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ŽEPNI PRIROČNIK
ZA VARNEJŠE INJICIRANJE
ŽEPNI PRIROČNIK ZA VARNEJŠE INJICIRANJE

*ČISTE IGLE REŠUJEJO ŽIVLJENJA*

POJASNILO: priročnik je namenjen samo za interno uporabo injicirajočim uporabnikom drog. Namen priročnika nikakor ni vzpodbujati uživanja drog, temveč
zmanjšati škodljive posledice drog pri tistih, ki droge že uporabljajo!
Priročnik je namenjen ljudem, ki injicirajo droge. Injiciranje pomeni večjo nevarnost
okužbe, poškodb ven in predoziranja. Popolnoma varnega injiciranja ni. Varnejša uporaba droge je v različnih primerih možna s snifanjem, kajenjem ali zaužitjem droge. Namen priročnika je zmanjšati tveganje pri injiciranju kakor tudi vzpodbuditi k prehodu na
varnejšo uporabo. Vedno lahko poiščeš svetovalno pomoč tudi pri odločitvah za opuščanje droge:
On-line svetovanje:drustvo_stigma@yahoo.com
Stigma – terenski GSM: 041 919 981
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1. GLAVNE NEVARNOSTI PRI INJICIRANJU
– HIV infekcija (virus, ki povzroča aids)
– hepatitis infekcija (virus, ki napade tvoja jetra)
– bakterijske infekcije
– poškodbe ven in tkiva
– večanje stopnje zasvojenosti (pri rednem jemanju)
– predoziranje
Navada uporabljanja igle lahko postane močan ritual – kakor da bi bili, poleg same droge, odvisni tudi od načina jemanja. Odvisnost od droge vključuje – poenostavljeno – dva
vidika: fizično zasvojenost in psihično odvisnost. V prvem primeru gre za reakcijo organizma ob odsotnosti droge, v drugem pa za kompleksen splet osebnih dejavnikov, ki
sprožajo potrebo po jemanju. Nikoli ni čisto nemogoče preiti na druge, varnejše načine
jemanja drog, kakor tudi uspešno prestati detoksikacijo ali samodetoksikacijo.
2. VARNEJŠA UPORABA
Določene vidike tveganja (infekcije in poškodbe ven) je mogoče preprečiti že s tem, da
ne injiciraš, kajti:
– heroin se lahko kadi na foliji ali snifa;
– kokain se lahko snifa ali kadi (kot crack);
– amfetamine se lahko zaužije ali snifa.
Omenjeni načini povzročajo dosti manjšo škodo telesu, pri skoraj istem odmerku pa učinek traja dlje kakor pri injiciranju. Če boš vseeno injiciral naprej, se izogibaj nevarnostim
in tveganjem, ki so povezana z injiciranjem. To pomeni upoštevati navodila za varnejše
injiciranje.
3. VARNEJŠE INJICIRANJE IN PREPREČEVANJE VIRUSNIH OKUŽB
Virusi so majhni organizmi v telesnih celicah. Če dovolj krvnih celic, okuženih z virusom,
pride v tvoj krvni obtok, bo prišlo do okužbe. Pri injiciranju moraš biti pazljiv, da ni ničesar
od tega, kar uporabljaš in injiciraš, prišlo v stik s sledovi krvi druge osebe (tudi kadar se
zdi, da tega ni mogoče opaziti). Pripomočkov za injiciranje pred tem ni smel uporabiti
kdo drug, prav tako ne smejo priti v stik z drugim med pripravo droge.
Vedno uporabljaj samo svoj pribor:
– iglo in brizgo
– dodano vodo
– žlico ali »cooker«
– filter
Umij roke in mesto vboda z vodo in milom / razkuži z alkoholno krpico.
Zagotovi čisto površino, na kateri imaš pripomočke.
4

