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Naše	zanimanje	za	problem	kazensko	pravnega	sistema	in	promoci-
jo	zdravja	za	uporabnike	drog	izvira	iz	naše	udeleženosti	v	zaporih	v	
okviru	Projekta	evropske	medsebojne	podpore	(EPSP),	projekta,	ki	se	
je	začel	v	 letu	1993.	Fokus	 tega	projekta	 je	na	razvijanju	medseboj-
ne	podpore	kot	načina	zmanjševanja	tveganj	v	skupnostih	intraveno-
znih	uporabnikov	drog	(IDU)	v	različnih	državah	članicah	EU.	Cilj	tega	
projekta,	 ki	 je	 bil	 finančno	 podprt	 s	 strani	 programa	 za	 preprečeva-
nje	zlorab	drog	Evropske	komisije,	je	bil,	da	se	spodbudi	strokovne	in	
prostovoljne	službe	za	droge,	kot	tudi	samoorganizacije	zapornikov	in	
uporabnikov	drog,	da	uporabijo	medsebojno	podporo	kot	del	strategije	
za	zmanjšanje	škode,	povezane	z	uporabo	drog	 (Trautmann,	1995).	
V	novembru	1996	 je	EPSP	vstopil	 v	svojo	 tretjo	 fazo.	V	svoji	 zadnji	
fazi	je	projekt	vključeval	razvoj	medsebojne	podpore	med	injicirajočimi	
uporabniki	kot	del	strategije	zmanjševanja	tveganj	v	zaporih	v	Nemčiji,	
na	Irskem,	Italiji	in	na	Portugalskem	(Verpalen	and	Trautmann,	1997a	
and	1997b).	Ta	pilotni	projekt	je	potrdil	naš	občutek,	da	obstaja	potre-
ba	po	intervencijah	za	zmanjšanje	tveganj	in	promoviranju	zdravja	za	
uporabnike	drog	v	zaporih	in	da	lahko	zapori	igrajo	pomembno	vlogo	
pri	organiziranju	takšnih	dejavnosti	(Stöver	and	Trautmann,	1998,	Sti-
chting	Mainline,	1997).

Dejavnosti,	ki	so	bile	organizirane	v	zaporih	v	času	tega	projekta,	so	
nas	osvestile	glede	potenciala	pravnega	sistema	na	področju	promo-
cije	zdravja	za	uporabnike	drog.	Zato	smo	razvili	nov	projekt	–	‘Spod-
bujanje	 promoviranja	 zdravja	 za	 uporabnike	 drog	 znotraj	 kazensko	
pravnega	sistema’	–	ki	je,	poleg	tega	priročnika,	sprožil	tudi	nastanek	
popisa	obstoječih	dobrih	praks	v	različnih	delih	kazensko	pravnega	sis-
tema	in	organiziranje	mednarodne	konference,	naslovljene	‘Spodbuja-
nje	promoviranja	zdravja	za	uporabnike	drog	znotraj	kazensko	pravne-
ga	sistema’,	ki	je	bila	med	22.	in	25.	novembrom	2000	v	Hamburgu	v	
Nemčiji	in	je	bila	sklicana	skupaj	s	4.	Evropsko	konferenco	o	službah,	
povezanih	 z	 drogami	 in	HIV/AIDS-om	v	 zaporu,	 ki	 jo	 je	 organiziralo	
društvo	za	pomoč	zasvojencem	Cranstoun	(London	/	UK).

Ta	in	drugi	popisi	so	pokazali,	da	obstaja	znotraj	okvira	zapora	vrsta	
možnih	 izbir	 za	 promoviranje	 zdravja.	 Različni	 poklici	 lahko	 pri	 tem	
igrajo	pomembno	vlogo:	stalno	osebje	zapora,	zdravstveni	delavci	za-
pora	in	svetovalci	pri	izvajanju	varstvenega	nadzora.
Poleg	tega	 lahko	prispevajo	tudi	službe	za	 javno	korist	 in	uporabniki	
drog	sami.	Osebje	iz	služb	za	zdravljenje	odvisnosti	od	drog	lahko	igra	
vlogo	pri	usposabljanju	osebja	v	zaporu.	Sami	uporabniki	drog	lahko	
prav	tako	igrajo	pomembno	vlogo	s	podpiranjem	svojih	sojetnikov,	da	
jim	s	tem	pomagajo	uresničiti	varnejše	ravnanje.

Uvod
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Med	številne	možnosti	za	promoviranje	zdravja	v	zaporih	štejemo	na-
slednje	ukrepe:

Zdravljenje odvisnosti od drog  ¾ je	 verjetno	 najpogostejši	
zdravstveni	program	za	uporabnike	drog	v	zaporih.	Je	tudi	program,	ki	
je	bil	ovrednoten	najbolj	temeljito.	Vendar	so	se	merjeni	učinki	v	smi-
slu	pomoči	zapornikom,	da	dosežejo	in	ohranijo	status	osvobojenega	
uporabnika	od	drog,	izkazali,	da	zelo	nihajo,	od	‚precej	učinkoviti‘	(Inci-
ardi,	1993)	do	‚bolj	ali	manj	neučinkoviti‘	(Schippers	and	van	der	Hurk,	
1998).	Na	splošno	se	v	zapore	‚uvozi‘	strokovno	znanje	in	včasih	tudi	
osebje	iz	obstoječih	zdravstvenih	programov	zunaj	zapora.

Obstaja	več	splošnih	 ¾ programov zdravstvene vzgoje,	pri	či-
mer	je	en	primer,	nizozemski	program	t.i.	‚Vse	pod	nadzorom‘,	izobra-
ževalni	program	za	zapornike	z	izkušnjo	z	drogami,	ki	niso	osredoto-
čeni	primarno	na	potrebo,	da	dosežejo	abstinenco	od	uporabe	drog.	V	
tem	programu	se	udeleženci	učijo	načinov	zmanjšanja	tveganj,	pove-
zanih	z	uporabo	drog,	ter	strategije,	ki	bi	jim	pomagale	pri	vzdržnosti	
pred	uporabo	drog	po	izpustitvi.	Na	11	srečanjih	se	ljudje	naučijo	tega,	
da	znajo	odločati	o	svoji	uporabi	drog	(katere	droge	želim	uporabljati	in	
na	kakšen	način?),	in	tega,	da	si	znajo	postaviti	cilje	in	omejitve	in	kako	
si	zamisliti	strategijo,	ki	bi	jim	pomagala	doseči	njihove	cilje.	Program	
zajema	tudi	širše	področje	zdravstvene	vzgoje,	vključno	s	psihosocial-
nimi vidiki, socialnimi spretnostmi itd. (Blekman and van Emst, 1997).

Programi nadomestnega zdravljenja ¾  (na primer metadonski 
programi)	so	bili	uvedeni	v	različnih	državah,	bodisi	kot	detoksikacijski	
ali	 vzdrževalni	 programi	 (Dolan	 and	Wodak	 1996;	 Keppler	 /	 Stöver,	
1998).

Programi za zmanjševanje škode ¾ , katerih	 cilj	 je,	 da	 kolikor	
je	mogoče	 omejijo	 zdravstvena	 tveganja,	 povezana	 z	 uporabo	 drog.	
Tema	 teh	programov	za	zmanjševanje	škode	 je:	 ‘Če	uporabljate	dro-
ge	v	zaporih,	storite	to	na	karseda	varen	način!’	Praktična	podpora	za	
uporabnike ustreza individualnim potrebam in virom uporabnika drog. 
Ti	programi	lahko	vključujejo	naslednje	vidike:

Razdeljevanje injekcij ¾ 	 je	uvedeno	v	številnih	zaporih	v	Švici,	
Nemčiji	in	Španiji,	sprva	kot	poizkus	(Stöver	,2001)	in	kasneje	
kot	običajna	praksa.
Razdeljevanje varikine  ¾ za	čiščenje	injekcij	je	dovoljeno	v	šte-
vilnih	zaporih	v	različnih	državah	(Dolan,	1995).
Podpora med sojetniki  ¾ (glej	zgoraj).

Informacije ali izobraževanje pred izpustitvijo ¾  za pripravo za-
pornikov	na	izkušnjo	uporabe	drog	po	izpustitvi	in	tveganja,	s	katerimi	se	
soočijo	(informacije	o	povečanem	tveganju	za	predoziranje	po	izpustitvi,	
varnejše	vbrizgavanje	itd.)	je	pomoč,	ki	je	na	voljo	v	številnih	državah.
Ta	priročnik	opisuje,	kaj	lahko	naredimo,	da	bi	se	zmanjšalo	zdravstve-
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no	 tveganje,	povezano	z	drogami	 v	 zaporih.	V	 tem	priročniku	bomo	
strnili	 rezultate	 različnih	projektov,	 izvedenih	na	 tem	področju.	Poleg	
osnovnih	 informacij	 o	 drogah,	 uporabi	 drog,	 infekcijskih	 boleznih	 in	
strategijah	zmanjševanja	 tveganj	priročnik	vsebuje	module	 izobraže-
valnih	seminarjev	za	osebje	in	zapornike.

1 IZDELAVA PRIROČNIKA

Priročnik	je	v	prvi	vrsti	naslovljen	na	strokovnjake	na	področju	zdravja,	
ki	delujejo	bodisi	v	zaporu	ali	izven	njega.	Lahko	se	jih	zaposli	kot	javne	
uslužbence	v	državnih	agencijah	ali	nevladnih	organizacijah.	Te	sku-
pine	imajo	prednost	zaradi	zaupnosti	pri	delu	z	zaporniki.	Poleg	tega	
lahko	socialni	delavci,	pazniki,	vodje	sojetnikov	ali	zaporniki	uporabijo	
to	knjigo	kot	vir	praktičnih	informacij.	Bila	je	napisana	kot	učni	načrt,	ki	
se	osredotoča	na	vprašanje:	katere	informacije	naj	bi	bile	zagotovljene	
v	vsakem	trenutku.	Kako	in	od	koga?	Odgovarjanje	na	ta	vprašanja	po-
meni,	da	pri	delu	v	zaporu	nista	pomembni	le	oblika	in	vsebina,	pač	pa,	
da	je	treba	misliti	tudi	na	organizacijske	in	metodološke	probleme.	Naš	
osrednji	predmet	zadeve	so	tvegane	situacije	za	zapornike	in	osebje	
zapora.	Te	se	razlikujejo	od	države	do	države,	včasih	celo	od	zapora	
do	zapora	znotraj	iste	države	ali	celo	regije	ali	mesta.

Zato	 smo	 skušali	 napisati	 priročnik,	 ki	 ga	 lahko	 uporabite	 za	 razvoj	
dejavnosti	promoviranja	zdravja	in	ga	lahko	prilagodite	specifičnim	po-
trebam	in	okoliščinam	zaporov	v	različnih	državah.	Prepričani	smo,	da	
se	lahko	še	veliko	koristnih	informacij	doda,	ko	se	vključijo	še	izkušnje	
zapornikov	in	osebja	zapora,	ki	se	ukvarjajo	s	promoviranjem	zdravja.
Glavni	cilji	tega	priročnika	so:

Dvig	ozaveščenosti	o	zdravstvenih	težavah,	povezanih	z	upora- ¾
bo	drog	in	z	drogami	povezanih	infekcijskih	bolezni
Dati	pobudo	 in	podpreti	 razpravo	o	zmanjševanju	 tveganj	kot	 ¾
odziv	na	te	probleme,	povezane	z	zdravjem
Prispevati	 k	 znanju,	 spretnostim	 in	 vpogledu	 v	 probleme	 in	 ¾
spodbujati	pozitiven	odnos	do	dejavnosti,	ki	zmanjšujejo	tvega-
nja	tako	zapornikov	kot	osebja.
Širjenje	informacij,	pomembnih	za	promoviranje	zdravja,	preko	 ¾
različnih	sredstev
Spodbujanje	in	podpiranje	uresničevanja	dejavnosti	za	zmanj- ¾
ševanje	tveganj	za	zapornike	kot	tudi	za	osebje	zapora.

Za	uresničitev	teh	ciljev	priročnik	za	zaporniško	osebje	vsebuje	tudi	in-
formacije	o	zdravju	in	varnosti	pri	delu,	drogah,	odvisnostih,	infekcijskih	
boleznih in o potrebni podpori.
Za	zapornike	smo	vključili	informacije	o	tveganih	situacijah	in	tveganih	
pogojih	znotraj	okvirov	zapora.	Dajemo	tehnične	in	organizacijske	na-
svete	o	 tem,	kako	načeti	določene	 teme	 in	kako	dati	pobudo	za	za-
četek	 dejavnosti	 za	 zmanjševanje	 tveganj	 znotraj	 konteksta	 zapora.	
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Predstavljamo	posebne	metode,	 ki	 prikazujejo,	 kako	doseči	 in	 dela-
ti	s	ciljnimi	skupinami.	Vključili	smo	tudi	strani,	ki	naštevajo	osrednje	
teme	 in	vprašanja,	 ki	 lahko	služijo	 kot	osnova	za	skupinsko	delo	ali	
za	individualno	svetovanje.	Nazadnje	smo	vključili	pregled	pripadajoče	
literature	in	seznam	naslovov	pomembnih	institucij	v	različnih	državah.	
Vendar	pa	priročnik,	kot	je	ta,	ne	more	zajeti	vseh	vprašanj,	povezanih	
z	zmanjšanjem	tveganj.	

Neizogibno	je	bilo,	da	smo	morali	sprejeti	nekatere	odločitve.	Obseg	
priročnika	smo	omejili	na	zmanjševanje	tveganj	kot	takih.	To	na	primer	
pomeni,	da	ne	zajema	nekaterih	pomembnih	psihosocialnih	vprašanj,	
kot	 na	 primer	 ukvarjanje	 s	 posledicami,	 če	 je	 bil	 nekdo	 izpostavljen	
nasilju,	vključno	s	spolnim	nasiljem,	kamor	sodita	zloraba	in	posilstvo.	
Dejstvo,	da	za	ta	vprašanja	mislimo,	da	so	zunaj	obsega	zmanjševanja	
tveganj,	seveda	ne	pomeni,	da	se	ne	smemo	meniti	za	njih.	Če	in	ko	
se	nekdo	sreča	z	njimi,	si	mora	poiskati	ustrezno	podporo	 in	oskrbo	
za	takšne	zapornike	v	obravnavi.	Ob	tem	pa	je	kljub	vsemu	treba	upo-
števati,	da	zapor	na	noben	način	ni	terapevtska	institucija.	Možnosti	in	
zmogljivosti	za	psihosocialno	pomoč	in	oskrbo	v	zaporih	so	ponavadi	
precej	omejene.	To	še	posebej	velja	za	osebje,	ki	opravlja	javna	dela,	
in	katerega	naloga	je	prispevati	k	zmanjševanju	tveganj.	Takšno	oseb-
je	 na	 splošno	 ne	 bo	 imelo	 dovolj	 časa,	 ustrezne	 usposobljenosti	 ali	
pravice,	da	se	vključi	v	takšne	vrste	strokovnihproblemov.

Še	 ena	 opomba	 je	 potrebna:	 ta	 priročnik	 se	 neizogibno	 osredotoča	
najprej	na	posameznikovo	spremembo	vedenja.	Vendar	pa	 je	 jasno,	
da	so	strukturne	in	institucionalne	spremembe	predpogoj	za	izgradnjo	
zdravega	okolja	ter	podpiranje	vedenja	posameznika	glede	njegovega	
zdravja.	Zato	na	tem	mestu	trdimo,	da	je	potrebno	to	raven	vedno	upo-
števati hkrati. 

Spomladi	2001	smo	dele	priročnika	‚testirali‘	v	Torinu	(Italija)	in	Dublinu	
(Irska),	kjer	smo	razpravljali	o	osnutku	predloga	z	upravniki	zaporov,	z	
zaporniškim	osebjem	in	osebjem	javnega	zdravstva.	To	je	bilo	opravl-
jeno	v	sodelovanju	s	partnerskimi	organizacijami,	udeleženimi	v	delu	
projekta	‚Evropska	medsebojna	podpora‘.	

