
pridať viac. Nikdy však neprekroč 1,5 násobok obvyklej
dávky lebo hrozí riziko predávkovania.
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Ošetrí ťa lekár ak máš dlhy na poistnom?
Možno si sa ocitol/a v situácii, že ťa lekár nechcel ošetriť z dôvodu dlhov na
zdravotnom poistení. Má na to právo? Ako môžeš postupovať v takejto situácii? Ak
si dlžníkom na poistnom, lekár ti poskytne tzv. neodkladnú starostlivosť.

Čo je to neodkladná starostlivosť a kedy je poskytovaná?
Je to najmä v týchto prípadoch:
- pri náhlej zmene zdravotného stavu, ktorá bezprostredne ohrozuje
tvoj život alebo niektorú zo základných životných
funkcií (tzn. vedomie, dýchanie, činnosť srdca),
- bez rýchleho poskytnutia starostlivosti by bolo vážne ohrozené tvoje
zdravie, máš náhlu a neznesiteľnú bolesť, zmeny správania a konania,
- napr. aj starostlivosť poskytovaná pri pôrode a ďalších prípadoch
stanovených zákonom (napr. pri podozrení na rýchlo sa šíriacu a
život ohrozujúcu nákazu). Jej súčasťou je napr. aj neodkladná
preprava do zdravotníckeho zariadenia.

KAPSULE
KeĎ jE ZLE:ÍSUŤRNG A POHOTOVOSŤ,
ENTNÝ PRÍJ
EM,

ALEBO VOLA
Ť SANITKU
?

Často o návšteve lekára uvažujeme ako o
poslednej možnosti a pomoc vyhľadáme až keď
ide ozaj „do tuhého“.
Tu je návod ako vyhľadať správnu pomoc.

To, či sa jedná o neodkladnú starostlivosť posudzuje ošetrujúci lekár.
Aké máš možnosti ďalšej starostlivosti a liečby pri dlhoch na poistení?
Ak máš dlhy na poistnom, lekár ti môže poskytnúť plnú starostlivosť aj
vtedy, ak ti poisťovňa schváli splátkový kalendár. V praxi to znamená, že s
ňou uzatvoríš dohodu o splátkach, a
pokiaľ zaplatíš prvú a ďalšiu splátku
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potrebuješ ošetrenie a máš dlhy na
poistnom, pokojne sa na nás obráť,
poradíme ti, ako môžeš postupovať.

Aj tu je poskytovaná neodkladná starostlivosť bez
ohľadu na dlh v poisťovni či chýbajúce doklady. Buď
trpezlivý, agresiou voči zdravotníkom nič nevyriešiš.
NEMOCNICA

POHOTOVOSŤ

POHOTOVOSŤ

: je poskytovaná v ambulanciách na
poliklinikách pri nemocniciach. Je určená pacientom
pri náhlom zhoršení zdravotného stavu: horúčkach,
ochoreniach dýchacích ciest, alergickej reakcii,
bolesti zubov. Na pohotovosti je poskytovaná aj
neodkladná zdravotná starostlivosť praktickými
lekármi a v stomatologických ambulanciách zubármi.
Otvorené mávajú: od 16:00 do 22:00 a
cez víkend od 07:00 do 22:00 h.

CENTRÁLNY

/URGENTNÝ

PRÍJEM:

sa nachádza v nemocnici. Je určený pri náhlych,
vážnych zdravotných stavoch ktoré pacienta
ohrozujú, alebo môžu ohroziť na živote. Sú to úrazy,
zlomeniny, trvajúce krvácania, bolesti na hrudníku,
bolesti hlavy s poruchami videnia, reči ... Do správnej
ambulancie ťa nasmeruje zamestnanec pri príjme.

SANITKA:

tiesňová linka 155 je bezplatná a je
možné ju zavolať aj z čísla bez kreditu. Sanitku
voláme až keď je naozaj zle. Ak niekoho v bezvedomí
nedokážeme prebrať, pri zlomeninách dolných
končatín, pádoch z výšky spojených s neschopnosťou
vstať, pri psychózach keď postihnutý ohrozuje seba
alebo druhých na zdraví a živote . Pri telefonovaní je
potrebné zachovať pokoj, zbytočne nehovoriť ale
sústrediť sa na to čo sa pracovník dispečingu pýta.
Telefón nikdy neskladajte ako prvý, zdravotník na
telefóne vám môže radiť ako postupovať kým nepríde
sanitka.
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NÁSILIE