Po vsakem injiciranju odvrzi pribor v zbiralnik ali ga uniči.
Pred pripravo droge si vedno umij roke ter mesto vboda umij z vodo in milom ter ga dodatno razkuži z alkoholno krpico. Pusti, da alkohol izhlapi. Pred in po uporabi vedno umij
skodelico in žlico (najbolje v vreli vodi) in nikoli ne dovoli, da bi ju uporabljal še kdo drug.
Nikoli ne potegni vode iz skodelice, ki jo je že uporabil nekdo
drug. Virusi hepatitisa in HIV – a
se lahko prenašajo tudi s souporabo žlic, zato uporabljaj samo svojo žlico in je ne posojaj
drugim. Ne uporabljaj že uporabljenih filtrov, ker so bili zelo
verjetno v stiku z uporabljenimi
iglami. Rabljeni filtri so navadno vlažni in topli, kar je idealno
okolje za viruse in bakterije. Dezinficciraj mesto injiciranja pred
in po injiciranju. Nikoli ne pritiskaj na sveže mesto vboda z neumitimi rokami (nevarnost okužbe s hepatitisom in bakterijami, ki povzročajo gnojno vnetje). Glede na to, da hepatitis B in C lahko preživita na
površini več mesecev, je nevarnost infekcije velika. Poleg tega, da morajo biti pripomočki čisti in samo tvoji, mora biti čista tudi površina (npr. čist list papirja, ki ni bil izpostavljen
stikom, v sredini odprt časopis ali površina, očiščena z dezinfekcijskim sredstvom).
4. RAVNANJE Z UPORABLJENIM PRIBOROM
Vse pripomočke, ki so prišli v stik s krvjo – iglo, brizgo, filter in alkoholne krpice – po
vsakem injiciranju takoj odvrzi v kontejner. V programih zamenjave igel in terenskega
dela lahko dobiš brezplačen kontejner za rabljen pribor (pozanimaj se pri svoji agenciji
ali na terenu). Če nimaš kontejnerja, lahko uporabiš tudi plastenko s pokrovčkom ali kartonsko embalažo od napitkov, vendar je v tem primeru treba upoštevati sledeča navodila:
1. način: z vžigalnikom zažgi iglo po celi dolžini in nastavku za iglo. Igla se bo uničila in ukrivila, na mestu nastavka
pa bo stopljena plastika zamašila pretok. Injekcija bo popolnoma neuporabna. Odvrzi jo v embalažo skupaj s pokrovčkom. To je najboljši način uničenja.
2. način: zapri iglo s pokrovčkom (pazi, da se ne zbodeš), nato prelomi iglo ter vse skupaj odvrzi v embalažo.
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3. Kontejnerja ali embalaže ne napolni čisto do vrha. Polni kontejner ali embalažo prinesi v svojo agencijo za zamenjavo igel ali terenski ekipi. Tam lahko dobiš tudi brezplačen
sterilen pribor in nov kontejner.
POZOR!Če živiš v kraju, kjer nimaš možnosti za vključitev v zamenjavo igel na terenu, poskrbi, da nihče nikoli ne bo mogel priti v stik z uporabljenim priborom! Ne
odmetavaj uporabljenih igel na javnih mestih, ker s tem spravljaš v nevarnost nepoučene, še zlasti majhne otroke! Radoveden otrok se v igri lahko zbode in okuži!
Uničeni pribor v zaprti embalaži odvrzi v smeti. Z metanjem uporabljenih igel na
javnih mestih mečeš tudi slabo luč na uporabnike drog ter sebi in drugim (tudi
uporabnikom) otežuješ življenje.
5. PREPREČEVANJE BAKTERIJSKIH OKUŽB
Bakterije so povsod; na površinah, na naši koži, v zraku. Večina bakterij ne more v naš
organizem, ker nas varuje koža. Injiciranje pa predstavlja nevarnost neposrednega vnosa bakterij v telo. Manj kot je bakterij v telesu, večja je sposobnost organizma, da se jih
obrani. Zagotoviti je treba sterilne okoliščine injiciranja ter slediti navodilom, ki
veljajo že za preprečevanje virusnih okužb: umite roke, dezinficirano mesto vboda, vsi pripomočki čisti in samo tvoji. Ni pa mogoče veliko storiti glede bakterij ali kemikalij v prepovedanih drogah, ker niso izdelane v sterilnih pogojih. Tudi zaradi tega je
kajenje na folijo varnejše od injiciranja. Bakterije so tudi v vodi. Samo prekuhavanje na
žlici jih ne bo uničilo. Destilirana ali čista voda iz trgovine ni sterilna, lahko ima celo več
bakterij kot voda iz pipe. Vsako vodo (najbolje iz pipe v kraju, kjer je voda čista, drugače
pa negazirano pitno vodo iz plastenke) lahko steriliziraš z vretjem v čisti posodi (najmanj
5, priporočljivo 15 minut) in jo pokrito pustiš, da se ohladi. Ampul s sterilno vodo za injiciranje v naših lekarnah ni. Shranjevanje in naknadna uporaba že uporabljenih filtrov
vodi v težave. Že če pomisliš na primerjavo med nizko količino ostankov droge in visoko
koncentracijo bakterij v toplih in vlažnih filtrih, se tveganje ne izplača. Nekateri imajo navado pred injiciranjem polizati iglo, s tem pa lahko povzročijo neposreden vnos bakterij
iz ustne votline v krvni obtok. Ne počni tega!
POZOR:smisel zaščitnih ukrepov pred virusnimi in bakterijskimi okužbami ni samo v tem, da paziš nase, temveč tudi v skrbi za druge. Dobro je imeti pokroviteljski odnos do vrstnikov, ki so slabše poučeni ali bolj lahkomiselni. Kar v smislu
preventive ne dovoliš sebi, ne dovoli niti drugim! Marsikdo je bil kdaj v tveganju
za okužbo ali se ni testiral ter niti zase ne more biti povsem gotov. Zato ne posojaj
in si ne izposojaj nobenih pripomočkov! Na ta način vplivaj tudi na vedenje svojih
vrstnikov.
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6. PREPREČEVANJE POŠKODB VEN S TEHNIKO INJICIRANJA
Da preprečiš poškodbe ven, upoštevaj naslednja navodila:
– Menjavaj mesta za injiciranje.
– Uporabljaj najmanjše možne igle (manjša luknjica –
manjša škoda za veno). Bolj ko igla drgne znotraj vene,
večjo škodo bo naredila. Večje igle naredijo večjo škodo
kot manjše. Manjše vene se poškodujejo hitreje kot večje.
– Zdravo veno najdeš veliko lažje kot poškodovano. Stiskanje in odpiranje pesti, obračanje roke okrog osi in segrevanje pripomorejo, da vene bolj izstopijo.
– Če vene ne začutiš takoj, poskusi naslednje: namoči roke v topli ali vroči vodi in se sprosti, nežno masiraj tkivo ob
veni, napni mišico. Če si otipal veno, si namesti podvezo.
– Namesti iglo vzporedno z veno v smeri cirkulacije krvi z
luknjico na igli proti vrhu (glej sliko). Pri debelejših venah
vbodi pod ostrim kotom, pri površinskih in tankih podrži
iglo vodoravno na veno in vbodi. Pazi, da igla zdrsne v veno pod ostrim kotom in da po injiciranju ne ostane v njej ter
se ne premika, ker jo lahko opraska ali prebode. Če se to
zgodi, lahko vena sčasoma kolabira (glej poglavje o tem).
– Povleci bat malo nazaj, da preveriš, ali si v veni. Sprosti
prevezo in injiciraj počasi. Hitreje ko injiciraš, večja je nevarnost poškodbe vene na mestu injiciranja in s tem iztekanje tekočine (izguba droge)
okoli igle. Ko popustiš prevezo, je pritisk na veno manjši in občutek delovanja droge bolj
neposreden. Če bi čakal s popuščanjem preveze do konca vbrizgavanja cele doze, ne
bi mogel povleči droge nazaj, če bi bila doza prevelika ali slabe sestave (»umazan
šut«). Če uporabljaš prevezo, mora biti osvobojena, preden injiciraš! V nasprotnem
primeru kri, v kateri je droga, ne bo mogla naprej in na mestu vboda se pojavi iztekanje
tekočine in nekaj tega, kar si injiciral, bo izteklo iz vene, kar povzroči oteklino – out!
– Ko si prekinil injiciranje, zdrsni z iglo iz vene ter za eno do dve minuti pritiskaj na mesto
injiciranja s prstom na alkoholni krpici, da preprečiš krvavitev. Okončino imej dvignjeno.
Če je le mogoče, nato mesto vboda prelepi z obližem ali čisto suho gazo. Na ta način si
obvaruješ vene.
– Nikoli ne pritisni na mesto brez zaščite in z neumitimi rokami (nevarnost infekcije s hepatitisom in bakterijami, ki povzročajo gnojno vnetje).
– Ne vleci krvi nazaj v injekcijo in je ne potiskaj nazaj v veno. Vsa droga je že zunaj injekcije in to ni potrebno, lahko pa povzročiš dodatno škodo na veni:
luknja vboda se poveča
• poškoduješ oblogo vene
• s povečanjem pritiska povzročiš dodatno strjevanje krvi in blokado vene (s čimer nisi iz
injekcije ničesar pridobil).

7

NE ZABADAJ IGLE PROTI TOKU CIRKULACIJE KRVI!