Poleg	tega	so	različni	strokovnjaki	komentirali	in	prispevali	svoje	misli	
k	različnim	delom	priročnika	(glej	seznam	prispevkov	avtorjev).	Veliko	
koristnih	spoznanj	in	kritik	vseh	teh	ljudi	je	bilo	vključenih	v	to	končno	
različico	priročnika.	
In	nenazadnje,	 ruska	 različica	 tega	priročnika	 je	v	pripravi	v	sodelo-
vanju	z	AIDS	Foundation	East	West	v	Moskvi,	naslednikom	zdravnikov	
brez	meja	(Médécins	sans	Frontières	–	Holland	(Moskva))
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2 ZAPORI, ZDRAVSTVENA OSKRBA IN UPORABA DROG

V	evropski	raziskavi	zdravstvenih	problemov,	ki	se	pojavljajo	v	zapo-
ru,	je	Tomasevski	(1992)	izpostavil	tri	glavna	problematična	področja:	
zloraba	substanc,	duševno	zdravje	 in	nalezljive	bolezni.	Ta	področja	
problemov	so	med	seboj	tesno	povezana.	V	večini	zaporov	po	Evropi	
je	uporaba	drog	postala	precejšen	problem.	Na	zdravstvene	 težave,	
povezane	 z	 uživanjem	 drog,	 gotovo	 vpliva	 trojna	 prepoved	 zlorabe	
drog	v	zaporu.	Droge	so	prepovedane,	prepovedano	je	uživanje	drog	
(testiranje	urina	dokazujejo,	da	je	uživanje	drog	običajna	praksa	v	šte-
vilnih	 zaporih	 v	 Evropi,	 pri	 čemer	 so	 pogosta	 posledica	 pozitivnega	
testa	dodatne	kazni)	in	ni	posebnih	objektov,	kamor	bi	se	lahko	zatekli	
zaporniki	 in	uporabili	drogo	(v	nasprotju	z	naraščanjem	števila	 le-teh	
zunaj	zapora,	v	državah,	kot	so	Nemčija,	Švica	in	na	Nizozemska,	če-
prav	pa	to	ne	velja	v	nekaterih	drugih	državah,	kot	so	Velika	Britanija,	
Francija,	Irska	itd.)
Ta	zadnja	točka	pomeni,	da	skoraj	ni	 ‚zasebnega‘	prostora	v	zaporu.	
V	večini	držav	je	potrebno	celico	deliti	z	drugimi	zaporniki,	‚javni‘	pro-
stor	pa	je	namenjen	za	uporabo	vseh	zapornikov.	To	neizogibno	vodi	
k	stresu,	zlasti	ob	pripravljanju	droge	za	uporabo.	Higienski	varnostni	
ukrepi	so	zanemarjeni,	z	morebitnim	tveganjem	okužbe	s	HIV	ali	he-
patitisom.	Tveganje	prevelikega	odmerka	ob	vbrizgavanju	drog	po	iz-
pustitvi iz zapora pri tem spet postane zelo visoko (Seaman / Brettle / 
Gore,	1998).	
Uživanje	drog	z	vbrizganjem	med	priporom	prispeva	k	nevarnosti	za	
širjenje	nalezljivih	bolezni,	kot	so	HIV/	AIDS,	hepatitis,	spolno	prenoslji-
ve	bolezni	(SPB)	ali	tuberkuloza	(TB).	Širjenje	teh	bolezni	od	uživalcev	
drog	v	širšo	skupnost	 je	zelo	verjetno	in	predstavlja	resno	nevarnost	
za	javno	zdravje,	saj	zapori	realno	niso	popolnoma	izolirani.	Visoka	in	
v	 nekaterih	 državah	 hitro	 naraščajoča	 raven	 nalezljivih	 bolezni	med	
zaporniki	jasno	kaže,	da	zdravje	zapornikov	(in	zaporniškega	osebja)	
postaja	ena	od	vse	večjih	skrbi	za	splošno	javno	zdravje.	Visok	delež	
izmenjevanja	zapornikov,	ki	so	pogosto	v	zaporu	za	kratek	čas,	igra	pri	
tem pomembno vlogo. 
Poleg	tega	so	naslednji	dejavniki	vzrok	za	krepitev	širjenja	nalezljivih	
bolezni v zaporih:

Prezasedenost,	podhranjenost	in	slabe	higienske	razmere. ¾
Dejstvo,	da	zaporniki	pogosto	pripadajo	 revnim,	 izločenim	 in	 ¾
marginalnim	skupinam	prebivalstva,	ki	so	še	posebej	dovze-
tne	na	okužbe	z	virusom	HIV	in	tuberkulozo.
Dejstvo,	da	zapor	v	mnogih	državah	omejuje	dostop	do	sred- ¾
stev	preventive	in	zdravstvene	oskrbe	v	primerjavi	s	splošnimi	
standardi	v	državi.
Dejstvo,	da	se	tvegano	vedenje,	kot	je	uporaba	drog	z	vbrizga- ¾
vanjem	in	spolnimi	odnosi	med	zaporniki	,pojavlja	med	injicirajo-
čimi	uporabniki	v	mnogih	državah	in	vključuje	velik	del	zaporni-
kov	(glej	tudi	Joint	WHO/UNAIDS	European	Seminar	1997).	
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Uživalci	drog	ob	vstopu	v	zaporniški	sistem	pogosto	trpijo	zaradi	od-
visnosti	od	več	drog	in	zaradi	hudih	zdravstvenih	težav,	na	primer	ab-
stinenčni	simptomi,	abscesi,	nalezljive	bolezni	in	duševne	zdravstvene	
težave.	Razširjenost	nalezljivih	bolezni,	kot	so	HIV/AIDS	in/ali	hepatitis	
A,	B	in	C	je	v	zaporih	pogosto	večja	kot	med	splošno	populacijo.	Raz-
meroma	visok	delež	zapornikov	je	pričel	uporabljati	droge,	medtem	ko	
so	bili	v	zaporu.	Po	nedavno	objavljeni	študiji	na	Irskem	si	je	več	kot	en	
zapornik	od	petih	začel	vbrizgavati	droge,	medtem	ko	je	bil	v	zaporu	
(Houston, 2000).

Zaporniško	zdravstveno	in	varnostno	osebje	se	mora	spopadati	s	temi	
problemi, povezanimi z drogo, medtem ko vzroki teh problemov pona-
vadi	ostanejo	daleč	izven	njihovih	zmogljivosti.	Poleg	tega	je	ustrezen	
odziv	na	zdravstvene	težave	v	zaporu	pogosto	izven	odgovornosti	(in	
zmogljivosti)	zaporniškega	osebja	in	uprave	–	zapori	nikakor	niso	tera-
pevtske	institucije.

Vendar	so	tako	zaporniki	kot	osebje	v	zaporih	izpostavljeni	podobnim	
zdravstvenim	tveganjem	(npr.	naključna	poškodba,	ko	se	pri	preisko-
vanju	celic	nekdo	zbode	z	 iglo)	 in	 imajo	zato	življenjsko	pomembne	
skupne	 interese	na	področju	zdravja	 in	varnostnih	ukrepov	v	zaporu	
(glej	II	8.3.).	

Obstajajo	tudi	precejšnje	razlike	med	državami	glede	medicinske	oskr-
be	v	zaporih.	V	vseh,	razen	v	dveh,	državah	članicah	EU	zdravniško	
oskrbo	zagotavlja	uprava	ministrstva	za	pravosodje.	Francija	in	Italija	
sta	edini	državi,	v	katerih	so	javne	zdravstvene	službe	odgovorne	za	
zdravstveno	oskrbo	v	zaporu.	Poleg	tega	obstajajo	precejšnje	razlike	
v	pristopu	do	uživanja	drog	v	zaporih.	V	večini	držav	je	poudarek	na	
zmanjševanju	 oskrbovanja	 z	 drogo.	 Zmanjševanje	 povpraševanja	 je	
na	splošno	omejeno	na	zdravljenje	odvisnosti	od	drog.	Ta	pristop	se	
sklada	z	razumevanjem	namembnosti	zaporov,	ki	je,	da	pripravi	zapor-
nike	za	življenje	brez	kršitev,	saj	je	v	mnogih	državah	uporaba	prepo-
vedanih	snovi	še	vedno	kaznivo	dejanje.

Medtem	ko	so	bili	v	zadnjem	desetletju	ukrepi	za	zmanjšanje	tveganj	
uporabljeni	uspešno	v	javni	skupnosti,	je	v	zaporih	usmerjenost	v	sku-
pnost	 brez	 drog	 še	 vedno	 prevladujoč	 vidik.	 Strategije	 zmanjšanja	
tveganj,	 ki	 se	uporabljajo	zunaj	 zapora,	 se	pogosto	obravnavajo	kot	
spodkopavanje	 ukrepov	 za	 zmanjšanje	 ponudbe	 drog	 znotraj	 zapo-
ra.	Takšni	 ukrepi	 se	 prav	 tako	 pogosto	 obravnavajo	 kot	 izziv	 politiki	
usmerjenosti	v	skupnost	brez	drog	v	kazenskih	zavodih	in	kot	grožnja	
varnosti	v	zaporu.	Zdravstvena	tveganja,	povezana	z	uporabo	drog,	se	
na	splošno	obravnavajo	kot	zadeve	drugotnega	pomena.	Vendar	pa	bi	
bilo	bolj	primerno,	da	bi	na	uporabo	drog	gledali	kot	na	nekaj,	čemur	se	
je	treba	izogibati,	a	če	pride	do	nje	–	in	vse	kaže,	da	je	to	dokaj	pogost	
pojav	v	večini	evropskih	zaporov	–	potem	se	 je	 treba	škodljivosti	na	
zdravje	uporabnika,	drugih	zapornikov	in	zaporniškega	osebja	izogni-
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ti.	Zaporniki	ne	bi	smeli	zapustiti	zapora	z	zdravstvenimi	težavami,	ki	
presegajo	tiste,	ki	so	jih	imeli	ob	prihodu	v	zapor	–	stališče,	ki	ga	jasno	
podpira	Svetovna	zdravstvena	organizacija	(WHO).	

Po	ocenah	WHO	in	 informacijah,	ki	 jih	zagotavlja	EMCDDA,	uživalci	
drog	sestavljajo	med	zaporniki	po	vsej	Evropi	veliko	skupino.	Čeprav	
se	številke,	ki	 jih	navajajo	 različne	evropske	države,	zelo	 razlikujejo,	
je	mogoče	domnevati,	da	približno	15–50	%	med	350.000	zaporniki	
v	Evropi	 trenutno	uživa	droge,	ali	so	 jih	uživali	v	preteklosti.	Obstaja	
velika	stopnja	izmenjevanja,	pri	čemer	gre	letno	skozi	sistem	180.000	
–	600.000	uživalcev	drog.	To	dejstvo	neizogibno	vpliva	na	življenje	v	
evropskih	kazenskih	 institucijah.	 *	 ‚‘Verjetno	ni	 institucije	v	družbi,	 ki	
ne	bi	občutila,	da	 je	pritok	prepovedanih	drog	postal	osrednja	 tema,	
ki	je	prevladujoč	dejavnik	odnosov	med	zaporniki	kot	med	zaporniki	in	
osebjem.	Številni	varnostni	ukrepi	so	namenjeni	obvladovanju	uporabe	
drog	in	prometa	s	prepovedanimi	drogami	znotraj	zaporniškega	siste-
ma‘‘	(Kingma	/	Goos,	1997,	str.	5).

Širjenje	nalezljivih	bolezni,	predvsem	HIV/AIDS-a	znotraj	zaporniške-
ga	sistema,	je	pripeljalo	do	prizadevanj	s	strani	WHO,	da	se	razvijejo	
smernice	za	obravnavanje	HIV/AIDS-a	v	zaporih.	Odkar	so	bile	smer-
nice	 izdane,	 leta	1993,	služijo	kot	osnova	za	pomoč	 razvoju	politike	
na	 tem	področju.	Smernice	o	preventivnih	ukrepih	poudarjajo,	da	se	
enake	ukrepe,	ki	so	na	splošno	uporabljeni	v	skupnosti,	uporabi	 tudi	
v	 zaporih:	 ‚‘V	 državah,	 kjer	 je	 v	 skupnosti	 injicirajočim	 uporabnikom	
na	 voljo	 varikina,	 bi	morala	 tudi	 uporabnikom	v	 zaporih	 biti	 na	 voljo	
razredčena	varikina	(npr.	raztopina	natrijevega	hipoklorita)	ali	kakšna	
druga	učinkovina	oziroma	sredstvo	za	uničevanje	virusov,	skupaj	s	po-
sebnimi	podrobnimi	navodili	za	čiščenje	opreme	za	vbrizgavanje,	pa	
tudi	 na	 krajih,	 kjer	 se	 izvaja	 tetoviranje	 ali	 ‚piercing‘	 oz.	 prebadanje	
kože.	V	državah,	kjer	so	dali	na	voljo	čiste	injekcije	in	igle	injicirajočim	
uporabnikom	v	skupnosti,	bi	bilo	treba	razmišljati	v	smeri	zagotavljanja	
čistega	pribora	za	vbrizgavanje	med	priporom	in	po	izpustitvi	tistim	za-
pornikom,	ki	bi	za	to	zaprosili	‚‘	(WHO	1993).	

Izhajajoč	 iz	 tega	mednarodno	priznanega	načela	enakovrednosti,	 na-
mreč	ideje,	da	se	ukrepe	zdravstvenega	varstva,	uspešno	uporabljene	
zunaj	zapora,	uporabi	tudi	znotraj	zapora,	se	na	tem	mestu	zdi	nujno,	da	
upoštevamo	tudi	notranje-zunanji	vidik.	To	pomeni,	da	bi	morali	usluge,	
povezane	z	drogami	v	zaporih,	dojemati	v	okviru	služb	za	droge	v	jav-
ni skupnosti na osnovi standardov regionalne ali nacionalne politike na 
področju	drog.	To	je	glavni	pristop,	uporabljen	na	vseh	ravneh	našega	
priročnika.
Treba	pa	 je	upoštevati,	 da	popolna	enakovrednost	 s	položajem	zunaj	
zapora	ni	mogoča.	Infrastruktura	storitev	v	skupnosti	se	močno	razlikuje.	
Zunaj	zapora	je	anonimnost	zagotovljena	in	lahko	izvedljiva	(npr.	v	zvezi	
s	testiranjem	na	virus	HIV),	udeležba	je	prostovoljna	in	uporabniki	imajo	
v	skupnosti	(relativno)	svobodo	izbire	med	tistimi,	ki	nudijo	storitve,	po-

2
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vezane	z	drogo	–	stvari,	ki	so	težko	uresničljive	znotraj	okoliščin	‚‘popol-
ne	ureditve‘‘	zapora.	Osnovne	pogoje	(npr.	zaupnost)	se	pogosto	težko	
realizira,	čeprav	so	se	uradno	morda	zgodila	prizadevanja	za	to.	Veliko	
vidikov	testiranja	na	virus	HIV	in	preventive	torej	ni	enakovrednih	s	tisti-
mi,	ki	so	na	voljo	v	skupnosti	(O‘Brien/Stevens,	1997).	Tako	se	še	vedno	
zdi,	da	smo	še	daleč	od	izpolnitve	smernic	WHO,	čeprav	potreba	po	tem	
postaja	vedno	bolj	očitna:	‚‘Vlade	in	zaporniške	oblasti	imajo	moralno	in	
pravno	odgovornost,	da	preprečujejo	širjenje	okužb	z	virusom	HIV	med	
zaporniki	in	zaporniškim	osebjem,	ter	da	skrbijo	za	tiste,	ki	so	okuženi.	
Prav	 tako	 imajo	odgovornost,	da	preprečujejo	širjenje	virusa	HIV	med	
skupnostmi.	 Zaporniki	 so	 skupnost.	Prihajajo	 pa	 iz	 javne	 skupnosti	 in	
se	vračajo	vanjo.	Zaščita	zapornikov	je	zaščita	naših	javnih	skupnosti‘‘	
(Kingma	/	GOOS,	1997,	str.	7).

To	načelo	enakovrednosti	 je	 referenčna	 točka	 za	dejavnosti	 zmanjše-
vanja	 tveganj,	na	katerih	 temelji	 ta	priročnik.	V	večini	držav	članic	EU	
obstajajo	 številne	 dejavnosti	 za	 zmanjševanje	 tveganj	 zunaj	 zaporov:	
metadonska	detoksifikacija	in	podpora,	program	zamenjevanja	igel,	 iz-
obraževalni	seminarji	o	varnejšem	spolnem	občevanju,	varnejši	uporabi	
drog	in	varnejšem	delu,	samoorganizacije	za	podporo	uporabnikov	drog,	
vključevanje	uporabnikov	drog	v	delo	informacijskih	enot	itd.Tovrstna	po-
moč	pri	zmanjševanju	škode	zaradi	uživanja	drog	bi	morala	biti	na	voljo	
tudi	v	zaporu	kot	del	širšega	pristopa	promocije	zdravja.