je možné požiadať súd aj o vydanie tzv. neodkladného
opatrenia. Súd môže dočasne zabrániť násilníkovi
napr. vstupovať do bytu a zároveň priblížiť sa
k obeti. Ak násilník nerešpektuje toto
opatrenie, pácha trestný čin a
ná
treba to ohlásiť polícii.
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Téma násilia, je asi najmä vám ženy,
žiaľ, známa.
Násilie je priame porušovanie
tvojich základných
ľudských práv
a zasahuje do ľudskej dôstojnosti.
Proti násiliu akéhokoľvek druhu sa môžeš brániť:
ak sa jedná o závažnejšie konanie, môžeš podať trestné
oznámenie. V konaní je možné žiadať aj o náhradu
škody (napr. bolestné). Na Slovensku existuje aj
tzv. zákon o obetiach trestných činov, ktorý
upravuje práva obetí
násilných činov,definuje
trestný čin domáceho
násilia, či rozsah služieb
odbornej pomoci.
ak ide o skutky násilia menej závažného charakteru
(vyhrážky, posmievanie sa, hrubé správanie,
urážky), môžeš ohlásiť spáchanie priestupku.
Výsledkom býva vo väčšine prípadov
uloženie pokuty.
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Fajcenie
„ak žily cítia mučenie,
dovolenkou je fajčenie“

Každodenné intravenózne (ihlou)
užívanie drogy spôsobuje
odstupom času nepríjemnosti,
ktoré nie sú ľahko riešiteľné. Ide
o agresívne vpravenie drogy do
organizmu. Dlhodobé opakované
užívanie drogy narúša stenu žíl a
tým postupne dochádza k
zatvrdnutiu steny žily. Stým sa
spája ochorenie ako napríklad
žilová trombóza, ktorá ak nie je
včasne liečená môže viesť až ku
strate končatiny. Okrem toho,
aby toho nebolo málo, si pri
vpichu môžeš zaniesť infekciu,
ktorá v tele narobí neskutočnú
šarapatu.

Príkladom infekcie a vírusu, aby
sme boli v obraze, môže byť
absces (v oblasti vpichu sa
vytvorí dutina, ktorá sa postupne
zaplňuje hnisom), sepsa (infekcia
zanesená vpichom, pri ktorej sa
organizmus nie je schopný účinne
brániť- otrava krvi),
endokarditída (zápal vnútornej
výstelky srdca) alebo aj strašiak
v podobe Hepatitídy C a HIV.

Ďalším zo sprievodných javov pri

injekčnom užívaní sú modriny,
nemusia byť každému príjemné,
resp. ak v práci nosíš krátke
rukávy môže to vyvolať zbytočné
otázky.

Ak máš pocit, že tvoje žily by si zaslúžili mať letnú dovolenku,

dovoľ nám ponúknuť ti iný spôsob ako užiť tvoju dávku. Týmto
spôsobom je fajčenie. Fajčiť môžeš nasledujúce: Marihuana, Hašiš,
Herba, Heroín, Crack, Pervitín, Ópium, Morfium a Metamfetamín.

N

a fajčenie potrebuješ iba fajku alebo obyčajnú žiarovku.
Účinok drogy pri fajčení má rýchly nástup, preto buď prosím opatrný
pri jej dávkovaní.

UŽITOČNÉ KONTAKTY:
pri núdzovom volaní o pomoc na linkách 158/112
zasiahne polícia (v prípade nebezpečnej
situácie a ak vec neznesie odklad,
môže napr. vstúpiť do bytu,
vykázať násilníka
zo spoločného
bytu, atď.)
0800 212 212 národná bezplatná non-stop linka pre
ženy zažívajúce násilie

môžeš sa obrátiť na Primu, poradíme ti, ako
postupovať v tvojej situácii a pomôžeme
ti s uplatnením tvojich práv

ygiena

HRúk

Ešte pred menej ako storočím boli
infekčné choroby najčastejšou príčinou
úmrtí a neraz zabili väčšinu obyvateľstva
postihnutých oblastí. Na konci 18. storočia sa
na našom území podarilo zlikvidovať epidémie
moru, no naďalej bola vysoká chorobnosť a
úmrtnosť ovplyvňovaná inými epidémiami. To, že sa ľudia snažili proti
epidémiám bojovať preventívnymi opatreniami, vrátane hygieny rúk,
je dochované aj v historických dokumentoch. V roku 1831 počas
najničivejšej epidémie cholery u nás, sa kňaz Ján Morvay, ktorý
navštevoval a liečil chorých, chránil pred nákazou rúškom a po každej
návšteve pacienta si ruky dôkladne vydezinfikoval chlórom. Zavedením
a dodržiavaním pravidiel hygieny rúk sa lekári snažili nepreniesť
infekciu na ďalších pacientov, či seba.
Zmena k lepšiemu bola výsledkom preventívnych hygienických
opatrení ktoré boli dovtedy na žalostnej úrovni. Až neskôr k
potlačeniu epidémií prispelo plošné očkovanie obyvateľstva, vývoj
antibiotík a nepoľavujúce úsilie zdravotníkov a vedcov v odboroch ako
mikrobiológia, epidemiológia a verejné zdravotníctvo.