Smer Krvnega obtoka
7. KAKO OHRANITI DOBRE VENE
Vene vodijo kri nazaj proti srcu z zmanjšanim pritiskom in nikoli nimajo pulza. Kar ima
pulz, je arterija (tja nikoli ne smeš injicirati)! Kri v venah je brez kisika, zato je temno rdeče barve. Bolj kot so vene opazne, lažje je priti do njih. S kontrolo mišične mase v rokah
je mogoče kontrolirati pristop do ven. Večja kot je mišična masa, bolj bodo vene izpostavljene in lažji bo dostop do njih. Stiskanje teniške žogice ali gumijastega obroča je dobra
vaja za povečanje mišične mase. Povečane mišice potiskajo vene navzgor proti koži in
jih naredijo bolj vidne. Ne glede na to, v kakšnem stanju so vene, jih bo stalna vaja naredila vidnejše že po nekaj tednih. Primerna vena je tista, ki jo čutiš z rahlim drsenjem po
površini kože in se zadebeli, če poskusiš v njej zaustaviti pretok krvi. Vene imajo zaklopke, ki preprečujejo, da bi kri namesto proti srcu tekla v obratni smeri. Zaradi zaklopk
lahko kri teče samo v smeri proti srcu. Te zaklopke lahko najdeš, če s prstom zdrsneš
vzdolž vene, dokler ne opaziš, da kri ne sledi več prstu. Ko prst umakneš, se to mesto
spet napolni s krvjo in na tem mestu je zaklopka. Zakaj so zaklopke pomembne? Boljše
kot je njihovo stanje, lažje bo poiskati vene za injiciranje. Vene se ohranjajo v boljšem
stanju, če upoštevaš mesta, kjer so zaklopke, in injiciraš izza zaklopke ali pred njo. Vedno injiciraj samo v smeri krvnega toka, ker drugače potisneš tekočino proti zaklopkam
– to pa povzroči oteklino in strdek ter dodatno škodo za veno. Z upoštevanjem zaklopk
lahko zmanjšaš škodo pri injiciranju in vzdrževanju ven. Ves čas bodi tudi pozoren na to,
da menjavaš mesta. Poleg vaj za povečanje mišične mase je pri iskanju ven koristno tudi sproščanje v topli vodi. Toda nikoli ne injiciraj v kopalni kadi! V primeru nezavesti / predoziranja se lahko utopiš.
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8. ZAKAJ VENA KOLABIRA (stene vene se zlepijo in vena se sesede)?
Pri injiciranju lahko igla
opraska notranjost vene in
pusti luknjo, ki pri celjenju
povzroči grobo podlogo vene. Na mestu celjenja se pojavi strdek, kjer je pretok krvi
zožen in zato bolj buren. Na
tem mestu vena postaja ožja, zato postaja pretok krvi
bolj neobrzdan in strdek se
formira hitreje. Na koncu se robovi vene zacelijo skupaj in
vena kolabira, ker vezno tkivo rane pritegne notranjost vene skupaj (glej sliko).
Zaradi tega je pomembna pravilna namestitev igle ter menjavanje mest. Slaba tehnika
injiciranja, ki se poleg tega še ponavlja na istem mestu, ter ponavljanje lokalnih infekcij
lahko hitro pripeljeta do kolapsa vene. Nevarnost poškodb se poveča zlasti z uporabo
skrhanih ali topih igel.
9. KAKO PRIDE DO ABSCESA (lokalizirano gnojno vnetje)
Absces se začne z rdečino na koži, nabrekanjem v oteklino in občutljivostjo na mestu
injiciranja. Razvije se v infekcijo s trdim gnojnim jedrom. Do abscesa pride zaradi zgrešenih šutov, tj. injiciranja v tkivo ob veni (out), zaradi pestre sestave droge (street dope),
zaradi neočiščenega mesta pri injiciranju, zaradi uporabe umazanih injekcijskih pripomočkov ali podkožnega injiciranja kokaina ali speeda, ki povzroča poškodbe mišičnega
tkiva in kože. Če na mestu injiciranja opaziš trdo, toplo bulo v nastajanju, to mesto vsaj
trikrat na dan povij s toplo in čisto obvezo ali obkladkom, da bula morebiti izgine. Če se
absces odpre, je treba v bolnišnico.
Če čutiš vročico/mrzlico, pretirano utrujenost, ohladitev in bolečino v povezavi z
abscesom, takoj poišči zdravniško pomoč, ker imaš lahko infekcijo krvi.
10. ARTERIJE – NIKOLI NE INJICIRAJ NA TO MESTO!!!
Če imaš težave z iskanjem poskritih ven, raje začasno preidi na kajenje na foliji in
s prej opisanimi vajami (»Kako ohraniti dobre vene«) vztrajaj krajše obdobje, dokler se stanje ven ne izboljša!
Injiciraj samo v vene in nikoli v arterije. Arterije so odvodnice, ki vodijo od srca in prinašajo kri s kisikom in hranilnimi snovmi. Injiciranje v arterijo je nevarno, ker je pritisk krvi
v njej tako močan, da lahko povzroči več hudih posledic:
– razcepi steno arterije,
– rana lahko krvavi tako hitro, da ne pride do strjevanja krvi, ki bi zaustavilo krvavitev,
– lahko povzroči gangreno (odmrlo tkivo začne postajati črno, kar je treba odstraniti z
operacijo).
Zaradi injiciranja v arterijo so ljudje večkrat izgubili okončine (prste in celo noge), ker jih
je bilo treba amputirati. Čeprav je barva krvi drugačna (arterije – svetlo rdeča / vene – te9