Problemi	okoli	spolnosti	v	zaporih	so	zelo	podobni	omenjenim	problemom	
okrog	uživanja	drog.	Seks	 je	 tabu,	še	posebej	med	moškimi	zaporniki.	
Ampak tako kot kazenski zavodi niso prosti drog, tudi niso prosti spolnosti. 
Spolni	stiki	se	med	zaporniki	pojavljajo	na	različne	načine.	Teoretično	so	
kondomi	na	voljo	v	večini	zaporov	kot	zaščita	pred	spolno	prenosljivimi	
boleznimi,	ponekod	celo	brezplačno.	Vendar	pa	v	praksi	niso	tako	lahko	
dostopni,	vsaj	ne	brez	tveganja,	da	vpletena	oseba	postane	stigmatizirana	
kot	potencialni	‚homoseksualec‘	(karakteristika,	ki	poslabša	status	nekoga	
znotraj	zaporniške	subkulture	in	hierarhije).	V	nekaterih	zaporih	je	potreb-
no	kondome	naročiti	v	zaporniški	trgovini.	V	nekaterih	drugih	zaporih	je	
potreben	obisk	zdravnika	ali	socialnega	delavca,	da	jih	založi	s	kondomi.	
In	nazadnje,	še	vedno	obstajajo	države,	kjer	zaporniki	nimajo	dostopa	do	
kondomov.	Zato	je	primeren	zaključek	tega,	da	je	zmožnost	zapornikov,	
da	se	zaščitijo	pred	spolno	prenosljivimi	okužbami,	zelo	omejena,	kar	po-
meni,	da	je	tveganje	za	okužbo	s	spolnim	stikom	še	posebej	visoko.
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3 UPORABA DROG V ZAPORU
SUBSTANCE, VZORCI IN POGOSTOST UPORABE, 
NAČINI UPORABE

Obseg	našega	znanja	o	uživanju	drog	v	zaporih	je	razdrobljen.	Bilo	je	
nekaj	 raziskav	o	substancah,	ki	se	uporabljajo	v	zaporih,	o	vzorcih	 in	
pogostosti	ter	načinu	uporabe	substanc.	Souporaba igel je	očitno	naj-
bolj	tvegan	način	porazdelitve	neke	količine	droge	med	več	uporabnikov.	
Vendar	pa	se	znatno	število	uporabnikov	drog	še	naprej	poslužuje	 te	
tehnike	s	spreminjajočo	se	stopnjo	rednosti	uživanja	droge.	Medseboj-
na delitev	drog,	proces,	v	katerem	določena	količina	heroina	ali	kokaina	
zagotavlja	drogo	za	več	različnih	injekcij,	je	tudi	vir	okužb,	še	posebej,	če	
ena	ali	več	uporabljenih	igel	ali	injekcij	ni	sterilnih.	Če	povežemo	razpo-
ložljive	informacije	in	izsledke	raziskav	o	uporabi	drog	v	zaporih	EU,	se	
soočimo	z	naslednjo	sliko	(Stöver,	2001):

Uporaba	prepovedanih	drog	v	zaporih	 je	dolgoleten	pojav,	 ¾ ki 
sega v sredino ali konec sedemdesetih let;	souporaba	igel	v	tistih	
časih	je	bila	izjemno	razširjena.

Nekatere	študije	navajajo,	da	 ¾ iste substance, ki so na voljo 
zunaj,	najdemo	tudi	znotraj	zaporov,	z	enakimi	regionalnimi	razlikami	
pri	vzorcih	uživanja,	pri	čemer	pa	so	te	droge	pogosto	slabe	kakovosti	
v	primerjavi	s	tistim	v	skupnosti.

Razširjenost	uživanja	drog	se	spreminja,	 ¾ odvisno od instituci-
je.	Pojav	je	bolj	značilen	za	velike	institucije	in	v	zaporih	za	kratkoročno	
bivanje,	bolj	v	ženskem	zaporu	kot	v	moškem,	ter	bolj	v	zaporih,	ki	se	
nahajajo	v	bližini	večjih	mest	kot	v	zaporih	na	podeželju.	Obstajajo	tudi	
znaki,	da	obstaja	manjša	razširjenost	uživanja	drog	v	preiskovalnih	za-
porih	zaradi	pomanjkanja	organiziranih	mrež	za	trgovanje	z	drogami.

Najpogosteje uporabljena droga ¾ 	 v	 zaporu	 poleg	 tobaka	 je	
zagotovo	 konoplja,	 ki	 se	 uporablja	 predvsem	za	namen	 sproščanja.	
Študije	so	pokazale,	da	jih	je	od	tistih,	ki	uporabljajo	droge	med	pripo-
rom,	45	%	do	78	%	prijavilo,	da	v	zaporu	uživajo	konopljo,	18	%	pa,	
da	v	zaporu	uživajo	droge	za	vbrizgavanje.	Kot	kaže,	igra	uporaba	he-
roina pomembno vlogo med zaporniki: rezultati po uvedbi obveznega 
testiranja	za	droge	v	Angliji	 in	Walesu	so	pokazali,	da	 je	v	 letu	1998	
18,9	%	zapornikov,	ki	so	bili	testirani,	uporabljalo	prepovedane	droge	
(opiate	približno	4	%;	druge	študije	so	poročale	o	večji	razširjenosti).

Na	osnovno	vprašanje,	ali	 ¾ zapor vpliva na motivacijo za pre-
nehanje uporabe drog,	 lahko	 odgovorimo	 na	 naslednji	 način:	 ‚‘	…	
zapor	na	splošno	ne	motivira	posameznikov,	da	bi	prenehali	uporabljati	
droge	...	v	državah,	ki	poročajo	o	zmanjšanju	uživanja	drog	v	zaporu,	
se	kaže,	da	to	ni	povezano	z	motivacijo	uporabnika	drog,	da	preneha,	
ampak	je	bolj	posledica	manjše	razpoložljivosti,	pomanjkanja	sredstev	
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za	nabavo	drog	ali	strah,	da	bi	bili	odkriti	 ‚‘.	Ali	 ti	dejavniki	nazadnje	
ustvarijo	trajno	motivacijo	za	prenehanje	uporabe	drog,	ni	jasno.	Vra-
čanje	k	vzorcem	uporabljanja	drog	pred	zaporom	je	zelo	razširjeno	(in	
nevarno).	Kot	 kaže,	 veliko	uporabnikov	drog	preneha	z	navado	naj-
večkrat	v	četrtem	desetletju	življenja	po	postopkih,	ki	so	bili	v	literaturi	
opisani	kot	‚dozorenje‘	(Muscat,	2000).

Obstajajo	lahko	tudi	dodatni	 ¾ razlogi za zapornike, da upora-
bljajo droge,	medtem	ko	so	v	zaporu:	Nekateri	uporabniki	opisujejo	
svoje	stalno	iskanje	drog	kot	strategijo	za	premagovanje	dolgočasja	in	
prenašanja	ujetništva,	kot	je	na	primer	prenašanje	muk	zaporniškega	
življenja,	boj	s	krizo	(slabe	novice,	obsodbe	in	razsodbe,	nasilje	itd.).	
Zdi	se,	da	včasih	zapor	povzroča	še	več	razlogov	za	uživanje	drog	ali	
za	nadaljevanje	te	navade,	ali	celo	povzroči	vračanje	k	uporabi	drog	po	
obdobju	prenehanja.

Razširjenost uporabe prepovedanih drog (katerekoli) ¾  pred 
zaporno	kaznijo	je	razmeroma	visoka:	na	primer	kar	62	%	moških	in	
54	%	žensk	na	Portugalskem.	Študija	1009	zapornikov	v	13	zaporih	
v	Angliji	 in	Walesu	 je	pokazala,	da	 jih	 je	 tri	 četrtine	uživalo	konopljo	
vsaj	enkrat	v	svojem	življenju.	Več	kot	polovica	jih	je	uživalo	opiate	(v	
glavnem heroin) in/ali stimulativne droge (amfetamini, kokain in crack), 
medtem	ko	si	jih	je	40	%	drogo	vbrizgavalo.

Kot	kaže,	je	v	nekaterih	državah	(Francija,	Belgija,	Finska)	 ¾ al-
kohol	prva	ali	druga	najpogosteje	uporabljena	droga	(po	konoplji,	če	
nikotina	ne	upoštevamo)	med	ljudmi,	ki	so	v	zaporu,	ali	so	nekoč	že	bili	
v	zaporu.	Zadnji	podatki	(iz	Francije)	kažejo,	da	33,5	%	na	novo	spre-
jetih	zapornikov	pretirano	uživa	alkohol	(več	kot	5	kozarcev	na	dan	in/
ali	5	kozarcev	zaporedoma	vsaj	enkrat	na	mesec).

Zaradi	 pomanjkanja	najbolj	 zaželene	droge	 iz	 številnih	 držav	 ¾
poročajo	o	spremembah v vzorcih uporabe drog	 (količina	 in	vrsta	
droge).	Pogostost	uporabe	drog	se	zmanjšuje	v	povezavi	z	obsegom	
uporabe	v	skupnosti.	Tisti,	ki	so	še	naprej	vbrizgavali	drogo,	so	to	po-
čeli	v	nerednih	časovnih	presledkih	in	v	manjšem	obsegu.	V	študiji	v	
Veliki	Britaniji	se	je	izkazalo,	da	je	za	tiste,	ki	si	vbrizgavajo	drogo	vsak	
dan,	večja	verjetnost,	da	bodo	zaprti	za	krajši	čas,	največkrat	so	to	tisti,	
ki	so	v	priporu	in	so	bili	pridržani	v	zaporu	v	ali	blizu	svojih	domov.	Dru-
ge	študije	 in	opažanja	paznikov	kažejo,	da	je	prehod	na	alternativne	
droge	razširjen	pojav	(na	primer	z	opiatov	na	konopljo),	ali	pa	prehod	
na	kakršne	koli	nadomestne	droge	s	psihotropnim	učinkom,	ne	glede	
na	 to,	kako	škodljivo	 je	 lahko	 to	 (prepovedane	droge	 in/ali	zdravila).	
Kot	kaže,	zaradi	pomanjkanja	dostopa	do	želene	droge	po	svoji	izbiri	
ali	zaradi	strogega	nadzora	 (kot	 je	obvezno	 testiranje	drog)	nekateri	
zaporniki	preidejo	s	konoplje	na	heroin	ali	vsaj	eksperimentirajo	s	he-
roinom,	saj	se	konoplja	nabira	v	maščobnem	tkivu	telesa	in	se	jo	lahko	
odkrije	še	do	30	dni	po	uporabi.
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Uporabo drog v zaporih lahko opišemo kot: ¾
Zelo	nihajoča	razpoložljivost	drog	se	kaže	v	dramatičnih	spre- ¾
membah	obdobij	med	uporabljanjem	in	prenehanjem.
Na	kakovost,	čistost	in	koncentracijo	se	je	še	teže	zanašati	kot	 ¾
izven zapora.
Razširjena	uporaba	več	drog	obenem,	kar	služi	za	premostitev	 ¾
obdobja	nezmožnosti	financiranja	drog. 

Kljub	težkim	okoliščinam	nekateri	zaporniki	sprejmejo	zapor	kot	 ¾
priložnost	‚za odmor, za fizično regeneracijo‘ (Trabut, 2000, 26), ali 
za	prenehanje	uporabe	drog	v	zaporu	zaradi	nevarnosti	pred	odkritjem	
s	testiranjem	za	droge	(zlasti	za	tiste,	ki	uporabljajo	konopljo).	Pogosto	
je	to	obdobje	abstinence	povezano	s	stabilizacijo	ali	izboljšanjem	splo-
šnega	zdravstvenega	stanja	 (povečanje	 teže	 itd.).	Poleg	 tega	veliko	
uporabnikov	drog	v	zaporih	prihaja	iz	nepriviligiranih	skupin	v	družbi,	z	
nizko	stopnjo	izobrazbe,	brezposelnostjo,	izkušnjami	fizične	in	spolne	
zlorabe,	razpadlih	zvez	ali	z	duševnimi	motnjami.	Mnogi	od	teh	zapor-
nikov	niso	nikoli	imeli	dostopa,	ali	pa	se	niso	nikoli	odločili,	da	izkoristijo	
dostop	 do	 zdravstvenega	 varstva	 in	 storitev	 promocije	 zdravja	 pred	
obsodbo.	Posledično	 lahko	 zdravstvene	 storitve	nudijo	 priložnost	 za	
izboljšanje	njihovega	zdravja	in	osebno	dobro	počutje.

V	zvezi	s	 ¾ prenehanjem vbrizgavanja	so	bili	ugotovljeni	različni	
razlogi:

Osebna	izbira	(vključno	z	oceno	tveganja,	povezano	z	vbrizga- ¾
vanjem)
Praktičnost	(vključno	s	problemom	dosegljivosti	drog,	igel	in	brizg) ¾
Ekonomski razlog (cena drog) ¾
Na	splošno	zmanjšana	celotna	poraba	drog  ¾

Odstotek tistih zapornikov, ki v zaporu  ¾ nadaljujejo z uporabo 
drog z vbrizganjem,	je	približno	16	%	–	60	%	glede	na	različne	študije	
v	Evropi.	Raziskava	 je	bila	 izvedena	na	 lokalni	 ravni	v	sedmih	evrop-
skih	 državah	 leta	 1997	 s	 pomočjo	 skupne	metodologije.	 Pokazala	 je	
delež	aktivnih	 intravenskih	uživalcev	drog	(t.j.	uporabnikov	drog,	ki	so	
si	vbrizgali	drogo	v	obdobju	do	12	mesecev	pred	zaporno	kaznijo)	med	
zaporniki	v	21	zaporih,	in	sicer	je	ta	v	razponu	od	9	%	v	Franciji	do	59	
%	na	Švedskem,	in	od	16	do	46	%	v	Belgiji,	Nemčiji,	Španiji,	Italiji	in	na	
Portugalskem.

Souporaba igel in drog ¾ 	je	zelo	razširjena	med	zaporniki,	ki	na-
daljujejo	z	vbrizgavanjem	drog.	Čeprav	je	manj	verjetno,	da	bodo	uživalci	
drog	z	vbrizgavanjem	te	uporabljali	med	bivanjem	v	zaporu,	pa	bodo	ti-
sti,	ki	jih	bodo	uporabljali,	bolj	verjetno	delili	svoj	pribor	za	vbrizgavanje	z	
večjim	številom	ljudi.	V	grških	kazenskih	zavodih	so	s pregledi ugotovili, 
da	50	%	tistih,	za	katere	je	bilo	ugotovljeno,	da	si	v	zaporu	vbrizgavajo	
droge,	priznava,	da	so	delili	svoj	pribor	z	drugimi	zaporniki.	EMCDDA	

3
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(2000)	poroča	tudi	o	visoki	razširjenosti	delitve	pribora	za	vbrizgavanje	
znotraj	zapora,	kar	lahko	v	nekaterih	zaporih	dosega	70	%	uživalcev	z	
vbrizganjem.	Večina	zapornikov,	ki	nadaljujejo	z	uporabo	drog	z	vbri-
zgavanjem,	 to	počne	z	 rabljenim	priborom.	To	za	mnoge	zapornike,	
ki	 uporabljajo	drogo,	 pomeni,	 da	 se	 soočijo	 s	 poslabšanjem	higiene	
vbrizgavanja,	ker	so	bili	večinoma	vajeni,	da	so	imeli	izven	zapora	eno-
staven	in	anonimen	dostop	do	sterilnega	pribora	za	vbrizgavanje.	Te	
ugotovitve	ustrezajo	zaporniškim	študijam	po	vsem	svetu,	ki	opisuje	
vbrizgavanje	 in	delitev	pribora	za	vbrizgavanje	v	zaporih.	Turnbull	et	
al.	(1996)	so	ugotovili,	da	je	pri	obravnavanju	uvedbe	drugačnega	pri-
bora	za	vbrizgavanje	prišlo	do	večjega	števila	deljenja	pribora,	kot	so	
dejansko	sporočili.	Večinoma	so	na	ponovno	uporabo	pribora	prepro-
sto	gledali	kot	na	‚‘staro,	dobro	in	preizkušeno‘‘.	Delitev	‚‘gorilnikov‘‘	in	
‚‘filtrov‘‘	 in	deljenje	drog	s	prelivanjem	droge	 iz	ene	v	drugo	 injekcijo	
preko	sprednje	odprtine	igle	ali	preko	zadnje	odprtine	injekcije	je	bilo	
pogosto.	Koncept	‚‘deljenja‘‘	so	vprašani	večinoma	razumeli	v	zvezi	s	
priborom	za	vbrizgavanje	(bolj	igle	in	injekcije	pred	drugim	priborom),	z	
uporabo	pribora	pri	umetnosti	vbrizgavanja	(raje	kot	mešanjem	drog),	
z	neposredno	bližino	(večkratna	uporaba	igel	in	injekcij	ob	prisotnosti	
drugih),	časovnostjo	(krajši	pretečeni	čas	med	zaporednimi	uporabami	
igel	in	injekcij,	ki	so	jih	že	uporabili	drugi)	in	viri	(najemnina,	pred	izpo-
sojo	ali	nakupom).	Iz	tega	sklepajo,	da	je	deljenje	injekcij	sestavni	del	
uporabe	in	vbrizgavanja	drog	v	zaporu.	Veliko	anketirancev	je	razkrilo	
omejeno	razumevanje	tega,	kaj	dejansko	pomeni	delitev	injekcij.