„Nie je pravda, že
trochu špiny
ešte nikoho nezabilo“
Ani dnes nie je
nebezpečenstvo
infekčných ochorení zažehnané. Stálu hrozbu predstavujú
mikroorganizmy odolné voči antibiotikám, v niektorých regiónoch
Slovenska z času na čas opakovane vypuknú epidémie. V Bratislave
bola epidémia žltačky po 14 rokoch pokoja naposledy pred dvomi
rokmi.
Až 80 % všetkých infekčných ochorení sa prenáša rukami.
Najčastejšie sú to hnačkovité ochorenia a žltačka typu A
prezývaná „chorobou špinavých rúk“. Kto zanedbáva hygienu rúk
vystavuje seba aj ostatných vo svojom okolí riziku infekcie.
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Kruh násilia – ako z neho von?

Život s násilníckym človekom nie je väzenie, kam nás niekto
zavrie bez akejkoľvek možnosti úniku – existuje cesta von.

Najhoršie stopy po akomkoľvek type násilia ostávajú v pocitoch viny
a nulovom sebavedomý obetí. Násilník častokrát zanechá v obetiach
pocit viny, že si za to môžu sami. Avšak je potrebné si uvedomiť, že
nikto nemá právo sa k nám správať násilne v akejkoľvek forme.
Zbavenie sa pocitov viny, je to najťažšie a najdôležitejšie k ceste
von, bez násilia, ku slobode.
Násiliu sa nedá predísť, ako si obete často mylne myslia.
Štruktúra osobnosti, ktorá má sklon k násilnému ubližovaniu, je
taká, že sa nikdy nezmení k tomu aby už neubližoval. Vždy si
nájde nejaký dôvod k násiliu, vždy nájde „to čo robíš zle“. Takže
pokiaľ ostaneš s násilníckou osobou naďalej, kolobehu ubližovania
neunikneš.
Hlavná pomoc musí prísť z vnútra. To je ale najťažšie, uvedomiť si,
že nie je žiadny dôvod aby si ďalej znášal/a toto „peklo“.
Druhá pomoc prichádza zvonku v momente keď si akútne v
nebezpečí. Vtedy je potrebné mobilizovať všetku možnú pomoc –
kričať, utekať, búchať na dvere či steny susedov, volať políciu.
Ak toto všetko spomenuté vyššie nie je možné a máš mobil –
vytoč číslo a nechaj mobil položený vedľa a krič o pomoc.
Ak sa stretávaš s násilím akejkoľvek formy a chcel by si začať riešiť
ako z tohto „kruhu násilia“ von - oslov nás v Káčku alebo na Streete,
porozprávame sa, podporíme ťa a skúsime si spoločne načrtnúť
postupné kroky.
Ak je násilie fyzické a ideš so zraneniami k lekárovi, uschovaj si
všetky lekárske správy a iné dôkazy o násilí. Ďalší postup, ak sa
rozhodneš násilie riešiť právne, kontaktuj našu právničku Mirku.

Ako môžem postupovať ak mám takúto starú exekúciu?
Starú exekúciu, ktorá spĺňa všetky podmienky podľa
zákona zastaví sám exekútor – nie je potrebné, aby si
ty podával nejaký návrh, alebo robil iný úkon.
Exekútor vyhotoví upovedomenie o zastavení starej
exekúcie a zašle ho oprávnenému. Oprávnený sa môže
proti upovedomeniu o zastavení exekúcie brániť podaním
námietok.

Je možné, aby sa moja exekúcia, ktorá bola takto
zastavená opäť obnovila?
Áno. Ak bude oprávnený trvať na vymáhaní dlhu, môže
podať nový návrh na začatie exekučného konania. O
novom konaní už bude rozhodovať špecializovaný súd –
Okresný súd Banská Bystrica.

Ak máš staršie exekúcie a chceš vedieť, či bude tvoja
exekúcia v novom roku zastavená, alebo by si chcel
podrobnejšie informácie, kľudne sa na nás obráť.

Novinky
zo sveta exekúcií
A je to tu!
Od 1. januára 2020 nadobudol účinnosť zákon o
ukončení niektorých exekučných konaní.
Čo to v praxi znamená?
Ktoré exekúcie budú zastavené a ktoré zostanú
nedotknuté?
Zastavenie exekúcií sa bude týkať iba tzv. starých
exekúcii, teda tých, ktoré sa začali pred 1. aprílom 2017.
Pôjde najmä o exekúcie, ktoré trvajú minimálne 5 rokov
(teda uplynie rozhodná doba), alebo zastavenie exekúcie
navrhne sám oprávnený (ten, komu sa dlžia peniaze).

Výnimky zo zastavenia
Niektoré exekúcie sa nezastavia ani napriek tomu, že
trvajú minimálne 5 rokov, t.j. ukončenie sa ich nebude
týkať, napríklad:
ak sa za posledných 18 mesiacov pred zastavením
exekúcie podarí vymôcť aspoň 15 eur, alebo
ak sa jedná o exekúciu dlhu na výživnom, alebo

ak ide o exekúciu na tzv. nepeňažné plnenia
(napr. pri požičaných veciach –
povinnosť vrátiť vec
bude aj naďalej trvať).