mno rdeča), se na to razliko ne zanašaj. Večje arterije imajo puls; to preveri in tam nikoli
ne injiciraj!
Če si zadel veliko arterijo, bo bat brizgalke potisnilo nazaj ven, kri se lahko peni, krvavitev bo huda.
Kako ukrepati:
– močno pritisni na mesto vboda za vsaj pol ure (s čistim materialom)
– sedi s hrbtom ob steno
– pokliči nujno medicinsko pomoč – 112
– tudi če si krvavitev zaustavil, pojdi k zdravniku
KAKO SE IZOGNITI ZADETKU V ARTERIJO?
1. NIKOLI NE INJICIRAJ TAM, KJER ČUTIŠ PULZ!
2. INJICIRAJ SAMO V POVRŠINSKE VENE IN NE POSKUSI ZADETI TISTIH, KI LEŽIJO GLOBLJE!
11. IZOGNI SE PREDOZIRANJU
Če vzameš preveliko količino droge na bazi opiatov, se dejavnost možganov upočasni
skoraj do konca. To blokira dihanje, zato je glavna nevarnost predoziranja pri opiatih zadušitev. Predozirani ne čuti težav z dihanjem, ker je v nezavesti. V tem je največja nevarnost – predozirani je nemočen. Pomagati mu mora nekdo drug in storiti vse, da mu
omogoči dihanje.
Nevarnost predoziranja ne grozi le, kadar nekdo vzame smrtno dozo droge. Če zaradi
prevelike doze nezavesten obležiš na hrbtu in ne moreš požirati, lahko pride do zadušitve, ker jezik zdrsne v požiralnik, ali zaradi bruhanja. To je bil že večkrat vzrok za smrten
izid predoziranja. Prav tako je meja med dozo z optimalnim (še varnim) učinkom in predoziranjem zelo tanka!
KATERI SO NAJPOGOSTEJŠI VZROKI ZA PREDOZIRANJE?
– Mešanje drog: Pogost vzrok smrtnega predoziranja je ta, da ljudje z opiati in opiodi
(heroin, metadon, tramal) mešajo pomirjevala, uspavala in alkohol. Te droge v kombinaciji delujejo skupaj in tako učinkujejo še močneje. Ne vzemi heroina, kadar si pod vplivom drugih substanc! Tablete lahko dosežejo vrhunec nekaj ur zatem, ko si jih pojedel,
injiciranje heroina v tej fazi pa lahko povzroči stopnjevanje in prekoračitev dopustne meje. Bodi pozoren na to!
– Nihanje tolerance:Po daljših prekinitvah jemanja droge (neuspeli poskusi odvajanja,
prestajanje zaporne kazni, ipd.) je tvoja toleranca do droge padla. Takrat ne smeš vzeti
enakega odmerka, kakršnega si bil vajen že prej. Kar je bila zate običajna doza pred
prenehanjem, lahko po obdobju abstinence povzroči overdose. Dozo je treba zmanjšati!
– Različni viri nabave:Če ne poznaš lastnosti droge, ki si jo nabavil drugod, lahko nepričakovana večja čistost povzroči predoziranje. Potreben je začeten preizkus z zelo
zmanjšanim odmerkom, da preveriš učinek. Prepričaj se o moči substance!
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– »Speedball« – injiciranje mešanice heroina in kokaina: v določenih primerih je
lahko nevarno. V kolikor si pri pripravi mešanice s kokainom dodal premočno dozo heroina, tega v začetni fazi po injiciranju ne boš zaznal. Kokain delno izpodrine učinke heroina (kombinacija stimulansa in depresorja); ker pa se kokain v svojem delovanju izrabi
hitreje kot heroin, lahko pride do predoziranja šele kasneje.
– Injiciranje premočne doze kokaina: lahko povzroči odpoved srca!
– Injiciranje metaamfetaminov: pomeni posebej veliko nevarnost predoziranja! Temu
se raje izogibaj!
– Strihnin je sicer redko – pa vendarle – v zelo majhnih količinah (ki so lahko hitro previsoke) primešan heroinu, s čimer naj bi se stopnjeval flash sicer slabega in preveč razredčenega heroina. Motiv je dobiček neodgovornih dilerjev, posledica pa lahko smrt ali
hude komplikacije pri uporabniku. Preveri svoj vir nabave in vsakič, ko ne poznaš lastnosti droge, naredi preizkus z zelo majhno dozo. Pri neželjenih učinkih takoj prekini
injiciranje in, če je potrebno, poišči zdravniško pomoč. Ne pozabi: da lahko pravočasno prekineš injiciranje, moraš že pred samim injiciranjem popustiti podvezo.
– Ne injiciraj sam,saj ti v primeru predoziranja nihče ne bo mogel pomagati in poklicati
zdravniško pomoč. Če dva injicirata skupaj, je priporočljivo, da tega ne počneta na samem in oba istočasno, saj jima v primeru skupnega predoziranja nihče ne bo mogel pomagati.
– Opomba:omenjene nevarnosti predoziranja niso vse enakovredne glede pogostnosti vzrokov za predoziranje, upoštevati pa je treba vse.

UKREPANJE PRI PREDOZIRANJU – KAKO POMAGATI?
Najvažnejše pri predoziranju s heroinom je to, da osebi omogočimo neovirano dihanje.
Nudenje pomoči:Preden pokličeš nujno medicinsko pomoč – 112 – ter poveš, da
gre za nujen primer s predoziranjem, osebo začasno namesti v stabilni bočni položaj, da ji omogočiš neoviran dostop do
zraka. To stori hitro. Medtem, ko telefoniraš,
ne sme ležati na hrbtu zaradi nevarnosti zadušitve (zdrs jezika v žrelo ali bruhanje).
Stabilni bočni položaj, ki preprečuje zadušitev nezavestnega.
Glava je pomaknjena navzad z obrazom navzdol – eno roko položimo na čelo in glavo
potisnemo nazaj, z drugo roko potisnemo spodnjo čeljust naprej in navzgor. Kontroliramo dihanje in pulz na vratu. Nezavestnemu ne dajemo nobenih pijač!
Potem, ko si že poklical reševalce in točno navedel kraj dogajanja ter kaj je oseba vzela
in kdaj (če to veš), pa začni z ukrepanjem.
Na kaj se ne smemo zanašati:V primerih predoziranja se drugi nagonsko odzovejo tako, da osebo želijo obdržati budno s stresanjem, klofutanjem ali močenjem s hladno vodo. Vendar se v takih primerih ne moremo zanašati na njegovo voljo. Tudi kadar se pre11