Podatki	iz	evropske	študije	in	nekaterih	nacionalnih	raziskav	in	 ¾
raziskav	na	osnovi	posameznega	zapora	kažejo,	da	se	število	tistih,	ki	
pričnejo z vbrizgavanjem, medtem ko bivajo v zaporu,	giblje	med	
7	%	in	24	%.

Glede	na	francosko	študijo	nekateri	zaporniki	 ¾ med bivanjem v 
zaporu odkrijejo nove substance (zdravila,	Subutex	®)	ali	razvijejo	
navade	mešanja	določenih	drog,	ki	jih	v	tej	kombinaciji	niso	jemali	zu-
naj	zapora.

Zaradi	študije,	ki	je	vključevala	podatke	o	ozdravljenih	uživalcih	 ¾
droge	v	23	evropskih	mestih	(Pompidou	Group	1999,	12),	klasična	slika	
injicirajočega	uporabnika	počasi	izginja	in	zdaj	igra	kajenje	heroina	(‚cha-
sing	the	dragon‘	oz.	‚lovljenje	zmaja‘)	pomembno	vlogo	po	vsej	Evropi.	
V	državah,	kjer	vbrizgavanje	ni	splošno	razširjeno	zunaj	zapora	(npr.	Ni-
zozemska),	ta	način	uporabe	prav	tako	ni	razširjen	v	zaporih.	Prav	tako	
je	bilo	nekaj	znakov,	da	se	uporabniki,	ki	si	vbrizgavajo	drogo,	obrnejo	k	
alternativnim	(in	manj	tveganim)	načinom uporabe, in sicer inhalira-
nju,	kajenju	ali	njuhanju	(Grčija,	Španija).	Vendar	pa	se	v	tistih	državah,	
kjer	je	vbrizgavanje	prevladujoč	način	uporabe	izven	zapora,	alternativni	
načini	ne	uporabljajo	v	zaporih,	ker	se	zdi,	da	so	manj	učinkoviti	in	dražji	
od	vbrizgavanja,	ki	velja	za	najboljši	način,	kako	dobiti	največji	učinek	iz	
minimalnega odmerka droge.
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V	zaporu	obstaja	veliko	 ¾ tveganje za okužbo z nalezljivimi bo-
leznimi	 (zlasti	HIV/AIDS	 in	hepatitis)	za	 tiste,	ki	še	naprej	uporabljajo	
drogo	z	vbrizgavanjem,	in	seveda	za	tiste,	ki	si	delijo	igle	in	drogo.	Šte-
vilne	študije,	izvedene	zunaj	kazenskih	zavodov,	razkrivajo,	da	obstaja	
močna	korelacija	med	prejšnjim	priporom	in	širjenjem	omenjenih	nale-
zljivih	bolezni.	Čeprav	naj	bi	bila	uporaba	drog	z	vbrizgavanjem	v	zaporih	
manj	pogosta	kot	izven	njega,	pa	je	vsako	dejanje	vbrizganja	drog	veliko	
bolj	nevarno	zaradi	kombiniranih	dejavnikov	pomanjkanja	sterilnega	pri-
bora	za	vbrizgavanje,	visoke	razširjenosti	delitve	in	že	razširjene	stopnje	
nalezljivih	bolezni.

Odnos do uživanja drog v zaporih ¾ 	kaže,	da	se	nekatere	dro-
ge	(predvsem	marihuana	in	benzodiazepini),	pogosto	obravnavajo	kot	
droge,	ki	opravljajo	koristno	funkcijo,	ali	pomagajo	pri	lajšanju	izkušnje	
ujetništva:	‚‘Kaže,	da	veliko	zapornikov	gleda	na	konopljo	kot	v	bistvu	ne-
škodljivo.	Zaporniki	prepoznajo	potrebo	po	zdravljenju	na	primerih	tistih	
z	resnimi	problemi	z	drogami,	ki	so	se	zavedli	posledic	vbrizgavanja	za	
zdravje.	Prav	tako	so	pokazali	zaskrbljenost,	morda	pretirano,	ob	proble-
mih	ob	prenehanju	uporabe	drog.	V	isti	študiji	je	zaporniško	osebje	delilo	
podobna	mnenja,	pri	čemer	so	nekateri	razlagali	uporabo	drog	kot	blaži-
la	in	trdili,	da	so	benzodiazepini	in	konoplja	relativno	neškodljivi.	Drugi	so	
izrazili	zaskrbljenost	ob	razvoju	črnega	trga	s	prepovedanimi	drogami.	
Na	splošno	se	je	16	oseb	dejansko	zavedalo,	da	problem	zlorabe	drog	
v	zaporih	odraža	podoben	problem	v	skupnosti‘‘	(Marshall	et	al.,	1998,	
62).	Nekateri	nadzorniki	zaporov	potrjujejo,	da	se	uporaba	nekaterih	drog	
v	zaporu	ne	 razlikuje	bistveno	od	uporabe	zunaj.	 ‚‘Še	vedno	mislimo,	
da	zaporniki,	ki	uporabljajo	konopljo,	kršijo	zakon	in	 jih	temu	ustrezno	
obravnavamo,	vendar	pa	odražamo	stanje,	kakršno	je	zunaj	zaporov‘‘	
(The	Scotsman	13/5/98).	V	Veliki	Britaniji	Zveza	Howard	za	kazenske	
reforme	v	svojem	predlogu	ožjemu	odboru	za	notranje	zadeve	(Subms-
sion	to	the	Home	Affairs	Select	Committee)	priporoča	dekriminalizacijo	
marihuane	v	zaporih	in	zagovarja	mnenje,	da	se	konopljo	obravnava	na	
enak	način	kot	alkohol,	s	tem	da	jo	najprej	obravnavajo	kot	vprašanje	
ogrožanja	zdravja	in	šele	potem	kot	vprašanje	kaznovanja.

Veliko	 ¾ uživalcev drog v zaporih ni imelo nobenih predhodnih 
stikov s službami, povezanimi z drogo,	pred	njihovo	zaporno	kaznijo,	
kljub	temu	da	imajo	nekateri	resne	težave	z	drogami.

Po izpustitvi iz zapora veliko injicirajočih uporabnikov na- ¾
daljuje s svojo navado.	Študije	so	pokazale,	da	je	63	%	tistih,	ki	so	si	
vbrizgavali drogo pred prihodom v zapor, to ponovilo v prvih treh me-
secih	po	izpustitvi.	‚‘Na	zapor	zato	ne	moremo	gledati	kot	na	nekaj,	kar	
lahko	 zagotovi	 kratkoročno	 ali	 dolgoročno	 rešitev	 za	 posameznikove	
težave	z	drogami.‘‘

3
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1 SPLOŠNI ZDRAVSTVENI NASVETI ZA MOŠKE IN ŽENSKE V 
ZAPORU

Zapor	in	zdravje	gresta	težko	skupaj,	a	je	prav	ta	kraj,	kjer	je	zdravje	–	
zapornikov	in	osebja	–	tako	zelo	pomembno.	Telo	in	psiha	zapornikov,	
še	posebej,	če	so	zaprti	za	daljše	obdobje,	sta	 izpostavljena	velikim	
pritiskom,	 ki	 lahko	 privedejo	 do	 bolezni.	Tu	 je	 nekaj	 nasvetov,	 kako	
skrbeti	za	svoje	telo	v	zaporu.

1.1 Mentalna stabilnost

Dolgoročna	zaporna	kazen	lahko	vpliva	na	psihično	počutje.	Osamlje-
nost,	ločitev	od	ljubljenih	oseb,	znatni	posegi	v	osebno	svobodo	kot	tudi	
dolgčas,	omedlevica,	konflikti	s	sojetniki,	zaporniškimi	uradniki,	pazniki,	
tudi	z	upravnikom	zapora,	vse	to	lahko	povzroča	stres.	Pritiski	takšne	
narave	lahko	oslabijo	imunski	sistem	in	povzročijo	pogoste	bolezni.	

Res	je,	da	je	veliko	razlogov	za	pritiske,	s	katerimi	se	soočajo	ljudje	v	
zaporu,	težko	obvladati	in	da	je	do	neke	mere	stres	neizogiben.	Vendar	
pa	obstajajo	načini	za	spopadanje	z	njim.
Da	se	laže	spoprimejo	s	temi	težavami,	lahko	zaporniki	prosijo	za	po-
moč	druge	zapornike,	s	katerimi	preživljajo	svoj	prosti	čas	 in	z	njimi	
delijo	svoje	težave.	Prav	tako	se	lahko	obrnejo	po	pomoč	tudi	na	usluž-
bence	iz	zaporniške	psihološke	in/ali	socialne	službe,	na	zaporniškega	
kaplana	ali	strokovnjake	od	zunaj,	če	imajo	težave,	za	katere	menijo,	
da	jih	ne	morejo	rešiti	sami.	
Zaporniki	lahko	izkoristijo	tudi	prosti	čas,	ki	ga	nudi	zaporniška	ustanova.	
Šport	je	na	primer	dober	način	za	sproščanje	pritiskov,	jeze	in	agresije.	
Če	takšne	ugodnosti	trenutno	zapor	ne	nudi,	lahko	zaporniki	poskusijo,	
če	je	mogoče,	dati	pobudo,	da	bi	uprava	storila	nekaj	v	tej	smeri.

1.2  Skrb za svoje telo

Čeprav	je	ministrstvo	za	pravosodje	v	skoraj	vseh	državah	članicah	EU	
določilo	prehranske	smernice	za	rabo	v	zaporniških	ustanovah,	morajo	
zaporniki	še	vedno	preverjati,	če	dobivajo	dovolj	vitaminov	in	mineralov	
in	jih	je	treba	opozarjati,	da	pazijo	na	svojo	prehrano.	Zelenjava	in	sad-
je	oskrbujejo	 telo	z	vitamini,	minerali	 in	slednimi	elementi.	Če	obroki	
v	zaporu	ne	zagotavljajo	zadostne	količine	vitaminov	in	mineralov,	jih	
morda	zaporniki	lahko	kupijo	naknadno	v	zaporniški	trgovini,	da	si	na-
redijo	zalogo,	ali	pa	prejmejo	dodatno	hrano	ob	obisku	sorodnikov	ali	
prijateljev.	Prav	tako	je	smiselno,	da	dodatno	jemljejo	magnezij,	cink	in	
selen	v	obliki	»žvečilke«	ali	šumeče	tablete.

Šport	lahko	pomaga,	da	telo	ostaja	čvrsto;	spodbuja	obtok	in	pospe-
šuje	pretok.	Če	ni	nobenih	športih	objektov	v	zaporu,	lahko	zaporniki	
ohranjajo	telesno	počutje	s	preprosto	gimnastiko.	

Predmeti sporočila tega projekta
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Po	tem,	ko	je	oseba	zaprta,	želja	po	telesni	toploti	in	nežnosti	ne	uga-
sne. Zato igra spolnost v zaporu pomembno vlogo. Spolnih odnosov 
z	osebo	istega	spola	resda	mogoče	ne	odobravamo,	a	so	vseeno	del	
vsakdanjega	življenja	za	 rešetkami.	Pri	 tem	početju	mora	biti	 človek	
previden	in	storiti	mora	vse,	kar	 je	v	njegovi	moči,	da	zaščiti	sebe	in	
svoje	partnerje	pred	spolno	prenosljivimi	boleznimi.	Kondom,	na	pri-
mer,	varuje	dva	moška,	ki	 imata	spolne	odnose,	 t.i.	dentalna	zaščita	
(dental	dam)	pa	dve	ženski.	Dentalna	zaščita	je	kos	blaga	iz	lateksa,	ki	
se	ga	ženska	položi	preko	vagine.	V	izjemnih	primerih	se	lahko	razreže	
kondom	ali	rokavica	za	enkratno	uporabo	ali	celo	plastična	folija.	

Če	nekdo	ne	more	in	ne	želi	prenehati	 jemati	droge,	potem	bi	moral	
vsaj	poskusiti	zmanjšati	s	tem	povezana	tveganja:	na	primer	namesto	
z	vbrizgavanjem,	z	njuhanjem	ali	kajenjem	na	foliji,	da	se	s	tem	izogne	
okužbam,	ki	se	širijo	preko	nečistega	pribora	za	vbrizgavanje.	Če	nek-
do	ne	more	narediti	te	‚‘spremembe‘‘,	potem	bi	moral	vedno	uporabljati	
svoj	pribor	za	vbrizgavanje	ali	neuporabljen	pribor	za	enkratno	upora-
bo,	kadar	vzame	odmerek.	Če	to	ni	mogoče,	lahko	pribor	za	vbrizga-
vanje	temeljito	očistite	(vključno	s	plastično	injekcijo)	s	hladno	vodo	in	
sperete,	nato	dele	razstavite	in	položite	vsakega	od	njih	v	vrelo	vodo	za	
15	minut	(glej	6.1).	Ljudje	bi	morali	biti	seznanjeni	s	tem,	da	preprosto	
spiranje	igle	z	vodo	ni	dovolj,	da	bi	uničili	klice,	ki	so	lahko	v	njej.

1.3 Če je zapornik HIV ali hepatitis B/C pozitiven

Tudi	če	je	nekomu	odveč	skrb	za	svoje	zdravje	in	spodbujanje	lastnega	
občutka	za	dobro	počutje	v	zaporu,	obstaja	veliko	ljudi,	ki	želijo	poma-
gati	in	ki	lahko	pomagajo.	Če	je	potrebno,	se	zaporniki	lahko	branijo.	
Zaporniki	bi	morali	 imeti	podporo	v	tem,	da	se	uprejo	temu,	da	sami	
postanejo	žrtev,	in	da	se	uprejo	temu,	da	so	pripravljeni	preprosto	pa-
sivno	sprejeti	svojo	usodo.	

Pravzaprav	obstaja	nekaj	stvari,	ki	 jih	zaporniki	 lahko	storijo	zase.	V	
določeni	situaciji	se	lahko	zaporniki	počutijo	osamljeni	in	jih	preganjajo	
vprašanja,	na	katera	nimajo	odgovorov:	Kaj	naj	naredim	zdaj?	Kakšen	
bo	preostanek	mojega	življenja?	Kaj	pravzaprav	pomeni	biti	HIV	poziti-
ven?	Ali	bo	bolezen	izbruhnila?	Kakšni	so	simptomi	bolezni,	povezane	
z	virusom	HIV?	Kateri	zdravnik	je	specializiran	za	spopadanje	s	to	bo-
leznijo?	Kje	lahko	dobim	nasvet?	S	kom	lahko	govorim	o	svoji	situaciji	
in	komu	bi	bilo	najbolje	ne	povedati?	Kaj	pa	seks?	In	kako	je	z	uporabo	
drog,	še	posebej	tukaj	v	zaporu?

Z	medicinskega	vidika	pomeni	biti	HIV	pozitiven	samo	to,	da	 je	or-
ganizem	razvil	protitelesa	proti	virusu	HIV.	To	še	ne	pomeni,	da	ima	
nekdo	AIDS.	Pozitiven	rezultat	testa	HIV	še	ne	pomeni	nujno,	da	bo	
nekdo	zbolel	jutri	ali	v	naslednjem	mesecu,	letu	ali	celo	v	naslednjih	
desetih letih. 
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Seveda	se	bo	na	trenutke	nekdo	počutil	bolje,	spet	drugič	slabše.	Lju-
dje	morajo	 odkriti	 sami	 zase,	 kako	 se	 najbolje	 spopasti	 z	 bolezen-
skimi	spremembami.	Oseba	se	bo	morala	odločiti	tudi,	ali	se	najlaže	
spopada	s	situacijo	 sama,	s	pomočjo	prijateljev	ali	 si	mora	poiskati	
strokovno	pomoč.

Če	ima	nekdo	probleme	ali	potrebuje	informacije,	potem	bi	moral	po-
skusiti	priti	v	stik	z	eno	od	specializiranih	podpornih	služb	za	ljudi,	po-
zitivne	z	virusom	HIV.	Njihovi	zaposleni	bodo	lahko	pomagali	pri	večini	
vprašanj.	Oni	bi	lahko	tudi	informirali	ljudi	o	skupinah	za	samopomoč	
in	o	družbenih	in	pravnih	vprašanjih.	Zaporniki	lahko	govorijo	z	njimi	o	
temah,	kot	je	spolnost,	uporaba	drog	in	zdravje.

1.4 Osebna zaščita pred boleznimi

Klice,	kakršne	so	virusi,	bakterije	in	glive	se	lahko	zelo	preprosto	širijo	
na	mestih,	kjer	veliko	ljudi	živi	skupaj.	Zato	bi	se	moral	človek	zave-
dati,	kakšne	so	nevarnosti	okužbe	in	kako	lahko	zaščiti	sebe	in	druge	
pred	njimi.