ˇ
ŠNUPANIE

ŠNUPSETY SA U nÁ S VEĽMI OSVEDČILI A MY
SA TOMU NESMIERNE TEŠÍME,
KEĎ ŽE NÁ PAD ZAČAŤ ICH VYRÁ BAŤ A
DISTRIBUOVAŤ VYŠIEL PRÁVE OD VÁ S
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Tak si o šňupsetoch povedzme niečo ešte raz...

Spôsob užitia drogy ovplyvňuje intenzitu účinku,
rýchlosť nástupu požadovaného pocitu, no zároveň aj
žiaduce a nežiaduce (vedľajšie) účinky. Jednoducho
povedané, znamená to, že keď sa nastrelíš ihlou
účinok nastúpi rýchlejšie ako pri šňupaní, avšak
zároveň predstavuje aj väčšie riziko prenosu
infekčných chorôb (hep C, HIV).
Treba však povedať, že šňupanie nepredstavuje spôsob
užívania drogy s nulovým rizikom nákazy, aj keď je
menšie ako pri injekčnom užívaní drog.

Šňupanie je obľúbené predovšetkým pri užívaní kokaínu
alebo pervitínu. Droga sa rozdrví na jemný prášok
ktorý sa vyformuje do tzv. lajny, ktorú následne
vdýchneš nosom za pomoci šňupátka, brčka, v horšom
prípade bankovky.
Cez jemné tkanivo v dutine nosnej sa droga vstrebáva
do organizmu a predpokladaný nástup účinku je cca 5 –
15 minút. Pri šňupaní treba dávať pozor, aby šňupátko
ktoré používaš bolo z mäkkého materiálu (pre vyhnutie
sa poškodeniu sliznice, ktoré môže viesť k prenosu
nákazy infekčných chorôb v prípade zdieľania
šňupátka). Po šňupaní ti odporúčame vypláchnuť si nos
vodou, aby všetok prebytok drog, ktorý tam zostal
nerozožieral sliznicu nosa.
Okrem mnohých výhod, ktoré šňupanie má ťa musíme
upozorniť, že pri dlhodobom užívaní nosom sa
poškodzuje nosná dutina a hrozí vážne poškodenie
nosnej prepážky.
V našom šňupsete nájdeš podložku na
rozdrvenie drogy, dve šňupátka, „sekátko“,
alkoholák na dezinfekciu podložky a
papierovú vreckovku.
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Čo môže spôsobitˇ alkohol u
ˇ ˇ
nenarodeného dietata?

Charakteristické zmeny výzoru – oči ďaleko od seba,
široký nos, úzka horná pera, deformácie hlavy.
Poruchy zmyslov – poškodenie očí, hluchota.
Deti s FAS sú často nižšieho vzrastu a mávajú problémy s
rovnováhou.
Poruchy správania – dieťa je
dráždivejšie, má problém s pamäťou, ťažšie udrží
pozornosť, je „neposlušné“.
Neskôr môže mať dieťa problémy v škole - s učením,
sústredením.
Ak je pitie alkoholu kombinované
s fajčením, či užívaním drog, riziká pre dieťa
sú ešte vyššie.
ˇ s FAS skončí v detskom domove, je nízka
Ak dieta
šanca na jeho adopciu, pretože u budúcich rodičov
sú obavy z výchovných, či zdravotných problémov,
ˇ so sebou nesie. Na tento syndróm
ktoré si dieta
žialˇneexistuje liečba a následky si so sebou
ˇ nesie po celý svoj život. Účinnou prevenciou
dieta
je myslietˇ na to, že počas tehotenstva už nie som
zodpovedná len sama za seba...

FAS

„...pohárik vínka na krvinky...“
ˇ ˇ
„...mám stres, potrebujem sa uvolnit...“
„...jedno malé pivo pred spaním neuškodí...“

... aj v tehotenstve ?
Hoci je alkohol v spoločnosti tolerovaný, pitie v tehotenstve dá
nenarodenému dieťaťu do života pekný „náklad“.

FAS alebo fetálny alkoholový syndróm vzniká u dieťaťa, ak
jeho matka počas tehotenstva pila alkohol.

Vedci nevedia s istotou, aká dávka alkoholu môže byť pre dieťa
škodlivá, rovnako nevedia presne určiť, v ktorom období
tehotenstva je pitie alkoholu najviac rizikové (preto môže byť
rizikom aj jeden pohárik).