dozirani deloma odzove na klofute ali hladno vodo, je to lahko samo začasno in lahko
zdrsne nazaj v nezavest. V praksi poznamo primere, ko je po takšnem obujanju pozneje
(tudi čez pol ure) znova nastopilo stanje predoziranja. Če takrat ob prizadetem ni več nikogar, mu nihče ne more pomagati. Zlasti nevarno je, če je bil pred injiciranjem pod vplivom tablet, česar morda niti ne veš. Če ga spraviš k sebi, ga poskusi obdržati budnega
(poskusi ga pripraviti do hoje in govorjenja), vendar se ne zanašaj na varljivi videz, da
je človek zunaj nevarnosti. Počakaj na reševalce!
Ne izgubljaj časa z injiciranjem solne raztopine in prizadetega ne puščaj samega.
Solna raztopina ne bo pomagala – to je samo neuporaben mit, dodatno tveganje, da v
paniki uporabiš že rabljen pribor nekoga drugega, pa lahko privede še do nepotrebne
okužbe (hepatitis, HIV). Prav tako prizadetemu ne injiciraj stimulansov za izničenje heroina ali obratno, ko je že v predoziranem stanju. Če je zaradi moči predoziranja v nezavesti že več minut, mu predolgi postopki obujanja s hladno vodo in klofutanjem ne bodo
pomagali. Kot že rečeno, se v tem položaju ne moreš zanašati na njegovo voljo.
V PRIMERU NEZAVESTI ZAČNI Z OŽIVLJANJEM:
Preveri njegovo dihanje! Z uhljem se nagni
nad njegov nos in usta.
Če ne zaznaš dihanja,
mu zvrni glavo in nagni
brado, da sprostiš dihalno pot. Če še vedno ne
diha, mu daj umetno dihanje. S prsti mu zapri nos, z drugo roko mu dvigni brado, globoko vdihni in mu vpihni
zrak v usta. Večkrat ponovi in preveri, ali je začel z dihanjem. (sliki za dihalno pot in za
umetno dihanje)
Preveri tudi krvni obtok! Če se prizadeti ne odziva na umetno dihanje in na vratni utripalnici ne zaznaš pulza, je to znak
zastoja srca. Poleg umetnega dihanja je treba začeti z masažo srca. Na spodnjo polovico prsnega koša hitro 15– krat
pritisni in mu zatem dvakrat vpihni zrak v usta. Na 15 pritiskov sledita 2 vpiha. V minuti naj bi pritisnil 100– krat. (glej
sliko za pulz na vratu)
Če sta utrip in dihanje spet normalna, prizadetega namesti nazaj v stabilni bočni položaj. Ostani pri njem, dokler ne pride reševalna ekipa, ki ima pri sebi kisik in anti– dot za opiate Narcan. Predozirani dobi injekcijo Narcana, ki izpodrine heroin z receptorskih mest za opiate v možganih, vendar ga je treba še naprej opazovati, ker je učinek Narcana kratkotrajnejši kakor
delovanje heroina in se simptomi overdosa lahko pozneje ponovijo. Najbolje, da oseba
privoli v začasen sprejem v bolnišnico.
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Znaki predoziranja:
– dihanje je počasno ali neredno
– ne odziva se na bolečino
– v obraz postaja moder (največkrat se začne pri ustnicah)
– ne pride več k zavesti v treh minutah
– bruhanje
Tveganje za overdose lahko zmanjšaš:
– Z opuščanjem injiciranja in nadomeščanjem s kajenjem, snifanjem ali zaužitjem.
– Če vzameš manjšo dozo za test, da dobiš občutek za moč droge ali pa za njeno
sestavo, preden injiciraš.
– Injiciraj samo polovico brizge ter počakaj na prvi nalet. Če te zadene premočno,
bo nadaljnji pritisk na iglo v najboljšem primeru povzročil čisto izgubo (nepotrebno zapravljanje droge), v najslabšem pa smrt.
– Najvarnejši način injiciranja polne doze, katere lastnosti ne poznaš dobro, pa
gre v treh stopnjah: po vbodu injiciraš samo majhen del, počakaš, da začutiš nalet
(1. faza preverjanja), nato znova samo majhen del (2. faza preverjanja), počakaš,
šele nato injiciraš vse preostalo. Dodatna mera varnostnih ukrepov lahko prepreči predoziranje, koristna pa je tudi takrat, kadar nisi prepričen glede stopnje svoje
tolerance ali kadar imaš stik z drugim izvorom drog.
– NE MEŠAJ DROG!!!
12. UPORABA PRIBORA IN PRIPRAVA HEROINA
Insulinska injekcija (1ml) ali večja
brizga (2ml/5ml) z ločeno iglo
Pribor mora biti sterilen (odpakiraš ga iz
hermetično zaprtega ovoja). Nikoli ne
uporabljaj tuje injekcije! Za večjo varnost ožilja je dobro zamenjati iglo potem, ko si že
potegnil pripravljeno drogo iz žlice, ker pri tem na žlici že skrhaš iglo. Z uporabo novih in
sterilnih igel je možno – poleg ostalih ukrepov – zagotoviti maksimalno preventivo infekcij in poškodb tkiva. Katera brizga in igla sta najprimernejši, je odvisno od tega, kaj in
kam kdo injicira. Največkrat so to kvalitetne insulinke. Volumen vsebine v brizgi moraš
prilagoditi temu, da pred vbrizgavanjem v veno lahko v brizgo potegneš nekaj krvi. V brizgi ne sme biti zraka! Preden injiciraš, obrni iglo navzgor in počasi potiskaj bat, dokler ne
priteče nekaj tekočine.
Žlica
Naj bo samo tvoja in čista
(najbolje prekuhana).
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Voda
Če je mogoče, uporabi sterilno vodo iz ampule, sicer pa vodo iz pipe ali negazirano vodo
iz plastenke prekuhaj in ohladi v čisti posodi (več o tem glej v poglavju o bakterijskih infekcijah). Količino vode določi z brizgo, s katero injiciraš. Več vode za običajno dozo
droge pomeni bolj razredčeno raztopino in manj škode za veno (če uporabiš 2ml
brizgo). Pomešaj s pokrovčkom pravkar odprte igle in segrevaj samo toliko, da se mešanica raztopi. Ugasni ogenj (če kuhaš na plinu ali sveči).
Filter
Idealen filter je sterilen, ustrezne velikosti in oblike, z vlakni, ki se ne trgajo zlahka, ter
ne vsebuje strupov (kakor filtri od cigaret). Filter cigarete je sestavljen iz nefleksibilnih
vlaken, ki se lomijo, ko se filter oblikuje do željene velikosti. Če pretrgan cigaretni filter
posvaljkaš nad ogledalom, lahko opaziš drobne delce na površini. Ti majhni delčki in
strupi, ki so v njem, lahko zaidejo v brizgo ter postanejo del šuta. Vlakna se lahko zagozdijo v telesu, posebej v pljučih, kjer lahko povzročijo infekcijo (»bombažno mrzlico«).
Lahko tudi onemogočijo normalen pretok krvi. Ker so filtri v stiku z rokami, je pred uporabo treba umiti roke z vodo in milom. Najboljši je filter iz naravnih elastičnih bombažnih
vlaken. Ne uporabljaj volne ali toaletnega papirja, ker mašita iglo.
Heroin
Oceni količino droge. Če je konkretna substanca iz drugega vira ali si nekaj časa abstiniral, vzemi manjšo dozo. Če je heroin v kepi, ga zdrobi v prah (upoštevaj navodila glede
izogibanja predoziranju).
Askorbinska kislina
Dobiš jo v programih zamenjave igel, terenskega dela in lekarnah. Dodaj najmanjšo možno dozo. Citronka za limonado ni najbolj primerna, ker draži žile in povzroča pekoč šut.
Limonin sok in kis tudi raztapljata heroin, vendar lahko povzročita infekcijo z glivicami na
očeh.
Prevezovanje ven
Najboljši je medicinski
esmarch,
uporabiš
lahko tudi pas, trak iz
tkanine, lahko tudi po
dolgem
narezano
zračnico bicikla. Podveza naj bo mehka, da
ne poškoduješ kože. Raztegljive materiale je lažje zategniti in pred injiciranjem popustiti. Podvezo namestiš tako, da jo popustiš z enim potegom (glej sliko). Z uporabo podveze vena bolj izstopi, je debelejša in lažje dostopna. Kadar veno lažje zadeneš, je škoda
na njej in na okolnem tkivu manjša. Ko prevezo pravočasno, tik pred injiciranjem, odstraniš, s tem preprečiš, da bi naredil out (prebil žilo). Če je ne popustiš pravočasno –
pred injiciranjem – lahko pride do odmrtja tkiva, ker je zaustavljen pretok krvi. V neprekrvavljenem tkivu celice odmirajo.
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Alkoholna krpica
Razkuži mesto vboda pred in po injiciranju
(vsakič uporabi novo krpico) ali samo po injiciranju, če si pred injiciranjem očistil mesto
vboda z vodo in milom.