Samo	še	beseda	na	 temo	spolno	prenosljivih	bolezni:	 te	 igrajo	 zelo	
veliko	vlogo	v	moških	zaporih,	kjer	imajo	moški	spolne	odnose	z	mo-
škimi	 in	v	ženskih	zaporih,	kjer	 imajo	 lahko	ženske	spolne	odnose	z	
ženskami.	Poskusite	 razumeti	 in	 ne	 pozabite,	 da	 obstaja	 tudi	 druga	
plat	vsega	tega:	obdobja	odhodov	domov,	prazniki	in	življenje	po	pre-
stanem zaporu.

1
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2 UČINKI IN TVEGANJA UPORABE DROG*1

2.1 Učinki uporabe drog – kaj moramo vedeti

Ko	 govorimo	 o	 heroinu,	marihuani	 ali	 ekstaziju,	 prepovedane	 droge	
večinoma	izzovejo	razprave.	Postavljajo	pa	tudi	vprašanja,	saj	ima	le	
malo	ljudi	pravo	znanje	o	drogah.	Miti	in	pol	resnična	dejstva	povzro-
čajo,	da	se	nekateri	ljudje	bojijo	drog,	na	nekatere	pa	učinkujejo	ravno	
nasprotno.	Odvisniku	ugaja	naval	vročice	pri	uporabi	drog	in	nikoli	ne	
pozabi	svoje	prve	vožnje	v	raj,	ne	glede	na	to,	ali	je	potekala	v	sprošče-
ni	omamljenosti	ali	pa	s	pospešenim	doziranjem,	v	visoki	omamljeno-
sti.	Starši	odvisnika	bi	se	veliko	raje	spominjali	obdobja,	ko	so	njihove-
mu	otroku	rasli	prvi	zobje,	obdobja,	ko	otrok	še	ni	bil	zasvojen	in	je	bil	
odvisen	le	od	Barbie	punčk	in	avtomobilčkov.

Vprašanje:	Če	 so	 droge	 tako	 zelo	 nevarne	 in	 nezaslišane,	 zakaj	 jih	
potem	ljudje	začnejo	uporabljati?	Nihče	ne	uživa	v	zasvojenosti	ali	v	
tveganju,	da	bi	vzel	prevelik	odmerek.	Le	peščica	ljudi	uživa	droge,	ker	
želijo	protestirati	proti	zakonu,	ki	prepoveduje	droge.	Ljudje	ne	vzame-
jo	prvega	odmerka	ali	prve	črtice	opojne	substance,	ker	bi	bili	naveli-
čani	življenja,	ampak	običajno	zato,	ker	so	radovedni,	zdolgočaseni,	ali	
pa	se	želijo	počutiti,	kot	da	pripadajo	določeni	družbi.	Včasih	pa	tudi	
uporabljajo	drogo	–	in	včasih	na	to	pozabljamo	–	ker	jim	omogoča	do-
bro	počutje.	Kot	je	lik	Renton	povedal	o	učinkih	heroina	v	knjigi	Irvina	
Welsha	‚Trainspotting‘:	»Pomnoži	svoj	najboljši	orgazem	s	1000	in	še	
vedno	ne	bo	niti	približno	tako	dobro.«

To	poglavje	obravnava	različne	vrste	drog,	ne	obravnava	pa	nevarno-
sti,	ki	prežijo	na	zdravje	uporabnika	drog.	(To	področje	bomo	obširno	
obravnavali	v	naslednjem	poglavju).	Tu	se	bomo	omejili	 le	na	droge.	
Kako	izgledajo?	Od	kod	prihajajo?	Kako	se	jih	uporablja?	In	kako	de-
lujejo?	Od	‚vrečke	heroina‘	do	 ‚črtice	kokaina‘	–	Pa	povejmo	nekaj	o	
drogah.

Stimulanti, depresorji in halucinogeni

Droge	vplivajo	na	osrednje	živčevje,	 in	sicer	na	veliko	različnih	nači-
nov.	Tako	imenovani	stimulanti,	kot	so	kokain	in	speed,	imajo	poživilen	
učinek.	Uporabnik	ima	veliko	energije,	je	bolj	zgovoren	in	sproščen	kot	
ponavadi.	Heroin,	alkohol	in	benzodiazepini	(uspavala	in	pomirjevala)	
pa	povzročajo	omamljenost	in	imajo	sproščujoč	učinek.	Imenujemo	jih	
narkotiki	in	depresorji.	Halucinogeni,	kot	so	LSD	in	halucinogene	gobe,	
imajo	efekt	 izkrivljene	predstave	 (prividi).	Svet	pod	vplivom	 teh	drog	
lahko	izgleda	precej	drugače.

*1
Na podlagi »Rate 
Your	Risks«	
Mainline	Amsterdam	
(glej	reference)
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Razlika	med	stimulanti,	sedativi/depresorji	in	halucinogenimi	substan-
cami	ni	vedno	točno	določena.	Večina	substanc	ima	dvojni	učinek.	Na	
primer	ekstazi	poživlja,	obenem	pa	povzroča	tudi	halucinacije.	Odvisno	
od	situacije	in	zaužite	količine	ima	lahko	kanabis	halucinogen	in	pomir-
jevalen	učinek.	Zavedamo	se	tudi,	da	nekaj	prvih	kozarčkov	alkohola	
deluje	stimulativno,	ko	pa	zaužijemo	večjo	količino,	pa	nas	lahko	pre-
vzamejo	pomirjevalni	učinki.	Učinke	drog	lahko	občutimo	na	različne	
načine	glede	na	način	jemanja,	odvisno	od	narave	uporabe:

eksperimentalna ¾
rekreativna ¾
iz navade ¾
zaradi	okoliščin ¾
ali odvisnost ¾

Pomembno	je,	da	se	zavedamo,	da	so	učinki	določene	droge	odvisni	
od	mnogih	faktorjev	in	okoliščin	(npr.	zapor).	Ti	dejavniki	vključujejo:

vrsto droge ¾
trajanje	uporabe ¾
izkušnje	in	toleranco	uporabnika ¾
zdravstveno	stanje	uporabnika ¾
uporabo z drugimi substancami ¾
okolje ¾
čistost	in	kvaliteto	droge ¾
način	uporabe ¾
količino	zaužite	droge ¾
situacijo,	v	kateri	je	bila	droga	zaužita	(v	naglici,	zaporu	ali	doma	 ¾
v	sproščenem	stanju)
spol, starost in tip telesa uporabnika ¾

Prav	 tako	kot	droge	kategoriziramo	glede	na	učinek,	so	 lahko	droge	
kategorizirane	tudi	glede	na	izvor.	LSD,	ekstazi	 in	benzodiazepini	so	
sintetične	ali	polsintetične	substance,	proizvedene	v	laboratoriju.	Ha-
šiš,	kokain,	halucinogene	gobe	in	opij	so	pridobljene	iz	rastlin,	torej	so	
naravnega	izvora.	Hašiš	in	marihuano	pridelujejo	iz	rastline	cannabis 
sativa, kokain	iz	listov	koke	in	opij,	ki	je	osnova	za	morfij,	metadon	in	
heroin, iz rastline Papaver somniferum. 

Hašiš in marihuana (kanabis):

Hašiš	in	marihuano	pridobivajo	iz	rastline	cannabis sativa. Vrhovi	žen-
ske	 rastline	 priskrbijo	 surovi	material	 za	marihuano,	 hašiš	 pa	 je	 pri-
delan	 iz	smole	omenjene	rastline.	Takoj	za	 tobakom	 in	alkoholom	 je	
marihuana	najpogosteje	uporabljena	droga.	Marihuana	je	zeleno-rjave	
barve,	hašiš	je	svetlo	rjav	do	črn,	toda	za	marihuano	je	bolj	značilen	
vonj	kot	pa	barva.	Če	smo	le	enkrat	povohali	marihuano,	bomo	ta	vonj	
lahko	ločili	tudi	med	tisoč	drugimi.	
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Kako uporabljamo marihuano?
Hašiš	 in	marihuano	 kadijo	mešano	 s	 cigaretnim	 tobakom	ali	 s	 čisto	
posebnimi	pipami:	chillum	 in	vodne	pipe.	Če	se	hašiš	ali	marihuana	
kadita	skupaj	s	tobakom,	se	substanco	zdrobi	na	majhno	črto	tobaka	
v	rižev	papir,	nato	pa	se	vse	skupaj	zvije	v	cigareto	oz.	joint.	Nato	se	
joint	pokadi	kot	navadno	cigareto.	Če	se	mešata	marihuana	in	tobak,	
je	to	nekoliko	nelogično,	saj	tobak	zavira	učinek	marihuane.	Če	smo	
natančni:	tobak	stisne	žile,	medtem	ko	jih	marihuana	razširi	skupaj	z	
umom.	Čisti	hašiš	in	marihuana	imata	močnejši	učinek.	Včasih	se	ha-
šiš	lahko	vmeša	v	kolačke,	imenovane	tudi	‚kukiji‘,	ki	se	jih	nato	poje.	
V	tem	primeru	začutimo	učinek	šele	po	eni	uri.	Posledično	na	uživalca	
preži	nevarnost,	da	je	zaužita	količina	prevelika	(glej	‚Panika‘	spodaj).

Problemi s testiranjem urina
Droge	lahko	zaznavamo	v	laseh,	prav	tako	pa	droge	pustijo	metabolite	
v	urinu.	Testiranje	urina	je	zato	razširjeno	po	zaporih,	saj	s	tem	nadzi-
rajo	uporabo	drog.	Pomembno	se	je	zavedati,	da	so	nekateri	rezultati	
testov	lahko	lažno	negativni	oziroma	lažno	pozitivni.	Nekdo,	ki	je	prav-
kar	pojedel	makovo	štručko	(ali	katero	koli	jed,	ki	vsebuje	makova	se-
mena)	in	je	nato	moral	opraviti	testiranje	urina,	je	lahko	neupravičeno	
obtožen	jemanja	opija.

»Hašiš nima ničesar skupnega z nemarno pijanostjo, ki so jo ustvarili 
prebivalci severnih držav s pitjem vina in močnih pijač: Hašiš povzroča 
intelektualno omamljenost.« – Th. Gautier, 1844.

Kako deluje kanabis?
Hašiš	ali	marihuana	pri	uporabniku	povzročata	»omamljenost«	oziro-
ma	»zadetost«.	Beseda	»zadetost«	se	nanaša	na	občutek	težkih	rok	
in	 nog.	 Sproščenost	 mišic	 povzroča	 glavna	 aktivna	 sestavina	 THC.	
Tetrahidrokanabinol	 pa	naredi	 še	 veliko	 več.	Povzroča	 intenzivnejša	
razpoloženja	(tudi	slaba),	zmanjšuje	koncentracijo,	upočasnjuje	refle-
kse	in	vpliva	na	zaznavanje.	Dojemanje	barve	in	glasbe	je	lahko	zelo	
intenzivno.	Začetniki	so	znani	po	tem,	da	dobivajo	napade	smejanja,	
medtem	ko	drugi	 (tudi	bolj	 izkušeni)	občutijo	nenadno	željo	po	hrani	
(volčja	lakota).

»Panika«
Ko	je	doza	kanabisa	prevelika,	lahko	povzroča	negativne	učinke,	kot	
so	 tesnoba	 in	 panični	 napadi.	Nekaterim	 lahko	povzroči	 vrtoglavico,	
slabost	in	omedlevico.	Ko	se	hašiš	uporablja	v	kombinaciji	s	speedom,	
lahko	povzroči	tudi	začasno	preganjavico.	Če	se	to	zgodi,	je	najbolje,	
da	počakate,	dokler	občutek	ne	mine	sam	od	sebe.	Če	pa	se	to	zgodi	
nekomu	drugemu,	to	osebo	poskušajte	pomiriti	z	zagotovilom,	da	so	ti	
občutki	le	začasni.

2
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Alkohol – kanabis
Kajenje	kanabisa	in	pitje	alkohola	hkrati	je	nesmiselno,	ker	alkohol	uni-
čuje	učinek	kanabisa.

Kako lahko opazimo uporabo kanabisa v zaporih?
Na	splošno	se	ljudje,	ki	uporabljajo	samo	kanabis,	opazovalcu	lahko	
zdijo	počasni	in	lenobni.	Pri	uporabniku	kanabis	zelo	redko	povzroča	
agresijo.	Pogosteje	se	opazi	ravno	nasprotno;	uporabniki	kanabisa	pri-
jateljsko	posedajo	z	drugimi	in	se	pogovarjajo.
Ekstrakti	 rastline	Cannabis	Sativa	so	se	uporabljali	že	v	starodavnih	
časih	kot	anestetik,	zdravilo	za	 izčrpanost,	astmo,	za	napade	kašlja,	
revmo,	migreno,	krče	in	druge	simptome.	Na	primer	John	F.	Kennedy	
je	redno	kadil	marihuano	za	lajšanje	kroničnih	bolečin	v	hrbtenici,	kra-
ljica	Viktorija	pa	je	uporabljala	semena	marihuane	za	lajšanje	menstru-
alnih	krčev.

Tobak
Tobak	se	uživa	s	kajenjem	cigaret	 in	pip.	Lahko	se	ga	 tudi	žveči	ali	
njuha	kot	fino	zdrobljeni	 tobak	(njuhalec).	Zaužije	se	ga	 lahko	 tudi	s	
pasivnim	kajenjem	(druge	besede	za	cigarete	so	čiki,	svaljčnice	itd.).	
Dim	tobaka	je	mešanica	približno	štiri	tisoč	različnih	kemičnih	sestavin,	
ki	 vključujejo	 katran,	 nikotin,	 ogljikov	monoksid,	 aceton,	 amonijak	 in	
vodikov cianid.
Nikotin	kot	čista	substanca	je	strupen.	Zaužitje	relativno	majhne	količi-
ne	nikotina	je	lahko	usodno	za	odraslega	človeka.

Kako deluje tobak?
Tobak	je	stimulant,	ki	omejuje	pretok	krvi	in	povzroča	višji	krvni	pritisk.	
Povzroča	 zmanjšanje	 pretoka	 krvi	 v	 telesnih	 okončinah	 (mrzli	 prsti).	
Aktivnost	možganov	in	centralno-živčnega	sistema	je	sprva	stimulira-
na,	nato	pa	zmanjšana.	Za	izkušenega	kadilca	ima	tobak	več	različnih	
učinkov,	ki	so	odvisni	od	namena	in	okolja,	v	katerem	je	tobak	zaužit.	
Neizkušeni	kadilci	v	nasprotju	z	izkušenimi	lahko	občutijo	vrtoglavico,	
slabost	in	solzne	oči.
Velika	večina	populacije	v	večini	držav	ima	vsaj	nekaj	izkušenj	s	toba-
kom.	Nekateri	prenehajo,	drugi	nadaljujejo.	Odstotek	rednih	kadilcev	
se	 giblje	 od	 40–60	%,	 glede	 na	 starostno	 skupino,	 socialni	 položaj,	
izobraženost	in	spol.

Alkohol
Alkohol	izhaja	iz	fermentacije	žit	ali	sadnega	sladkorja	(najbolj	pogosto	
je	grozdje,	uporablja	pa	se	tudi	drugo	sadje)	in	je	predelan	v	tri	vrste:	
piva	(pribl.	5	%	alkohola),	vina	(pribl	11	%	alkohola),	 in	žgane	pijače	
(pribl.	 35	%).	Sherry	 in	port	 vsebujeta	večji	 odstotek	alkohola	 (pribl.	
20	%)	in	spadata	v	kategorijo	močnejših	vin.	Kljub	razlikam	v	deležu	
alkohola	 je	 količina	zaužitega	alkohola	na	kozarec	še	vedno	enaka.	
Kozarci	za	vino	in	pivo	so	vedno	večji	od	kozarcev	za	viski.
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Kako deluje alkohol? 
Eden	 ali	 dva	 kozarca	 alkohola	 vas	 sprostita,	 postanete	 evforični	 in	
odzivnejši.	Toda	če	nadaljujete	s	pitjem,	postanete	brezbrižni,	delate	
napake	pri	najpogostejših	vsakodnevnih	aktivnostih,	kot	 je	na	primer	
vožnja.	Če	pijete	dalje,	lahko	postanete	depresivni	ali	agresivni.	Z	viša-
njem	količine	alkohola	bo	občutke	prevzel	pomirjevalni	učinek.	Hoja	po	
ravni	črti	postane	nemogoča	in	začeli	boste	govoriti	z	‚‘zatečenim	jezi-
kom‘‘.	Če	še	nadaljujete	s	pitjem,	nastopi	spanec	ali	epizode	zmedeno-
sti,	ki	bo	v	primeru	nadaljnjega	pitja	privedla	do	nezavesti	ali	kome.