Keďže alkohol prechádza cez placentu priamo do tela dieťaťa,
dôrazne sa odporúča alkoholu sa v tehotenstve úplne vyhýbať.
S
FA

NIE JE HANBA BYŤ ZÁVISLÝ
Ahojte, chceli by sme vám sprostredkovať
príbeh odvážnej a neoblomnej L. Prajeme príjemné čítanie

Pervitín som prvý raz
vyskúšala ako 23 ročná.
Bola som zamilovaná do
chalana, ktorý bral a ja som
sa veľmi chcela dostať na
jeho vlnu. Najprv bolo
všetko krásne a úžasné...
milovali sme sa, veľa sme sa
rozprávali, začala som tvoriť
a bolo to bezproblémové. On
bral už 12 rokov, ale nie
injekčne. Netrvalo dlho a
dostala som sa na rovnakú
latku, brala rovnaké
množstvá a tak. Po čase
začali také tie klasické
problémy ako neschopnosť
chodiť do práce a nevedieť
ráno vstať. Hovorili sme si,
že budeme fetovať len cez
víkend. Potom som bola ja tá,
ktorá prišla a povedala, že si
dáme aj v Stredu. Takto to
išlo asi 2 roky. Po 2 rokoch
som bola v takej kríze, že
som povedala, že si začnem
asi šľahať.

Šľahali sme chvíľu obaja.
Ja som v tom nepokračovala,
on áno. O ďalšieho pol roka
som sa pridala. Spoznala
som v tom období veľa
nových ľudí, bola som závislá
od drog a od gamblingu.
Vyberala som kontajnery,
našla som lieky v
kontajneroch a hádzala som
do seba jednu drogu cez
druhú a proste stále mi bolo
málo. Vyskúšala som aj
veľmi rizikové drogy ako je
fentanyl. Tým som sa
predávkovala, keď som ho
mala druhý krát a skoro som
zomrela – museli mi vyberať
inzulínku zo žily. Týždeň mi
bolo zle a fentanylu som sa už
radšej vyhýbala. Najviac som
brala pervitín. Denne som si
šľahala, keď to bolo v
mojich možnostiach aj 5x po
2 – 2,5 dielu.

Nášlap sa mi stále
skracoval. Zničila som byt.
Zničila som aj seba – teda
najmä psychicky. Takto som
to ťahala a stále som
nechcela prestať. Už som
nemala bežných kamarátov
a bežný život. Neverila som,
že bežný život existuje. Keď
som prechádzala okolo ľudí
sediacich vonku na káve, tak
som si myslela, že to len
hrajú. Proste, že nemôže ísť
niekto s niekým len tak von za
nejakým normálnym účelom.
V mojom vzťahu boli stále
hádky. Napríklad že kto je
viac prepálený. Nikto si
nechcel priznať chybu a bol
to taký kolotoč že: ísť spať,
keď začali chodiť prvé ranné
električky nadopovaní
nejakými benzákmi, aby
človek vôbec zaspal. Zobudiť
sa, zháňať peniaze na fet,
sfetovať sa, ísť do herne,
vyberať kontajnery.

Začala som chodiť na
stretnutia anonymných
narkomanov. Nemusí to
sadnúť každému, ja už tam
nechodím, no myslím, že mi to
v tom období veľmi pomohlo.
Bola som ešte 2x na
posilovačke vo Veľkom
Záluží. Najviac mi však
pomohlo to, že som si našla
prácu a tá ma začala veľmi
napĺňať. Teraz mám
priateľa, bývam v peknom
podnájme, mám všetko na čo
si spomeniem, na drogy skoro
nemyslím. Niekedy ešte
mám suché recidívy, no už
ich tak neriešim. Jasné že
dostanem chuť, keď vidím
nejakú filmovú scénu alebo
tak, to hej. Ale hlava si už
hneď uvedomí že nie. Veľmi
dlho som však mala suché
recidívy a aj chute strašné.
Veľa som sa o nich
rozprávala. Abstinujem už
2 roky a 3 mesiace.

Vyberali sme kontajnery v
potravinách, aby bolo čo
jesť. Stále dokola ten istý
cyklus. Raz dostal ex
toxickú psychózu a strašne
ma zbil. Zlomil mi ruku aj
nohu. Dokázala som urobiť
to, že som zavolala známej a
poprosila ju, aby zavolala
políciu. To bol moment, kedy
som si uvedomovala, že ak
zavolám, tak je so všetkým
koniec. Nezavolám a budem
naďalej v tom opojení. Aj
napriek zlomenej ruke a nohe
som sa strašne toho
momentu bála. Bála som sa,
že sa odrežem od toho
jediného, čo ma držalo pri
živote a to bol ten pervitín.
Vybehla som von v župane
bez ničoho, prišli policajti a
sanitka, potom nasledovalo
vyšetrovanie a tak.

Naj pomoc pre ľudí, ktorí
abstinujú a majú krízu je
niekomu to povedať.
Zavolať fakt hocikomu. Mne
sa stalo, že som bola za
babkou v nemocnici a
sestrička jej išla pichnúť
lieky od bolesti inzulínkou.
Zovrelo mi hrdlo a mala som
také to stekanie, čo
poznajú asi len ľudia, ktorí
si to dávajú do žíl. Rozlúčila
som sa s babkou , vyšla von a
zavolala som známej z NA.
Volali sme asi pol hodinu.
Toto podľa mňa pomáha že
úplne najviac. Nestretávam
sa s ľuďmi, ktorí aktívne
berú piko.