13. PRIPRAVA TABLET
Tablete niso pripravljene za injiciranje, zato se temu raje izogni! Popolnoma varnega
injiciranja tablet ni. Tabletam je primešana kreda, ki večkrat povzroči, da se raztopina
sesede in vena zamaši. Tablete raje pojej in potem pazi, da jih ne mešaš s heroinom in
drugimi opiati – vsaj toliko časa, dokler traja njihov učinek. Če boš vseeno injiciral, se
prepričaj, ali so tablete dobro raztopljene in raztopina dobro filtrirana. Zdrobi tableto
med dvema čistima žlicama (če že moraš, potem to stori temeljito). Raztopi v prevreti
vodi in počakaj, da se tekočina ohladi. Injiciranje vroče tekočine povzroča glavobol. Tablete so nevarne za injiciranje zaradi načina izdelave. Pri tem je velika nevarnost abscesa (ognojek na mestu injiciranja).
V primeru hujših komplikacij je včasih potrebna amputacija roke ali noge, kar se
je mnogim že zgodilo!
14. NAČINI INJICIRANJA
14. 1. Injiciranje v vene (intravenozno vbrizgavanje) je najpogostejše pri injiciranju prepovedanih drog, ko učinek droge nastopi takoj. Potrebno je menjavanje mest. Ta način
telesu tudi najbolj škoduje (glej poglavje o skrbi za vene in tehniki injiciranja).
14. 2. Injiciranje v mišico (intra– muskularno) je običajna pot pri medicinskem vbrizgavanju, s čimer se izognemo poškodbam ven. Ne injiciraj več kot 2ml naenkrat. Debelina
igle 0,8mm je primerna za zadnjico, 0,6mm pa za roko ali nogo. Tanjše igle so za mišico
neprimerne, ker se v njej lahko zlomijo. Injiciraj pod pravim kotom in menjavaj mesta, da
se izogneš abscesom. Izberi primerno mišico na zgornjem delu roke, stegnu ali zadnjici.
Če se abscesi pojavljajo kljub vsem sterilnim ukrepom in ustrezni tehniki injiciranja, je to
zaradi slabe, pestre in nesterilne sestave droge.
Tehnika injiciranja v mišico: raztegni kožo s palcem in kazalcem, zabodi iglo z enim
gibom pod pravim kotom, in poskusi istočasno zabosti v mišico. Če nisi v mišici, nadaljuj
z vbodom do ¾ igle. Če bi se igla zlomila, jo še lahko izvlečeš, če pa jo zabodeš manj,
lahko pride do gnojenja. Izvleci bat in preveri, ali se v brizgi nabira kri. V tem primeru prekini injiciranje in ustavi krvavitev. Poiskati moraš novo mesto. Če mišica utripa, zamenjaj
mesto. Vbrizgavaj počasi in šele takrat, ko v brizgi ni krvi. Pritisni na mesto vboda s čistim materialom za 15 sekund. Nežno masiraj tkivo, da se droga razprši.
14. 4. Injiciranje v kožo (»skin popping«) je relativno varno za injiciranje manjših količin
droge (ne več kot 0,25ml). Injiciranje poteka tik pod kožo v maščobno tkivo. Podkožno
tkivo je drugačno kakor v mišicah in venah. Pod kožo se po injiciranju pojavi majhen mehur. Do učinka droge pride postopoma po približno 5 minutah in se še nekaj minut sto15

pnjuje. Flasha se ne čuti. Najprimernejša mesta so stegna, zadnjica in trebuh. Injicirati je
treba pod ostrim kotom in počasi. Podkožno injiciranje kokaina in speeda povzroča poškodbe mišičnega tkiva in kože, nastanek abscesov.
15. IZBIRA MESTA ZA INJICIRANJE
Izjemno tveganje! Vena je
blizu arterije, ki dovaja kri direktno v možgane. Zadetek
arterije je lahko usoden, poškodba vratne vene pa lahko ovira pretok krvi v možgane. Potrebno je zagotoviti popolno čistost, ker se
infekcija na vratu prenese
direktno v možgane kar lahko povzroči smrt.
Njaprimernejša
mesta (če so vene
zdrave) – menjavaj
mesta!

Primerno za injiciranje
pod kožo.
Izjemno tveganje! Vena
teče tik ob stegenski
arteriji in stegenskem
živcu.

Nikoli ne injiciraj
v penis, ker vene
počijo in ne prenesejo
vboda. Še preden si
vbrizgaš, penis oteče
in počrni. Vbod v
penis je zelo boleč.

Kri teče počasi zato tudi
injiciraj počasi. Potrebna je
previdnost, ker je vena blizu
arterije.

Injiciranje na dlani in
stopala je boleče,
vene so tanke, pretok
krvi počasen, zato
injiciraj previdno in
počasi.
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Roke – Podlaket in nadlaket sta najprimernejši mesti za injiciranje. Pri injiciranju na te predele moraš menjavati mesta. Če so vene zdrave, jih lahko uporabiš.