»Ljubi Gospod, če bi se naša civilizacija streznila za nekaj dni, bi izu-
mrla na tretji dan zaradi kesanja.«
-Malcolm Lowry, ‚Under the Volcano – Pod vulkanom‘, 1947

Kako lahko opazimo uporabo alkohola v zaporih?
Uživalci	alkohola	se	opijajo.	Probleme	imajo	s	pokončno	držo	in	rav-
notežjem.	Rane	in	druge	poškodbe	uživalca	alkohola	ne	motijo.	Ko	so	
uživalci	alkohola	pijani,	se	zlahka	vznemirijo	in	lahko	hitro	odreagirajo	
agresivno.	Spet	druge	pa	premaga	neukrotljiva	želja	po	spanju.

Kokain, »freebase« kokain in crack
Kokain	je	pridelan	iz	kokine	rastline,	ki	raste	v	južnoameriškem	gorovju	
Andi.	Žvečenje	kokinih	listov	je	že	starodavna	navada	Inkov.	V	tej	regiji	
je	dolgo	časa	veljalo	kot	sprejeto	zdravilo	in	se	je	uporabljalo	proti	utru-
jenosti	in	višinski	bolezni.	Le	po	kemičnem	procesu	pa	se	to	zdravilo	
spremeni	v	kokain.	Bel	 kristalni	prah	se	 lahko	pretvori	 v	»freebase«	
kokain	in	crack.	Crack	je	kuhan	kokain	na	bazi	sode	bikarbone.	»Free-
base«	kokain	je	kuhan	čisti	kokain.

Kako se uporablja kokain?
Kokain	se	primarno	njuha,	lahko	pa	se	ga	tudi	vbrizga.	Pri	njuhanju	se	
kokain	razporedi	v	majhno	črtico,	nato	pa	se	ga	inhalira	v	nosnice	skozi	
slamico	ali	cevko.	Crack	in	»freebase«	kokain	se	kadi	ali	uživa	na	nači-
ne,	imenovane	„freebasing“	ali	„chasing“(lovljenje	zmaja).	Pri	»lovljenju	
zmaja«	se	droga	segreva	na	koščku	alu	folije.	Para	se	nato	inhalira	v	
usta	skozi	cevko.	Pri	»freebase«	načinu	se	spremenjeni	kokain	kadi	s	
pipo	za	crack	ali	vodno	pipo.	Kajenje	ima	prednost,	ker	se	vse	aktivne	
sestavine	inhalirajo	z	več	globokimi	vdihi.	Vodna	pipa	uravnava	vročino	
izparelega	materiala.	Učinek	inhaliranja	pare	iz	alu	folije	je	manj	inten-
ziven	kot	pri	freebase	načinu.

»Možgani, napolnjeni s kokainom, so kot nora fliper naprava, na kateri 
utripajo modre in rdeče luči v električnem orgazmu.« William Burrou-
ghs, ‚Naked lunch – Golo kosilo‘, 1959.

2
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Kako deluje kokain?
Pri	 njuhanju	 kokaina	 se	učinek	 začuti	 v	 nekaj	minutah.	Učinek	 traja	
približno	30	min.	Kokain	daje	energijo,	ljudje	postanejo	zgovorni	in	od-
zivnejši,	lahko	pa	so	tudi	spolno	vzburjeni.	Učinki	cracka	in	»freebase«	
kokaina	so	veliko	bolj	eksplozivni.	Vročica	ali	učinek	intenzivne	stimu-
lacije	traja	le	nekaj	minut.

Kako se uporaba kokaina opazi v zaporih?
Uporabniki	 reagirajo	 energično	 in	 hitro.	 Pogosto	 se	 poveča	 hitrost	
gibov,	 v	 pogovorih	pa	 se	prepirajo	 pogosteje	 kot	 po	navadi.	Čeprav	
kokain	ne	povzroča	agresije,	 se	 lahko	pojavijo	 intenzivnejša	občutja	
agresije.

Heroin in metadon
Heroin	pripada	družini	drog,	proizvedenih	iz	opija.	Te	substance	so	pri-
dobljene	iz	rastline	papaver	somniferum.	Po	tem,	ko	zarežejo	v	nezrelo	
seme	makove	 rastline	 in	 izsušijo	 izločeno	mlečno	 tekočino,	nastane	
surov	opij,	najblažji	opij	med	vsemi.	Surovi	opij	se	uporablja	že	stoletja.	
Iz	surovega	opija	se	lahko	izloči	morfij,	če	pa	se	morfij	obdela	z	doda-
tnimi	kemičnimi	procesi,	potem	nastane	heroin;	najmočnejši	med	na-
ravnimi	opiati.	Čisti	heroin	se	redko	ali	skoraj	nikoli	ne	prodaja	v	Evropi.	
Grobo	zmleti	beli	prah	oziroma	majhni	rumeni	kamenčki	se	na	splošno	
mešajo	s	kofeinom,	aspirinom	ali	mlečnim	sladkorjem.

Kristalno čista psihoanaliza
Kokain	je	tesno	povezan	z	močno	željo	po	analiziranju	stvari.	Naključje	
ali	ne,	utemeljitelj	psihoanalize,	psihiater	Sigmund	Freud	z	Dunaja	je	
bil vnet uporabnik belega kristaliziranega prahu.

»Rjavi sladkor, zakaj si tako dobrega okusa.« – Rolling Stones, 1971.

Kako se uporablja heroin?
Heroin	se	lahko	uporablja	z	načinom	‚lovljenja	zmaja‘,	z	vbrizgavanjem,	
njuhanjem	ali	s	kajenjem.	‚Lovljenje	zmaja‘	postaja	vse	bolj	priljubljeno.	
Drogo	se	namesti	 na	košček	alu	 folije,	 nato	pa	se	 jo	 segreva.	Para	
se inhalira v usta skozi pipo ali cevko, tako da neposredno vstopa v 
pljuča.

Kako delujejo opiati?
Vse	vrste	opiatov	 imajo	močan	pomirjevalni	učinek,	še	najbolj	pa	 to	
velja	za	heroin.	Bolečina,	žalost,	strah,	 lakota	 in	mraz	tedaj	 izginejo.	
Uživalec	občuti	kratek	učinek	evforije	(vročica),	kateremu	lahko	sledi	
občutek	brezbrižnosti.	Zunanji	svet	ni	več	pomemben.	V	povprečju	uči-
nek	traja	od	tri	do	pet	ur.



25

2

5

4

3

2

1

6

7

Metadon
Metadon	(iznašli	so	ga	v	Nemčiji	pred	drugo	svetovno	vojno)	je	opioid,	
sintetični	opiat,	ki	ima	prav	tako	kot	heroin	močan	pomirjevalni	in	proti-
bolečinski	učinek.	Največja	razlika	med	heroinom	in	metadonom	je	ta,	
da	učinek	metadona	traja	dlje:	namesto	štiri	do	šest	ur	metadon	deluje	
dvanajst	do	štiriindvajset	ur.	Metadon	se	iz	telesa	izloča	počasneje,	kar	
pa	omogoča	življenje	v	normalnem	ritmu	ponoči	in	podnevi.	Naslednja	
prednost	je,	da	se	metadon	po	navadi	ne	uporablja	z	vbrizgavanjem,	
zato	uporaba	injekcij	ni	prisotna.	Uporabnik	se	torej	izogne	nevarnosti	
uporabe	nečistih	igel.	Metadon	se	preprosto	popije	kot	tekočino	ali	za-
užije	kot	tableto,	v	redkih	primerih	pa	se	metadon	uporablja	intraveno-
zno.	Vse	te	lastnosti	so	dobrodošle	pri	odvisnikih,	ki	želijo	prenehati	z	
uporabo	heroina.	Vendar	pa	metadon	nima	le	pozitivnih	lastnosti.	Prav	
tako	povzroča	odvisnost	kot	heroin;	mnogi	uporabniki	menijo,	da	celo	
večjo.

Kako opazimo uporabo heroina v zaporih?
Uporabniki	heroina	in	metadona	so	počasni	 in	zaspani.	Težko	se	jim	
je	približati	in	imajo	počasne	reflekse.	Malo	verjetno	je,	da	bi	heroin	ali	
metadon	pri	uporabniku	povzročala	agresivnost.	Vendar	pa	so	uporab-
niki	med	odvajanjem	lahko	zelo	razdražljivi.

Heroin kot zdravilo za odvisnost od morfija
Heroin je bil včasih to, kar je danes metadon. Prvič je bil proizveden 
leta 1898 in so ga prodajali prav tako kot druga zdravila za zdravljenje 
odvisnosti od morfija. Ko je postalo očitno, da heroin povzroča še večjo 
odvisnost kot morfij, je večina držav postopoma prenehala z uporabo 
heroina v medicini.

Halucinogeni
Halucinogeni	 so	 naravno	 ali	 umetno	 pridelane	 substance,	 ki	 imajo	
močan	učinek	na	človeške	čute,	zavedanje	in	zaznavanje.	Kombinira-
nje	halucinogenov	z	drugimi	drogami	ali	alkoholom	ima	nepredvidljive	
učinke	in	je	zato	lahko	nevarno.

LSD ¾
16.	aprila	leta	1943	je	bil	švicarski	kemik	Albert	Hofmann	prisiljen	pred-
časno	prenehati	z	delom	v	laboratoriju	in	oditi	domov.	Kot	je	sam	po-
vedal,	se	je	nenadoma	začel	počutiti	nervozen	in	omotičen.	Razlog:	po	
naključju	je	Hofmann	zaužil	lastno	odkritje:	LSD.
LSD	(dietilamid	lizergične	kisline)	je	polsintetična	substanca,	proizve-
dena	iz	naravnih	gliv.	LSD	je	brez	vonja	in	brez	okusa.
Kako se uporablja LSD?
LSD	se	večinoma	prodaja	kot	absorpcijski	papir,	ki	se	imenuje	»trip«:	
To	je	jedilni	papir,	velik	približno	pol	kvadratnega	centimetra,	ki	vsebuje	
zelo	majhno	količino	tekočega	LSD-ja.	Standardni	»trip«	vsebuje	le	50	
do	100	mikrogramov	LSD-ja	(mikrogram	je	1/1000	miligrama).
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Kako deluje LSD?
Preden	začne	LSD	delovati,	traja	30	minut	do	ene	ure.	Po	tem	je	upo-
rabnik	popolnoma	potopljen	v	svoj	svet.	Svet,	v	katerem	uporabnik	vidi	
spontano	spreminjanje	oblike	raznih	objektov,	glasbo	lahko	vidi	in	bar-
ve	 imajo	 vonj.	Soba	se	mu	 lahko	 zdi	 velika	 kot	 plesna	dvorana.	Ko	
sediš,	misliš,	da	stojiš,	in	ko	stojiš,	imaš	občutek,	da	letiš.	‚Trip‘	deluje	
v	valovih	do	vrhunca	po	dveh	do	šestih	urah.	Po	12	do	24	urah	učinek	
postopoma izgine.

Retrospekcija
Obstajajo	poročila,	da	se	lahko	pojavijo	retrospekcije	tudi	po	več	me-
secih	ali	celo	več	letih	po	zaužitju.	Med	retrospekcijo	se	uporabnik	spo-
mni	dela	omamljenega	stanja,	ne	da	bi	vzel	LSD.	Retrospekcija	lahko	
traja	od	nekaj	minut	do	več	ur.	Vendar	pa	ni	 trdnega	dokaza,	da	so	
retrospekcije	plod	jemanja	droge	LSD.

»V zasanjanem stanju z zaprtimi očmi (dnevna svetloba se je zdela 
neprijetno svetla) sem opazil neprekinjen tok fantastičnih slik bizarnih 
oblik z intenzivno kalejdoskopsko igro barv.« – Albert Hofman, 1943.

Nekateri	raziskovalci	verjamejo,	da	retrospekcija	predstavlja	psihotič-
ne	epizode	pri	ljudeh,	ki	trpijo	za	različnimi	oblikami	mentalnih	bolezni	
in	te	epizode	pripisujejo	preteklim	izkušnjam	z	LSD-jem.

Kako opazimo uporabo LSD-ja v zaporih? 
LSD	uporabniki	 se	 lahko	 zdijo	 odklopljeni	 od	 zunanjega	 sveta.	 LSD	
lahko	včasih	privede	do	hudih	napadov	anksioznosti,	ki	so	povezani	
z	močnim	 znojenjem	 in	 strahom	pred	 bližajočo	 se	 smrtjo	 (bad	 trip).	
Posamezniki	 le	 redko	postanejo	agresivni.	Po	uporabi	večinoma	po-
stanejo	družabni	in	prijateljski.

Halucinogene gobe ¾
Gobe	so	med	najstarejšimi	halucinogenimi	substancami,	ki	so	znane	
človeku.	Indijanci	iz	Srednje	in	Južne	Amerike	jih	uporabljajo	že	stole-
tja,	 imajo	pomembno	vlogo	pri	verskih	obredih	šamanov	pri	vzposta-
vljanju	stika	z	bogovi.	Magični	učinek	gobic	povzroči	aktivna	sestavina	
psilocibin,	ki	se	nahaja	v	več	kot	dvajsetih	vrstah	gob.	Najpopularnejše	
so	mehiške,	balijske	in	havajske	gobe	ter	zašiljene	gologlavke,	ki	ra-
stejo	v	severnih	temperaturnih	območjih	sveta.	V	Evropi	lahko	nekate-
re	vrste	najdemo	v	naravi,	ostale	pa	vzgajajo	umetno.

Kako se uporabljajo gobe?
Gobe	jedo	sveže	ali	posušene.	Učinek	je	veliko	večji,	če	se	gobe	posu-
šijo.	Možna	je	tudi	priprava	gobovega	čaja.	Štiri	do	dvanajst	miligramov	
zadostuje	za	en	‚trip‘.
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Kako delujejo gobe?
Učinek	uživanja	gob	je	podoben	kot	pri	LSD-ju,	a	vendar	 je	nekoliko	
blažji.	Pri	gobah	se	slabi	stranski	učinki	pojavljajo	redkeje	kot	pri	LSD-
ju.	Delovanje	gob	se	čuti	tri	do	pet	ur	z	vrhuncem	v	prvih	dveh	urah.

Sporne metode CIE
Hofmannovo odkritje LSD-ja je hitro vzbudilo zanimanje CIE. Med za-
sliševanji so posameznike omamljali z LSD-jem brez njihove vednosti, 
v upanju, da bodo s tem spodbudili priznanje krivde.

Kako lahko opazimo uporabo gob v zaporih?
Na	splošno	so	učinki	gob	ostalim	ljudem	komaj	opazni.	Uporaba	gob	
ne	povzroča	agresivnega	vedenja.	Uporabnike	gob	je	zelo	težko	pre-
poznati	po	njihovem	vedenju.

Speed ¾
V	primerjavi	 z	 ostalimi	 drogami	 je	 speed	 relativno	mlada	 droga.	Ob	
koncu	19.	stoletja	je	bil	amfetamin	(eden	izmed	mnogih	vrst	stimulan-
tov)	prvič	proizveden	v	laboratoriju.	Amfetamini	so	se	v	začetku	pred-
pisovali	kot	tablete	za	hujšanje	in	kot	stimulativno	sredstvo	za	vojake	
med	drugo	svetovno	vojno.	Nevarnosti,	ki	prežijo	na	zdravje	pri	preko-
merni	uporabi	speeda,	so	se	pokazale	šele	po	več	epizodah,	v	času,	
ko	so	amfetamini	postali	priljubljeni	med	mladimi.	V	Veliki	Britaniji	 je	
speed	postal	popularen	v	zgodnjih	šestdesetih	in	je	bil	del	»mod	kul-
ture«.	Kasneje,	med	letoma	1969	in	1972	pa	se	je	populariziral	še	na	
Nizozemskem.	Potem	so	v	 večini	 držav	prepovedali	 posedovanje	 in	
uživanje	amfetaminov.

Kako se uporablja speed?
Speed	 je	na	 voljo	 v	 tabletah	ali	 prahu	 in	 se	 večinoma	uživa	oralno.	
Speed	je	ulično	ime	za	stimulante,	to	je	substance,	za	katere	smo	sli-
šali v povezavi z doping testi pri športu. Uporaba stimulantov pri športu 
res	ni	presenetljiva,	saj	pospešujejo	vzdržljivost.	»V	filmu	Trainspotting	
nismo	uporabljali	nič	več	drog	kot	med	olimpijskimi	 igrami,«	 je	ostro	
odgovoril	filmski	režiser	Danny	Boyle,	ko	so	ga	vprašali,	če	je	bil	njegov	
film	posnet	v	korist	drogam.