Vrátila som sa domov a ešte
som nejaký čas brala. Stala
sa však jedna vec – umrelo mi
domáce zvieratko, ktoré som
milovala. Vtedy mi preplo a
skončila som na psychiatrií
po dvojnásobnom pokuse o
samovraždu. Na psychiatriu
som šla do Veľkého Zálužia,
kde ma ani nemohli dať k
závislým kvôli zlému
psychickému stavu. V Záluží
mi bolo úžasne, pomohli mi
tam a mám odtiaľ dobré
spomienky. Každému, kto je
závislý a pýta sa ma, ako
som to zvládla to
odporúčam. Keď som
odchádzala z bytu, tak bol
úplne zdevastovaný - plný
odpadu z kontajnerov,
pomaľované steny, zničená
podlaha, všade boli inzulínky
a pospaľované lyžičky. A tu
som bola zrazu v čistom.

Ak sa stretnem s niekým so
svojej minulosti (všetci
vedia, že neberiem) a hovoria
mi o tom zamotanom živote,
tak si vravím, že aká som
rada, že už tam nie som.
Momentálne ma v živote
napĺňa práca, môj vzťah,
pes a také tie bežné veci.
Práca je pre mňa terapiou a
som v nej dobrá. Po takom
dlhom období, čo som bola
neschopáčka zase v niečom
vynikať je mega super. Po
pohovoroch som chodila s
malou dušičkou a teraz som
jeden z top zamestnancov.

Ešte počas pobytu na
psychiatrií som si hovorila,
že budem brať drogy..že to
budem mať pod kontrolou..
že si dám 2x do mesica a
bude mi fajn. Na Vianoce som
šla domov za rodinou len s
jedným kufrom, lebo všetko
ostatné som vyhodila.
Nemala som nič. Ten hnev,
ktorý na mňa rodina mala už
prešiel. Neodsudzovali ma.
Ležala som tam na posteli,
premýšľala a rozhodla som
sa, že prestanem. Šla som
dobrovoľne do Pezinka,
chcela som absolvovať aj
takú tú bežnú liečbu.
Nepáčilo sa mi tam moc.
Zdalo sa mi, že je to veľa o
drezúre a málo o terapii. A
ja som človek, ktorý má rád
tú terapiu. Rada sa s ľuďmi
zhováram a rozprávam. Po
mesiaci som odtiaľ odišla, ale
mala som ťažké stavy.
Nevedela som vychádzať z
bytu, nevedela som sa
socializovať, mala som
strach z ľudí a zo všetkého.

Keď som bola cca pol roka
čistá, vravela som si, že
svet, ktorý vidím je síce
pekný , ale je strašne
planý. Na drogách bol veľmi
výrazný – buď neuveriteľne
farebný alebo taký šedý až
čierny. Tu bol však taký
neutrálny. Aj moje pocity
boli také nijaké, taká
prázdna som bola. Teraz je
to iné. Idem napríklad okolo
zamrznutého auta a hovorím
si aká je tá námraza krásna...
ako sa trbliece. Myslím si,
že je to také ako má byť
teraz. Dokonca by som
povedala, že je život oveľa
lepší ako pred tým obdobím,
keď som brala drogy. Ja som
mala vždy ťažký život, ale
teraz si ho tak nejako vážim
viac. Je to iné. Neľutujem
to, že som brala drogy.
Dalo mi to veľkú skúsenosť
do života. Ani nesúdim ľudí,
ktorí berú drogy.

Niečo čo by si chcela
odkázať klientom Primy?
Ak chcete prestať a ste pár,
tak nech každý prestane sám.
Ak sú dvaja narkomani spolu,
tak jeden potiahne druhého
dolu. A treba zmeniť
prostredie, to je veľmi
dôležitá vec. Prerušiť
absolútne kontakty. Začnite
sa stretávať s ľuďmi, ktorí
vedú bežný život a neužívajú
tú primárnu drogu. Nie len že
chcem chcem chcem ... proste
sa zdvihnem a zabudnem na
všetko. Dá sa to. Vyhľadajte
odbornú pomoc, naozaj sa
môžete veľa naučiť a
pomôcť si. Ja by som
odporučila to Zálužie.

Človeku možno pomôže aj to,
že pôjde ako ja a teda nie
priamo na liečenie na
závislosť, ale len na
psychiatriu. Dokonca človek
s dlhom v zdravotnej
poisťovni môže opakovane
ísť na základný
dvojtýždňový detox. Treba
to skúsiť, aby ste mali aspoň
tie základné znalosti. Viem,
že ľuďom sa to nechce, no
myslím, že keď tam idú z
takých tých naozaj zlých
pomerov ako som bola aj ja,
tak im tam bude super. Budú
v čistom, dostanú 3x teplé
jedlo, čisté oblečenie a
podobne. Pre mňa to bolo
vtedy úplné niečo
neuveriteľné. Asi iba toto. To
nie je hanba byť závislý.