Druga izbira

Tretja

izbira

Prva iz

bira

Dlani – Injiciranje na hrbtno stran dlani
je manj varno, ker so vene značilno manjše in delikatnejše ter s tem bolj podvržene poškodbam. Cirkulacija krvi je tu počasnejša in s tem celjenje daljše. Če injiciraš na ta predel, uporabi najtanjše možne igle in seveda menjavaj mesta. Sledi vbodov na tem mestu
je težko skriti. Če injiciraš v prste, prej snemi prstane. Če pride do outa, si lahko ob prst.
Dimlje – Vena v dimljah je večja in lažje jo
je doseči, toda njena lokacija poleg stegenskega živca in stegenske arterije je
zelo tvegano mesto za injiciranje. Če boš
injiciral v stegensko veno, najprej določi lokacijo stegenske arterije – mesto, kamor
ne boš injiciral – tako, da otipaš pulz. Spomni se: kar ima pulz, je arterija – tam nikoli
ne injiciraš! Nato pojdi kratko razdaljo (širina dveh prstov) proti notranjosti noge, da
najdeš stegensko veno (glej sliko). Ker je
globlje, je verjetno ne boš videl, zato boš
moral injicirati »na slepo«. Dezinficiraj mesto vboda. Uporabi dolgo iglo, vendar čim
tanjšo. Zabodi iglo z enim gibom v globino
proti zadnjici dva do tri centimetre. Izvleci
bat, da priteče temno rdeča kri, ki je značilna za veno. Počasi vbrizgaj, izvleci iglo in
ustavi krvavitev s pritiskom za nekaj minut
(uporabi čist material – sterilno gazo).
POZOR! Ker je injiciranje v dimlje izredno tvegano početje, se temu raje izogni! Vedno obstaja tveganje, da namesto stegenske vene nehote zadeneš stegensko arterijo (nevarnost izkrvavitve
in gangrene) ali stegenski živec (huda
bolečina in nevarnost ohromitve noge). V takem primeru sledi navodilom za ukrepanje iz poglavja o zadetku v arterijo.
Najbolj varen je začasen prehod na kajenje na foliji ali snifanje in skrb za vene na
najprimernejših lokacijah za injiciranje. Lahko pa razmisliš o vključitvi v program
vzdrževanja na metadonu. Razmisli tudi o tem.
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Noge – Cirkulacija krvi v nogah je počasnejša, zlasti pri ljudeh, ki se manj gibljejo. Pri venah v nogah je v primerjavi z venami v rokah večja verjetnost, da pride do nastajanja strdkov, ki ovirajo cirkulacijo krvi in se lahko ločijo od mesta nastanka ter se zasidrajo v
pljučih ali srcu. Prav tako je poškodba zaklopk na nožnih venah resnejša od poškodb
zaklopk na venah rok, ker prve igrajo pomembnejšo vlogo pri cirkulaciji krvi nazaj proti
srcu.
Stopala – Podobno kot pri dlaneh so tudi tu vene manjše kakor na drugih delih telesa ter
bližje živcem, hrustancu in kitam, ki jih pri injiciranju ne želiš zadeti. Ker so vene na tem
mestu dlje od srca kakor vene na rokah in nogah, kri cirkulira počasneje in zato tudi ranice potrebujejo več časa za celjenje. Poleg tega potenje nog in umazane nogavice preprečujejo zdravljenje ran, kar povečuje možnost bakterijskih infekcij.
Penis – Nikoli ne injiciraj v penis, ker vene počijo in ne prenesejo vboda. Še preden si
vbrizgaš, penis oteče in počrni. Vbod v penis je zelo boleč.
Vrat – vena na vratu je najbolj tvegano mesto za injiciranje, ker leži zelo blizu vratni
utripalnici, glavni arteriji, ki dovaja kri neposredno v možgane. Nehoten zadetek vratne
utripalnice/arterije je lahko usoden, medtem ko poškodba vratne vene na kakršenkoli
način lahko ovira cirkulacijo krvi v možgane. Zagotoviti je treba popolno čistost (umite
roke, sterilen pribor in postopek priprave droge), ker se infekcija na vratu prenese neposredno v možgane, to pa lahko povzroči smrt.
INJICIRANJU V VRAT SE IZOGNI IN RAZMISLI O DRUGIH MOŽNOSTIH!
(kajenje na folijo, snifanje ali vključitev v metadonski program)
RESNO OPOZORILO:
INJICIRANJE
V ARTERIJE,
DIMLJE IN
VRAT
JE IZJEMNO
TVEGANO!
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16. PREPREČEVANJE OKUŽB PRI RITUALIH DELJENJA DROGE
Ne pretakaj vsebine iz brizgalke v brizgalko, če nisi prepričan, da je postopek v celoti sterilen! Težko je pričakovati, da bodo pri deljenju droge vsi upoštevali vse
varnostne ukrepe, zlasti kadar je udeležencev več in ni nadzora.
Kuhanje večje doze za več oseb na zajemalki
To je lahko tvegano, če zajemalka ni popolnoma čista. Tu velja isto pravilo kakor pri žlici
za lastno uporabo (zajemalka mora biti prekuhana v vreli vodi). Dozo za določeno število oseb na zajemalki se sme določati samo s sterilno injekcijo. Že pred tem mora biti voda prekuhana in ohlajena. Če je celotna doza iz zajemalke naenkrat filtrirana v večjo
brizgalko (npr. 5ml ali 10ml) za nadaljnje razdeljevanje droge drugim po načinu frontloading (spredaj) ali backloading (zadaj), morata biti filter in večja brizgalka z iglo sterilna,
prav tako pa tudi vse manjše injekcije, ki jih v obredu deljenja uporabljajo drugi. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost okužb.
Če pri vlečenju raztopine iz zajemalke vsak udeleženec posebej uporablja svojo sterilno
injekcijo, pri tem opravilu nastane problem filtriranja za posamično dozo, ker je zajemalka in količina raztopine prevelika. V tem primeru je vedno bolje uporabljati samo svojo
žlico. Priprava večje količine na zajemalki je smiselna samo v primeru, da se celotna količina filtrira v večjo brizgo za nadaljnje razdeljevanje – vendar samo v sterilnem protokolu.Vlečenje nefiltrirane raztopine vsakega posebej s svojo iglo pomeni
nefiltriran, umazan šut. Izogibaj se temu.
Deljenje droge od spredaj / »frontloading« – Prejemnik sname iglo, donator pa skozi
svojo iglo skozi sprednje ustje prejemnikove brizgalke vbrizga raztopino. V tem primeru
mora biti injekcija donatorja in postopek priprave droge v celoti sterilen, prav tako pa
injekcija prejemnika (zlasti kadar se droga deli več udeležencem). Injekcija donatorja ne
sme biti uporabljena za injiciranje, če brizga prejemnika ni bila sterilna, v tem primeru pa
tudi prejemniki ne bi smeli injicirati. Torej morajo biti vselej VSI pripomočki sterilni, prav
tako tudi postopek priprave droge. V nasprotnem primeru tvegaš okužbo.
Deljenje droge od zadaj / »backloading« – prejemnik sname bat brizgalke, donator
pa skozi svojo iglo v zadnji del prejemnikove brizgalke vbrizga raztopino. Vsa opozorila
so enaka kakor v prvem primeru.
Vsi udeleženci si morajo pred injiciranjem in pripravo droge umiti roke, umiti mesto injiciranja ter ga po vbodu razkužiti. Vse uporabljene pripomočke (igle, brizge, filter) naj po
injiciranju takoj odložijo v kontejner ali primerno embalažo.
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17. ČIŠČENJE PRIBORA
Sterilen pribor si lahko brezplačno zagotoviš v programih zamenjave igel in terenskega
dela ali pa ga kupiš v lekarni. Bolje je poskrbeti za varno zalogo, kakor pa v »nujnih primerih« uporabiti že rabljen pribor. Če se temu kdaj ne moreš izogniti, potem nujno očisti
pribor, preden injiciraš. S čiščenjem pribora sicer zmanjšaš tveganje za okužbo,
vendar nobeno čiščenje ni popolna zaščita. Najvarnejša zaščita je prekuhavanje
(vendar ne za plastiko), manj varno je z varikino (za običajne insulinke), najmanj
varno je z detergentom (če ni drugega na voljo). Alternativa je v tem primeru znova
kajenje na folijo.
Prekuhavanje pride v poštev samo pri brizgah, ki niso plastične. Pred prekuhavanjem
izperi iglo in brizgo z mrzlo vodo, da odstraniš sledove krvi. Pribor najprej razstavi ter
iglo in brizgo prekuhaj ločeno (prekuhavaj najmanj 5 min.).
Čiščenje z varikino:
1. Kot v prvem primeru najprej izperi iglo in brizgo s hladno vodo, da očistiš sledove krvi.
Izbrizgaj vodo v odtok. To stori 3 x.
2. Napolni prazno injekcijo (brizgo preko igle) z varikino in izprazni v odtok. To stori 3 x.
3. Razstavi iglo in brizgo ter oboje za nekaj minut potopi v varikino.
4. Sestavi injekcijo in znova napolni z varikino ter sprazni v odtok. To stori 3 x.
5. Injekcijo napolni s hladno vodo prek igle in sprazni v odtok. To stori 3 x.
Čiščenje z detergentom:
1. Temeljito izperi brizgo in iglo z mrzlo vodo ter izbrizgaj v odtok. To stori 3 x.
2. Naredi mešanico detergenta z vodo, s tem napolni brizgo preko igle in jo potopi v mešanico za več minut.
3. Izbrizgaj mešanico v odtok. To stori 3 x.
4. Temeljito izperi brizgo in iglo z mrzlo vodo in izbrizgaj v odtok. To stori vsaj 3 x.
18. ZNAČILNE ZDRAVSTVENE TEŽAVE IN INFEKCIJE
Nikakor se ne izogibaj obiska pri zdravniku, kadar je to potrebno. Odlašanje in
omahovanje lahko zdravstveno stanje samo poslabša. Če nimaš urejenega zdravstvenega zavarovanja, poskrbi za to. Pomoč pri urejanju zavarovanja lahko poiščeš tudi pri terenskih delavcih in svetovalcih v programih zamenjave igel.
Izguba telesne teže je pogost pojav pri uporabnikih drog, lahko pa je tudi znak drugih
bolezni. Poskrbi za redno, uravnoteženo prehranjevanje in uživaj vitamine.
Kožni izpuščaj je največkrat posledica nezdrave prehrane in zahteva zdravljenje pri
specialistu.
Bruhanje je pogosto pri začetniških uživalcih in pri uporabi drog po daljšem abstiniranju.