Kako deluje speed?
Ko	se	speed	zaužije	oralno,	začne	učinkovati	po	15	do	20	minutah.	
Če	se	speed	njuha,	učinkuje	čez	nekaj	minut,	v	primeru	vbrizgavanja	
pa	deluje	takoj.	V	vseh	primerih	speed	preneha	delovati	približno	po	
osmih urah.
Speed	ima	stimulativni	učinek	na	centralni	živčni	sistem	in	deluje	po-
življajoče.	Speed	daje	energijo.	Spanec,	utrujenost	in	lakota	izginejo.	
Telesna	temperatura	in	krvni	pritisk	narasteta,	srčni	utrip	postane	hitrej-
ši.	Zenice	se	razširijo,	napnejo	se	mišice,	posledica	pa	so	zategnjene	
čeljusti	in	škrtanje	z	zobmi.	Speed	lahko	povzroči	pospešen	srčni	utrip,	
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glavobol in vrtoglavico. Obenem pa vas lahko naredi aktivne, vesele, 
odzivnejše	in	bolj	prepričane	vase.

»Ti si preprosto neustavljiv. Tvoja energija nima konca. Od kod prihaja 
ta energija? Nujno moraš izvedeti. Čez nekaj dni si popolnoma brez 
pare. In nikoli ne pomisli, da si produktiven, da ustvarjaš nekaj upo-
rabnega. Le zaposlen si z neumnimi stvarmi. Noriš na robu prepada 
– fant, to ti ubija psiho.«

Kako lahko opazimo uporabo speeda v zaporih?
Uporabniki	speeda	so	nervozni,	hitri	in	se	jim	neprestano	mudi.	Prav	
tako	 kot	 pri	 kokainu	 uporabniki	 postanejo	 hiperaktivni	 in	 prepričani	
vase.	V	konfliktnih	situacijah	uživalci	speeda	nimajo	zadržkov,	kar	lah-
ko	privede	do	agresivnega	vedenja.

Ekstazi (XTC)
»Droga	 ljubezni«	 devetdesetih	 se	 prodaja	 v	 obliki	 tablet.	Tablete	 so	
različnih	barv,	pogosto	pa	imajo	vrisane	tudi	sličice.	Sloves	»droga	lju-
bezni«	prihaja	iz	učinka,	ki	ga	povzroča	sestavina	MDMA.	Ta	ustvarja	
atmosfero	zaupanja	in	intimnosti.	Ekstazi	pa	je	znan	tudi	kot	»plesna	
droga«,	ki	uporabniku	omogoča	neprestan	ples	noč	za	nočjo,	ne	da	bi	
se	utrudil.	MDMA	je	torej	substanca,	ki	ima	dvojni	učinek	prav	tako	kot	
mnoge druge droge, o katerih govorimo. 

Kako deluje ekstazi?
Ekstazi	 je	derivat	amfetamina.	 Ima	stimulativni	 učinek,	prav	 tako	pa	
povzroča	začasno	psihozo	v	blažji	obliki	(spreminjanje	razpoloženja).	
S	prekomerno	uporabo	(več	tablet	v	eni	noči,	dan	za	dnem)	te	prevza-
me	učinek	speeda.	Ena	tableta	začne	delovati	približno	po	dvajsetih	
do	šestdesetih	minutah	po	zaužitju.	Učinek	 je	najmočnejši	med	prvo	
uro,	nato	pa	sčasoma	popusti.	Ekstazi	popolnoma	preneha	delovati	po	
štirih do šestih urah.

Hitlerjeva bliskovita vojna
Njegovi vojaki so ekstazi jemali na fronti. Tudi Adolf Hitler ga je upora-
bljal. Injekcije speeda je dobival petkrat na dan. Toda kljub vsem amfe-
taminom so se na koncu zavezniki izkazali kot močnejši. 

»Ekstazi te naredi mehkega kot maslo. Razneži se tudi najbolj žilav in 
agresiven mačo.« –Gerben Hellinga in Hans Plomp, ‚Uit je bol‘ – Pa-
nika), 1994. 

Kako lahko opazimo uporabo ekstazija v zaporih?
Uporabniki	ekstazija	so	aktivni	in	veseli.	Mnogo	uporabnikov	ekstazija	
bo	začutilo	potrebo	po	prijateljskih	medsebojnih	odnosih.	Uporaba	ek-
stazija	ne	vodi	v	agresijo.
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Majhna govoreča tabletka
Ekstazi vas napravi zgovorne. Zato so ga v Ameriki v sedemdesetih 
včasih eksperimentalno uporabljali na področju svetovanja in psihote-
rapije z namenom, da bi pomagali pacientom pri vzpostavljanju med-
sebojne komunikacije.
»V svetu odvisnikov so uporabniki uspavalnih tablet obravnavani kot: 
Nespametni klošarji, ki nimajo nobenega stila.« – William Burroughs.

Uspavala in pomirjevala
Leta	1965	so	bili	odkriti	efekti	benzodiazepinov.	Ti	vključujejo	zdravi-
la,	 kot	 so	uspavala	 in	pomirjevala	Librium®,	Valium®	 (znan	 tudi	 kot	
Diazepam),	 Rohypnol®,	 Oxazepam®,	 Normison®,	 Temazepam®	 in	
Prothaiden®.

Kako se uporabljajo benzodiazepini?
Uspavala	 in	pomirjevala	se	po	navadi	zaužijejo	oralno,	možno	pa	jih	
je	tudi	vbrizgati.	V	tem	primeru	se	želeju	podoben	benzodiazepin	od-
strani	iz	kapsule	s	hipodermično	iglo.	Nato	se	ga	potegne	v	injekcijo	in	
vbrizga	v	žilo.

Kako delujejo?
Benzodiazepini	imajo	zaviralni	učinek	na	delovanje	možganov.	Psihia-
tri	jih	predpišejo	pacientom,	ki	imajo	težave	z	nespečnostjo,	stresom,	
tesnobo,	nervozo	in	izčrpanostjo.

Kako opazimo uporabo benzodiazepinov v zaporih?
Uporabniki	benzodiazepinov	postanejo	leni	in	zaspani.	Poleg	tega	pa	
se	lahko	pojavijo	težave	z	motoriko,	kar	povzroča,	da	se	ljudje	hitreje	
poškodujejo.	Samostojna	uporaba	benzodiazepinov	po	navadi	ne	vodi	
v	agresivno	vedenje.

»Wall bangerji«
Nekatera	uspavalna	zdravila	(tako	imenovani	barbiturati)	se	imenujejo	
tudi	»wall	bangerji«,	ker	je	uživalec	v	neke	vrste	pijanem	stanju	in	se	
zaletava	v	vse,	kar	je	na	njegovi	poti.	Naslednji	dan	se	uporabnik	ne	
bo	spomnil	ničesar	 in	bo	presenečen	nad	»zbirko«	poškodb,	ki	 jih	 je	
pridobil.

Domače droge – »zaporniška roba«
V	 zaporih	 imajo	 domače	 droge	 dolgoletno	 tradicijo.	 Veliko	 vrst	 sub-
stanc	je	narejenih	in	uporabljenih	zaradi	njihovih	psihoaktivnih	učinkov,	
kot	je	alkohol,	pridelan	iz	sadja,	kajenje	posušenih	bananinih	olupkov	
itd.	 Prav	 tako	 se	 legalno	 pridobljene	 substance,	 kot	 so	 predpisana	
zdravila,	uporabljajo	bolj	zaradi	njihovih	psihoaktivnih	učinkovin	kot	pa	
iz	zdravstvenih	razlogov.	Pridelava	drog	v	zaporih	zahteva	poznavanje	
prekurzorjev,	 katere	 mora	 nekdo	 pridelati,	 poznavanje	 psihoaktivnih	
učinkov	itd.
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V	bolgarski	raziskavi	(Nesheva/Lazarov	1999)	je	bilo	objavljeno,	da	je	
uporaba	prekuhanega	čaja	in	prekomerno	stisnjene	kave	v	zaporih	kar	
pogosta.	Učinek	 teh	produktov	 je	 večinoma	pridobljen	 iz	 izločenega	
kofeina,	 zato	 deluje	 poživljajoče.	Nekatere	 vrste	 čaja	 vsebujejo	 2-3-
krat	več	kofeina	kot	povprečna	doza	kave.	Kofein	vpliva	na	nekatere	
možganske	strukture,	odgovorne	za	presnovo,	in	direktno	stimulira	del	
možganov	–	 formatio	 reticularis,	ki	 je	odgovoren	za	povišanje	mišič-
nega	tonusa	in	budnosti.	Velika	količina	zaužitega	kofeina	vpliva	tudi	
na	nevrovegetativni	sistem.	Druge	sestavine	čaja	in	kave,	kot	so	teo-
bromin	(3,7	dimetilksantin)	in	teofilin	(1,3	dimetilksantin)	so	alkaloidi	in	
vplivajo	na	kardiovaskularni	in	respiratorni	sistem	s	stimulacijo	central-
no	 živčnega	 sistema.	Ob	 upoštevanju	 farmakodinamičnega	 pogleda	
na	kofein,	 teofilin	 in	 teobromin	 lahko	pričakujemo,	da	se	razvije	neki	
nivo biološke odvisnosti.

Nesheval	 in	Lazarov	pišeta:	»Kava	 in	čaj	 sta	bila	dostopna	po	 trgo-
vinah	v	vseh	zaporih.	Vsak	zapornik	je	lahko	kupil	določeno	količino.	
Sorodniki	so	 lahko	oskrbovali	zapornike	s	kavo	 in	čajem	med	obiski	
ali	 po	 pošti.	 Ta	 dva	 načina	 sta	 bila	 legalna,	 torej	 dovoljena	 s	 strani	
zaporniškega	pravilnika.	Študija	je	odkrila	tudi	ilegalni	trg	kave	in	čaja	
v	zaporih.	Tisti,	ki	so	uporabljali	prekuhan	čaj	ali	prekomerno	stisnje-
no kavo, so sestavine kupili po zvišanih cenah od drugih zapornikov. 
Ta	izmenjava	predstavlja	nov	element	v	splošni	sliki	odnosov	znotraj	
zapora.	Uporabnik	bi	na	primer	lahko	pobiral	kavo	in	čaj	kot	plačilo	za	
varovanje	drugih	zapornikov.	Običajni	načini	za	pripravo	teh	dveh	drog	
so	bili	naslednji:	50,	100	ali	200	g	(ali	več)	čaja	se	je	namočilo	v	vrelo	
vodo.	Nato	se	je	vrenje	nadaljevalo,	dokler	ni	prišlo	do	znatnega	zmanj-
šanja	tekočine.	Rezultat	je	bila	temno	rjava,	koncentrirana	tekočina	na	
vrhu	čajnih	listov.	Uporabniki	so	po	navadi	tekočino	pili,	čeprav	se	je	
pojavil	sum,	da	so	čaj	nekateri	uživali	intravenozno.	Pri	sveži	kavi	se	je	
spet	50,	100	ali	200	g	(ali	več)	večkrat	stiskalo	ali	prekuhavalo	kakor	
čaj.	Nato	se	je	kava	popila,	čeprav	so	tudi	v	tem	primeru	sumili,	da	so	
si	jo	nekateri	vbrizgavali.	Prej	omenjene	količine	so	običajno	zadoščale	
za	eno	dozo.	Uporabljala	sta	se	dva	načina	pitja:	vse	na	enkrat	ali	pa	
v	15–20	minutah.	Čeprav	ni	nihče	od	vprašanih	poročal	o	vbrizgava-
nju	teh	substanc,	so	se	pojavile	nepotrjene	informacije,	da	so	to	delali	
ostali	zaporniki.	Uporaba	povretega	čaja	je	bila	pogostejša	kot	uporaba	
prekomerno	stisnjene	kave.	Substance	so	 se	običajno	uporabljale	 v	
poznih	popoldanskih	urah	ali	zvečer.	Bili	so	primeri	skupinskega	uživa-
nja,	po	navadi	pa	so	uporabniki	uživali	te	proizvode	sami.«
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Kviz – ‚Kako dobro poznaš droge?‘

Rjavi	sladkor,	zlato	sonce,	škrlatna	meglica,	bela	dama,	pink	floyd,	rde-
či	libanonec	–	v	barvnem	svetu	drog	se	zlahka	izgubimo.	Kako	dobro	
poznaš	droge?	Testiraj	svoje	znanje	s	tem	kvizom.

Ali	uživalca	heroina	lahko	prevzame	neustavljiva	želja	po	slad-1. 
karijah?

PravilnoA. 

NapačnoB. 

Ko	 se	 kanabis	 in	 alkohol	 uporabljata	 vzporedno,	 kanabis	2. 
zmanjša	učinek	alkohola.

PravilnoA. 

NapačnoB. 

Kozarček	žgane	pijače	 je	bolj	škodljiv	za	zdravje	kot	kozarec	3. 
vina.

PravilnoA. 

NapačnoB. 

Učinki	uporabe	kokaina	bodo	trajali	približno	30	minut.4. 

PravilnoA. 

NapačnoB. 

Metadon	povzroča	odvisnost	v	enaki	meri	kot	heroin.5. 

PravilnoA. 

NapačnoB. 

LSD	ima	značilen	vonj.6. 

PravilnoA. 

NapačnoB. 

Sveže	halucinogene	gobe	imajo	močnejši	efekt	kot	posušene.7. 

PravilnoA. 

NapačnoB. 

Učinki	heroina	trajajo	približno	osem	ur.8. 

PravilnoA. 

NapačnoB. 

2
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Po	zaužitju	ekstazija	uporabnik	nikoli	natančno	ne	ve,	kaj	go-9. 
vori.

PravilnoA. 

NapačnoB. 

Nekatera	uspavalna	zdravila	se	uživajo	oralno,	lahko	pa	se	jih	10. 
tudi vbrizga.

PravilnoA. 

NapačnoB. 
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Rezultati kviza

Seštej	številke	za	odgovori,	ki	si	jih	podal(a).
A-1  B-01. 

A-0  B-12. 

A-0  B-13. 

A-1  B-04. 

A-1  B-05. 

A-0  B-16. 

A-0  B-17. 

A-1  B-08. 

A-1  B-09. 

A-1  B-010. 

0-5	točk
Tvoje	znanje	o	drogah	je	pomanjkljivo.

6–8	točk
Kar	dobro	si	poučen(a).

9–10	točk
Dobro	si	poučen(a).

Pravilni	odgovori	so	naslednji
Ali	uživalca	heroina	lahko	prevzame	neustavljiva	želja	po	slad-1. 
karijah?

A – Pravilno.	Vse	vrste	opiatov	povzročajo	željo	po	sladkarijah.

Ko	se	kanabis	in	alkohol	uporabljata	vzporedno,	kanabis	zmanjša	2. 
učinek	alkohola.

B – Napačno. Zgodi	se	ravno	nasprotno.	Ko	se	uporabljata	vz-
poredno,	alkohol	zmanjša	učinek	kanabisa.

Kozarček	 žgane	 pijače	 je	 bolj	 škodljiv	 za	 zdravje	 kot	 kozarec	3. 
vina.

B – Napačno.	Kljub	razlikam	v	odstotku	alkohola	med	alkohol-
nimi	pijačami	je	količina	alkohola	na	kozarec	enaka.	Kozarci	za	
vino	in	pivo	so	vedno	večji	od	kozarcev	za	viski.

2
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Učinki	uporabe	kokaina	bodo	trajali	približno	30	minut.4. 

A – Pravilno.

Metadon	povzroča	odvisnost	v	enaki	meri	kot	heroin.5. 

A – Pravilno.	Metadon	prav	gotovo	povzroča	odvisnost	v	enaki	
meri	kot	heroin,	s	to	razliko,	da	metadon	učinkuje	dlje:	metadon	
učinkuje	12	do	24	ur,	heroin	pa	4	do	6	ur.

LSD	ima	značilen	vonj.6. 

B – Napačno. LSD	je	popolnoma	brez	vonja.

Sveže	halucinogene	gobe	imajo	močnejši	efekt	kot	posušene.7. 

B – Napačno.	Pravilno	je	ravno	nasprotno:	Po	zaužitju	imajo	
posušene	gobe	močnejši	učinek	kot	sveže.

Učinki	heroina	trajajo	približno	osem	ur.8. 

A – Pravilno.

Po	zaužitju	ekstazija	uporabnik	nikoli	natančno	ne	ve,	kaj	go-9. 
vori.

A – Pravilno.

Nekatera	uspavalna	zdravila	se	uživajo	oralno,	lahko	pa	se	jih	10. 
tudi vbrizga.

A – Pravilno. Uspavala	 in	 pomirjevala	 se	 običajno	 zaužijejo	
oralno,	možno	pa	 jih	 je	 tudi	vbrizgati.	V	 tem	primeru	se	žele-
ju	podoben	benzodiazepin	odstrani	iz	kapsule	s	hipodermično	
iglo.	Nato	se	ga	potegne	v	injekcijo	in	vbrizga	v	žilo.

Rjavi	sladkor	je	še	eno	ime	za	heroin.	Zlato	sonce,	škrlatna	meglica,	
in	pink	floyd	so	 imena	za	učinke,	ki	 jih	povzroča	LSD.	Bela	dama	je	
sinonim	za	kokain,	rdeči	libanonec	pa	je	vrsta	hašiša.