Vyletela z WC s plačom a krikom, že:
- Dve čiarky!!!
- Dobre veď nehuč! Aj ja tam mám
slabý signál.

VtiPY

Idú manželia s dvoma deťmi na výlet a dôjdu k
zátarasu, kde ich zastavuje policajt. Ten hovorí
vodičovi, že tam ďalej je strašná nehoda, veľa krvi,
voľne pohodené ruky, nohy, hlavy bez tiel, no proste
masaker. Vodič sa pozrie na rodinku do vozidla, všetci
jemne prikývnu. Prikývne teda na policajta a hovorí:
"Tak dva dospelé a dva detské."
Ide chlapík k jazeru a pod
pazuchou nesie mačku. Druhý
ho stretne a pýta sa:
- Kam ideš?
- Prať mačku.
- Mačka sa prať nedá!
- Mačka sa prať dá.
- Mačka sa prať nedá!
- Mačka sa prať dá!
O chvíľu sa vracia, pod
pazuchou zdochnutú mačku.
- Veď som ti vravel, mačka sa
prať nedá!
- Mačka sa prať dá. Žmýkať sa
nedá.

Anička sa narodila
bez rúk
"klop klop" kto je
tam ??
no Anička to nebude
Ak sa pred tebou dievča prezlieka:
1. považuje ťa za najlepšieho
kamaráta
2. chce, aby si po nej šialene túžil
3. nevie, že sedíš na strome oproti
jej oknu

MuŽ:
Mucha na strope. Ako to kurva robí, že nespadne?

Po milovaní
ŽENA:
Leží vedľa mňa, vôbec ma neobjíme. …Pozerá do stropu.
…Ktovie nad čím rozmýšľa. Sme spolu už dva roky. Príliš
dlho na to, aby bol najvyšší čas vymeniť ma. Za mladšiu.
Predsa len, za tie dva roky som dosť pribrala.
Zamračil sa, to nie je dobré. Myšlienkami je niekde úplne
inde.
Strácam ho, už so mnou určite nechce mať nič
dočinenia…

VtiPY

Kúpila som u záhradníka nejaké kríky a
stromy, ale po niekoľkých mesiacoch sa na
nich objavili škvrny a začali im opadávať
listy. Odstrihla som ich a odniesla do
záhradníctva, aby mi povedali, čo je to za
chorobu.
- To je bežný problém, - povedal predavač,
keď si vetvičky pozrel.
- A čo to presne je?
- Jeseň.

Na Nebeskú bránu klope muž a strašne
sa rehoce. Otvorí mu Sv. Peter:
- Prečo sa tak strašne smejete?
- Ále, dole ma operujú, a ja už som tu!

- Drahý, nevadí ti, že
mám malé prsia?
- Nie... A kde ich máš ?

Existujú tri typy ľudí: Ľudia, čo vedia rátať a
ľudia, čo nevedia.

Hovorí dievča chlapcovi:
- Ty si taký múdry, taký
Čo je maximálna obezita?
vynachádzavý a zábavný. Ako
Keď si ľahneš na pláž a
len veľa toho vieš, všetkému
Greenpeace ťa začnú
rozumieš, je s tebou veselo...
ťahať do mora.
- Ááále... ja som
normálny! To iba
ty si taká
jebnutá...
Syn ráno príde do kuchyne za otcom a
hovorí vystrašeným hlasom:
Vtip o
- Ocko, ocko, mne sa v noci snívalo, že ma
utopencovi:
znásilnil capko!
Čľup a bolo po
Otec sa pohladí po brade a hovorí:
ňom...
- Tak capko, vravíš...
Príde chlapík na WC kde už dvaja močia. Postaví sa medzi nich.
Pozrie sa do ľava a vidí ako jeden močí na dva prúdy.
Pýta sa ho: "Čo sa Vám preboha stalo?"
"Ale mám po operácii a toto sú trvalé následky."
Chlapík sa pozrie doprava kde vidí 12 prúdov a pýta sa: "Čo, tiež
po operácii?"
"Ale nieee, sakra zasekol sa mi zips"

Chlapík zbadá dedka, ktorý šúcha za sebou
pravú nohu. Pýta sa ho:
- Od vojny, od vojny?
- Nie... od hovna,
od hovna...

VtiPY
(aj tieto)

Ked bola zena tehotna,strelili jej
dvakrat do brucha.Doktor jej
povedal,ze ked budu mat jej deti
12,vycikaju naboj.
Ked ma dcera 12,pride za mamou a
hovori:
,,Mami,mne sa stalo nieco
neuveritelne.Vycikala som naboj.,,
Mama na to:
,,To je dobre.,,
Ochvilu pride syn a hovori:
,,Mami mne sa stalo nieco
neuveritelne.,,
Mama:
,,Vycikal si naboj?,,
Syn:
,,Nie.Ked som si honil zastrelil som
spoluziacku.,,

Anička na pokračovanie :)
Anička sa húpala, a po
chvíli spadla.
Viete prečo?
Nemala ruky..
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OZ ODYSEUS- PROGRAM CHRÁŇ SA SÁM

HĽADAJ: BIELY VAN PEUGOT BOXER, MODRÝ OPEL ASTRA

”Prečo ste zabili svoju
manželku?”
”Pretože mi stále dávala
nejaké rady.”
”Dúfam, že dobré rady.”
”Áno, hovorila mi: Ak
chceš mať kľud, tak ma
zabi.”