20

Zaprtje se večkrat pojavlja kot stranski učinek heroina. Zaradi zaprtja lahko pride do infekcije, ki povzroči drisko. Dobro je iti na stranišč, preden vzameš drogo, in skrbeti za redno iztrebljanje.
Bakterijski endokarditisje vnetje prostorov v srcu. Obolenje je resno in ga je treba
zdraviti v bolnici. Znaki so splošna utrujenost, vidne poškodbe na očeh in v ustih.
Limfangitisje vnetje limfnih žil. Zanj je značilna bolečina, bolehnost in slabo počutje z
rahlo povišano temperaturo ter rdeča sled pod kožo, ki se veča, če se infekcija širi.
Bronhitisse pojavlja zaradi nezdravega življenjskega sloga v povezavi z rednim uživanjem drog in sočasnega kajenja tobaka.
HIVje virus, ki povzroča zmanjšano imunsko sposobnost in s tem nastanek aidsa. Lahko
se mu izogneš, če resno upoštevaš preventivna navodila iz tega priročnika v zvezi z varnejšim injiciranjem ter pri spolnih odnosih dosledno uporabljaš kondome.
Virusi hepatitisa – Pri svojem zdravniku se pozanimaj o možnostih testiranja. Proti hepatitisu B je možno preventivno cepljenje. »Proti hepatitisu C cepiva ni, obstaja pa možnost zdravljenja z novejšo kombinirano terapijo pegiliranega interferona alfa in ribavirina, ki je zelo uspešna ravno pri odvisnikih pri katerih je najpogostejši genotip (vrsta hepatitisa C) 3, poleg tega pa je bolniku novejša terapija tudi bolj prijazna. Lanskoletna raziskava je pokazala celo 91% uspešnost zdravljenja pri bolnikih, ki imajo malo tega virusa
v krvi. Pri Hepatitisu C genotipa 3 traja zdravljenje 6 mesecev, po potrebi se podaljša do
1 leta, vendar je to zelo redko potrebno. Pogoj za začetek zdravljenja je le ta, da odvisnik
ne uživa drog, uživanje metadona pa ni razlog za nezdravljenje in se vsi, ki ste samo na
metadonu lahko zdravite. Predvsem pa je potrebna trdna odločitev, da se želite pozdraviti, torej veliko volje in vztrajnosti, ker zdravljenje spremljajo neprijetni stranski učinki, ki
pa so lahko v hujši ali zelo blagi obliki. Nezdravljen hepatitis C lahko z leti povzroči cirozo
jeter ali jetrnega raka. Čeprav še ni anonimnega testiranja za hepatitis C, je vseeno dobro, da se testirate in če ste okuženi pazite, da okužbe ne prenašate na druge, ker je virus zelo lahko prenosljiv ravno s krvjo. Uporabljajte svoj pribor za injiciranje (žlico,injekcijo, vatico), ravno tako velja pri snifanju (zaradi pogostih krvavitev iz nosa je možnost
okužbe velika). Potrebno je paziti tudi, če npr. krvavite iz dlesni in si izmenjujete džoint.

Zagotovi čisto površino. Uporabljaj samo svoje pripomočke.
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19. POVZETEK NAJPOMEMBNEJŠIH SPOROČIL:
• Vedno se lahko zaščitiš pred infekcijo. Uporabljaj samo svoje pripomočke:
– nove, sterilne injekcije in igle:
EN ŠUT – ENA IGLA!
– prekuhano vodo in skodelico
– žlico
– filter
– alkoholne krpice in čiste gaze
• Nikoli ne souporabljaj, dajaj ali posojaj ničesar od zgoraj naštetega.
• Vso injekcijsko opremo uporabljaj samo enkrat (iglo, brizgo, filter).
• Vodo po uporabi zavrzi.
• Uporabljaj najmanjše možne igle.
• Če težko najdeš veno, zamenjaj iglo (s sterilno).
• Osvobodi prevezo, preden injiciraš!
• Vedno se zavedaj nevarnosti:
– predoziranja
– dobiti infekcijo od drugega
– ali pa koga okužiti
– preizkus nove droge z manjšo dozo je potreben zaradi dveh nevarnosti:
predvsem zaradi premočne droge ali pa strupenih primesi.
Poišči zdravniško pomoč v primeru kakršnihkoli resnih krvavitev, odprtih abscesov, kadar je mesto injiciranja več dni močno boleče, vroče ali rdeče, če koža ponekod postaja
bleda ali črna.
V PRIMERU OVERDOSA ALI HUDE KRVAVITVE KLIČI NUJNO MEDICINSKO
POMOČ – 112.
Razmisli o testiranju na hepatitis in HIV. Za cepljenje proti hepatitisu B se pozanimaj pri
svojem zdravniku, prav tako za testiranje na vse tipe hepatitisa. Informacije o anonimnem testiranju na HIV dobiš na svetovalni liniji Društva Stigma.
INFORMACIJE O NASLOVIH PROGRAMOV ZAMENJAVE IGEL IN TERENSKEGA
DELA, kjer dobiš nasvet in brezplačne pripomočke (injekcije, askorbinsko kislino, alkoholne robčke, kondome), lahko dobiš na tel. številkah:
Stigma – Hotline – droge / aids 01 / 430 12 00
Stigma – terenski GSM:
041 / 919 981
Urad za droge pri Ministrstvu za zdravje:
01 / 478 87 00

VZEMI SI ČAS IN VEČKRAT PREBERI PRIROČNIK
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