V lietadle sa prechádza slečna
letuška a servíruje alkohol.
Zastaví sa u arabského cestujúceho
a pýta sa: "Čo si dáte na pitie?"
Arab odpovie:
"Ďakujem, radšej nič.
Za chvíľu
budem
riadiť."

STREDA: 11:00 h - 13:00 h PARKOVISKO PRI SLOVNAFTE
- mobilná služba
20:00 h - 21.30 h TRNAVSKÉ MÝTO
- pešia služba
NEDEĽA: 20:30 h - 21:30 h PANÓNSKA CESTA
(pri Auto point)
22:00 h - 23.30 h TRNAVSKÉ MÝTO pri tržnici
- mobilná služba
KONTAKT NA SOCIÁLNU PRACOVNÍČKU
NIKU PRE KLIENTOV: tel.: 0904 655 146
CENTRUM K2-KONTAKT S KOMUNITOU STAVBÁRSKA, PENTAGON

VtiPY

PONDELOK: 12:30 h - 15:30 h
ŠTVRTOK: 12:30 h - 15:30 h
KONTAKT NA SOCIÁLNU PRACOVNÍČKU
SAŠKU PRE KLIENTOV:

tel.: 0948 721 025
(ÁNO, aj tieto)

Časopis Na Ceste je určený klientom/kám a
pracovníkom/čkám terénnych programov a
kontaktných centier.
Za finančnú podporu ďakujeme:
Mestskej časti Bratislava - Staré mesto,
Bratislavskému samosprávnemu kraju,
Nadácii pre deti Slovenska, Ministerstvu vnútra,
Ministerstvu zdravotníctva, Implementačnej agentúre
Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny a iným.

ČASY a MIESTA
KDE SI MÔŽEŠ VYMENIŤ IHLY

UTOROK:
SLOVNAFT:
17:00 – 18:10 Slovnaft parkovisko
PENTAGON:
18:20 – 19:40 stojíme na parkovisku vedľa Pentagonu
(parkovisko pred zdravotným strediskom)
PANÓNSKA:
20:00 – 20:30 krúžime s autom po ulici Panónska
20:30 – 21:00 stojíme pri predajni Fiat za nadjazdom

ŠTVRTOK:

Za podporu ďakujeme:
firme Soitron ¤ firme Bioskop ¤ Fundación
Secretariado General Gitano v Madride ¤ Združeniu
Storm ¤ OZ Kon – Tiki ¤ OZ Proti prúdu ¤ OZ Road ¤
Záchrannej službe MUDr. Balka ¤ Magistrátu Hlavného
mesta SR Bratislava ¤ SKOI ¤ EAPN ¤ Národnému
osvetovému centru v Bratislave ¤ Vysokej škole
zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety ¤
Národnému referenčnému centru pre HIV a AIDS ¤
BordernetWork ¤ Portál edekontaminace.cz.

Časopis vyšiel v náklade 100 kusov.
Časopis neprešiel jazykovou úpravou a je nepredajný.

STREETWORK

Výmena priamo na ulici.
Do terénu s nami chodia zdravoťáci a právnička.
Spoznáš nás podľa šedého Fiatu Talento s nalepeným logom PRIMA.

SLOVNAFT:
17:00 – 18:10 Slovnaft parkovisko
PENTAGON:
18:20 – 19:40 stojíme na parkovisku vedľa Pentagonu
(parkovisko pred zdravotným strediskom)
PANÓNSKA:
19:55 – 20:30 krúžime s autom po ulici Panónska
20:30 – 21:00 stojíme pri predajni Fiat za nadjazdom

SOBOTA:
SLOVNAFT:
14:00 – 14:40 Slovnaft parkovisko
PENTAGON:
14:50 – 15:50 stojíme na parkovisku vedľa Pentagonu
(parkovisko pred zdravotným strediskom)
PANÓNSKA:
16:10 – 16:30 krúžime s autom po ulici Panónska
16:30 – 17:00 stojíme pri predajni Fiat za nadjazdom

Kód klienta
Tvoje číslo

//////////////////
K-čko

Číslo/mail
na sociálnu asistenciu:
(Monika)

0948 352 330
sabakova.primaoz@gmail.com

KONTAKTNÉ
CENTRUM K-ČKO:
Výmena, káva, čaj, internet

KDE:
na Kopčianskej 88

KEDY:
PONDELOK a PIATOK:
17:00 h - 20:00 h

//////////////////
STREET