!
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2.2 Tveganja uporabe drog

Uvod 

Zaradi	ene	preproste	doze	heroina	si	zasvojen	za	vse	življenje.	Življe-
nje,	ki	tako	ali	tako	ne	bo	trajalo	dolgo.	Če	podležete	heroinu,	lahko	ra-
čunate	na	zgodnjo	smrt.	Samo	poglejte	Sida	Viciousa	iz	punk	skupine	
Sex	pistols.

Ampak	ni	nujno,	da	je	tako.	Ketih	Richards,	kitarist	skupine	The	Rol-
ling	Stones,	je	kupoval	heroin	na	kilogram.	Drogo	je	njuhal,	si	jo	redno	
vbrizgaval	vseh	25	let	in	je	še	vedno	med	živimi.	Se	vam	zdi	čudno?	
Pravzaprav	ni.	Oseba,	ki	heroin	varno	uporablja	ali	vbrizgava	s	čistimi	
iglami	 in	nikoli	 ne	pretirava	z	uporabo,	 lahko	doseže	visoko	starost.	
Najbolj	 razvpita	 droga	 je	 v	 resnici	 veliko	manj	 škodljiva	 kot	 splošno	
sprejeta	 droga,	 alkohol.	Čisti	 heroin	 ne	 poškoduje	 tkiva	 ali	 organov.	
Ne	povzroča	ciroze	jeter	niti	korzakovega	sindroma	(huda	možganska	
motnja,	ki	jo	povzroča	dolgotrajna	uporaba	alkohola).	Heroinov	sloves	
„morilec“	ima	druge	razloge.	Nevarnosti	heroina	so	močan	pomiritveni	
učinek,	način	uporabe,	največja	nevarnost	pa	 je	zaužitje	prevelikega	
odmerka	–	še	posebno	v	kombinaciji	z	drugimi	substancami.	Oseba,	
ki	vzporedno	zaužije	Valium®	in	heroin,	tvega	„knock-out“	oziroma	po-
časno	prehajanje	v	nezavest.	Možno	je,	da	se	prehlad	sploh	ne	opazi	
zaradi	nekaterih	učinkov	droge,	ki	povzročajo	omrtvičenje,	kar	pa	lahko	
vodi	v	zanemarjanje	zdravja	–	ali	še	huje,	lahko	pride	do	pljučnice.	Ne-
nazadnje	pa	je	nevarno	tudi,	če	nekdo	uporablja	pribor	za	vbrizgavanje	
od	drugih.	S	tem	tvega	okužbo	s	smrtonosnim	virusom	HIV.	Vsi	primeri	
so	posredna	tveganja,	ki	niso	nujno	povezana	s	samo	substanco.

Zasvojenost sestavlja mnogo dejavnikov
Še	vedno	pa	je	heroin	med	vsemi	drogami	najbolj	osovražen	s	strani	
veliko	ljudi.	Osovražen	pa	ni	zato,	ker	redno	povzroča	žrtve	(prav	tako	
jih	povzročajo	ceste),	pač	pa	zaradi	dejstva,	da	povzroča	hudo	zasvo-
jenost.	Ena	doza	heroina	in	si	izgubljen!	Najprej	jarek,	nato	pa	grob.

V	popolnem	nasprotju	s	to	predstavo	je	uporabnik,	ki	zlahka	prestavi	
željo	na	naslednji	vikend.	Takšnega	uporabnika	težko	štejemo	za	tež-
kega	zasvojenca.	Poleg	tega	obstajajo	pripovedi	ljudi,	ki	so	poizkušali	
z	odvajanjem	že	velikokrat,	a	brez	sreče.	Ko	pa	so	se	zaljubili	v	ne-
koga,	ki	ni	pripadal	svetu	drog,	niso	imeli	več	težav	z	odvajanjem	od	
heroina.

Vprašanje:	Kdaj	se	uporaba	droge	spremeni	v	zasvojenost	oziroma	od-
visnost?	Pride	do	zasvojenosti	zaradi	droge	same	ali	tudi	zaradi	drugih	
dejavnikov?	Zasvojenost	sestavlja	mnogo	dejavnikov.	Posamezniki	so	

2
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redko odvisni le od droge. Odvisni so tudi od subkulture in sloga, zaradi 
katerega	se	droga	uporablja.	Na	primer,	svet	pravega	narkomana	se	v	
veliki	meri	vrti	okoli	prakse	pripravljanja	odmerka	droge.	Ritual	vbrizga-
vanja	najde	pot	tudi	v	njihove	sanje	–	večinoma	med	odvajanjem.

Narkomani,	ljudje,	ki	si	vbrizgavajo	drogo	v	krvni	obtok,	radi	razpravlja-
jo	o	»vročicah«,	ki	so	jih	doživeli	ob	doziranju	skupaj	z	drugimi.	Enako	
pa	velja	tudi	za	ljudi,	ki	drogo	njuhajo,	kadijo	travo	ali	uživajo	LSD.	V	
svetu	droge	se	vsi	radi	družijo	s	sebi	enakimi	skupinami,	si	 izmenja-
vajo	zgodbe	in	izkušnje	z	drogami.	Nekdo,	ki	ne	uporablja	več	droge,	
se	lahko	kmalu	počuti	izključenega.	Poleg	tega	pa	velikokrat	nekdanji	
uporabnik	ni	več	sprejet	z	odprtimi	rokami.	K	njemu	pristopajo	s	skep-
ticizmom	in	sumničavostjo.	Oseba,	ki	se	s	tem	težko	spopada	in	nima	
prijateljev	zunaj	sveta	droge,	zlahka	pade	nazaj	v	odvisnost.	

Obstaja	pa	še	drugi	dejavnik:	pomemben	je	tudi	socialni	status	uporab-
nika.	Statistično	gledano	so	otroci	iz	družin	delavskega	sloja	bolj	podvr-
ženi	drogam	kot	pa	spoštovani	študentje,	sinovi	ali	hčerke	odvetnikov.	
Še	vedno	pa	ne	smemo	podcenjevati	števila	uporabnikov	z	izobrazbo	
in	vrečko	heroina	v	žepu.	Velika	razlika	 je	v	 tem,	da	si	uporabnikom	
višjih	slojev	ni	treba	umazati	rok	s	pridobivanjem	droge.	Imajo	denar,	ki	
ga	potrebujejo,	in	posledično	niso	v	stiku	s	to	družbo.	Redkeje	pa	tudi	
pridejo	navzkriž	z	zakonom.

Naslednje	vprašanje:	Torej,	kdaj	je	nekdo	zasvojen?	Če	prižge	cigareto	
kot	ritual	zvečer	po	večerji,	ali	je	tudi	kajenje	pri	njem	na	drugem	me-
stu,	takoj	za	drogo?

Na kratko: Kako definiramo zasvojenost?
V	teoriji	zasvojenost	grobo	razdelimo	na	tri	različne	vidike.	Moralni	vi-
dik	šteje	zasvojenost	kot	nekaj	nezaslišanega	in	primarno	krivi	odvisni-
kovo	pomanjkanje	volje.	

Drugi	vidik,	ki	šteje	zasvojenost	kot	bolezen,	pa	je	bolj	sočuten	do	od-
visnika.	Prav	tako	kakor	virusi	uničujejo	njihovega	gostitelja,	tudi	droge	
uničujejo	njihove	uporabnike.	Ampak	koga	naj	sedaj	krivimo?

Torej,	naslednje	vprašanje	 je,	kje	 je	meja,	pri	kateri	uporabnik	 izgubi	
vso	kontrolo	nad	samim	seboj	ob	uživanju	droge?

Sodoben	pogled	na	zasvojenost	ni	več	zaničujoč	ali	pokroviteljski,	po-
sameznik	ima	pravico	do	svojega	mišljenja	in	do	skrbi	za	svoje	lastno	
zdravje.	V	praksi	se	zdi,	da	uporabniki	drog	naredijo	veliko	več	zase,	
kakor	mislita	prejšnja	dva	vidika.	Tudi	če	nekdo	začne	uporabljati	dro-
go,	se	zdi,	da	situacija	le	ni	tako	zelo	brezupna.

Na	Nizozemskem,	kjer	so	te	zadeve	obširno	preučili,	so	ugotovili,	da	
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po	desetih	 letih	dve	 tretjini	uporabnikov,	katerih	uživanje	drog	 je	bilo	
nekoč	problematično,	nista	prišli	v	stik	z	zakonom	in	sta	se	kljub	vsem	
nameram	primerno	vključili	v	družbo.	Polovica	teh,	oziroma	ena	tretjina	
celotne	skupine	uporabnikov,	pa	je	prenehala	z	uporabo	droge.	(Cra-
mer / Schippers, 1994).

To	poglavje	se	ukvarja	z	nevarnostmi	uporabe	drog.	Razpravljali	bomo	
o	 zdravstvenih	 tveganjih,	 ki	 jih	 kratkoročno,	 srednje-	 ali	 dolgoročno	
povzročajo	posamezne	substance.	Kratkoročne	posledice	se	pojavijo	
takoj	po	uporabi	droge,	kot	sta	na	primer	prevelik	odmerek	in	visoka	
vročina	 (nenaden	 pojav	 visoke	 vročine).	 Srednjeročne	 posledice	 se	
pokažejo	pri	pogosti	uporabi	in	so	običajno	začasne.	Primeri	vključu-
jejo	pojav,	 kot	 je	na	primer	 izguba	 telesne	 teže	pri	 uporabi	 kokaina.	
Dolgoročna	učinka,	kot	sta	pljučni	rak	pri	verižnih	kadilcih	in	korsakov	
sindrom	 pri	 alkoholikih,	 pa	 so	 večinoma	 neozdravljive	 bolezni.	 Pou-
darjamo	tudi	potencial	zasvojenosti	od	različnih	substanc,	ker	akutna	
odvisnost	lahko	vodi	v	nezdrav	življenjski	slog	(slabe	prehrambene	na-
vade,	pomanjkanje	spanja,	izolacija	od	družbe	itd.).

Način	 uporabe	 drog	 prinaša	 določene	 nevarnosti	 za	 zdravje.	 Torej,	
dolgotrajno	njuhanje	lahko	privede	do	infekcije	nosnih	membran.	Vbri-
zgavanje	lahko	povzroči	ognojke,	kajenje	pa	lahko	poškoduje	dihalne	
poti.

Kaj je zasvojenost?
Obstaja	razlika	med	fizično	 in	psihično	zasvojenostjo.	Nekdo,	ki	pre-
prosto	hrepeni	po	drogi	in	se	ne	počuti	normalnega	brez	nje,	je	psihič-
no	odvisen.	Nekdo,	ki	doživlja	simptome	odvajanja	(potenje,	mrzlica,	
tresenje,	diareja	itd.),	je	po	prenehanju	uporabe	droge	fizično	odvisen.	
O	navajanju	na	drogo	govorimo	takrat,	ko	telo	zahteva	vedno	več	dolo-
čene	substance,	da	ohranja	enak	učinek.	Telo	se	hitro	navadi	na	hero-
in,	uspavalna	zdravila	in	alkohol.	Pri	teh	substancah	je	potrebno	počasi	
višati	dozo.	Določene	droge	povzročajo	oboje,	fizično	in	psihično	za-
svojenost.	Če	se	ob	odvajanju	od	droge	poleg	tega	pojavijo	simptomi	
odvajanja,	je	pot	iz	zasvojenosti	lahko	zelo	težka.

Uživanje droge in agresija
Droge,	ki	povzročajo	‚omamljenost‘,	kot	na	primer	heroin,	bodo	le	red-
ko	 povzročile	 agresivno	 vedenje.	 Bolj	 nevarni	 so	 stimulanti	 (kokain	
in	speed),	vzporedna	uporaba	 različnih	drog	 in	nekatere	 tablete.	Če	
najdete	škatlico	Rohypnola®,	potem	se	pazite.	Ta	uspavalna	 tableta	
je	 tako	razvpita	zato,	ker	povzroča	začasno	nezavest	uporabnika,	ki	
zaužije	večjo	količino	tablet.	Vodi	lahko	tudi	v	nekontrolirano	agresijo,	
medtem	ko	 se	uporabnik	 kasneje	 ne	 spominja	 ničesar	 več.	Tudi	 al-
kohol	lahko	vodi	v	agresijo,	še	posebno	pri	prekomerni	uporabi	in	pri	
kombiniranju	z	ostalimi	drogami.	Omamljenost	se	spremeni	v	prepir,	
prepir	pa	v	boj.	

2
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Droge in nosečnost
Prav	tako	kot	pri	alkoholu	in	tobaku	je	priporočljivo,	da	se	z	uporabo	
droge	med	nosečnostjo	preneha.	To	se	nanaša	tudi	na	obdobje,	v	ka-
terem	se	dojenček	prehranjuje	z	materinim	mlekom.	Aktivne	sestavine	
se	lahko	prenesejo	na	otroka.	Zato	lahko	otroci	mater,	ki	so	na	heroinu,	
doživljajo	simptome	odvajanja.

Metode uporabljanja droge
Na	splošno	so	uporabniki	 droge	pri	 načinu	uživanja	drog	precej	 fle-
ksibilni.	 Še	 posebno,	 kadar	 občutijo	 neustavljivo	 nujo	 po	 doziranju.	
Če	ne	pridejo	do	injekcij,	kadijo	drogo	iz	folije.	Če	jim	zmanjka	folije,	
jo	 njuhajo	 ali	 pokadijo.	Vsaka	metoda	 ima	 svoje	 prednosti	 in	 slabo-
sti.	Vbrizgavanje	droge	povzroča	intenzivnejšo	»vročico«,	povečuje	pa	
tudi	nevarnost	okužbe	z	virusom	HIV.	»Lovljenje	zmaja«	je	bolj	zdravo	
kot	vbrizgavanje,	ampak	zahteva	znanje	o	načinu	uporabe:	Začetniki	
velikokrat	vidijo,	kako	gre	njihova	ljuba	droga	dobesedno	v	dim.	Poleg	
tega	pa	je	kajenje	iz	folije	bolj	škodljivo	za	pljuča.	Tu	je	povzetek	različ-
nih prednosti in slabosti:

Njuhanje ¾
Metoda,	 ki	 se	 uporablja	 pri	 kokainu,	 speedu	 in	 redkeje	 pri	 heroinu.	
Prah	(na	primer	kokain)	se	razporedi	v	tanko	črtico,	ki	se	jo	inhalira	v	
nosnice skozi tanko cev.

Prednosti
Ko	se	kokain	njuha,	začne	učinkovati	v	nekaj	minutah.	Z	vbri- ¾
zganjem	ali	s	 freebase	kajenjem	se	učinki	 (freebase)	kokaina	
občutijo	še	hitreje,	učinek	pa	tudi	hitreje	poneha.
Njuhanje	vzame	malo	časa	za	pripravo	in	uživanje. ¾
Njuhanje	zahteva	zelo	malo	pripomočkov	pri	uživanju. ¾

Slabosti
Pri	prekomerni	uporabi	se	 lahko	okužijo	sluznične	membrane	 ¾
nosne	votline.	Okužba	je	zelo	boleča	in	lahko	povzroči	perfora-
cijo	nosnega	pretina.
Njuhanje	lahko	povzroči	kronično	obolenje	dihalnih	poti,	kronič- ¾
ni	prehlad,	krvavenje	iz	nosu,	glavobol	in	zmanjšano	zaznava-
nje	vonja	in	okusa.
Izposojanje	cevke	za	njuhanje	širi	hepatitis	C. ¾

Kajenje kokaina ali »freebasing« ¾
To	je	metoda	za	uživanje	cracka	in	freebase	kokaina.	Crack	ali	freeba-
se kokain se kadita z vodno pipo ali posebno pipo za crack.

Prednosti
Kajenje	vzame	malo	časa ¾
Povzroča	intenzivnejši	občutek	»vročice«	(brez	nevarnosti,	ki	so	 ¾
povezane z uporabo igel)

Slabosti
Kajenje	 lahko	poškoduje	pljuča.	Večina	pljučnih	 težav	nastane	 ¾
zaradi	kajenja	kokaina
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Kajenje	kokaina	lahko	povzroči	nereden	srčni	utrip ¾
Izposojanje	pipe	za	kajenje	širi	TB	in	hepatitis	A ¾

»Lovljenje zmaja« (kajenje na foliji) ¾
Je	metoda	za	uživanje	heroina,	kokaina,	cracka	in	freebase	kokaina	in	
za	kombinacijo	kokaina	ter	heroina,	ki	se	s	tujko	imenuje	»speedball«.	
Droga	se	namesti	na	košček	alu	folije	in	se	segreva.	Para	se	nato	in-
halira	v	usta	skozi	cevko	in	direktno	vstopa	v	pljuča.

Prednosti:
»Lovljenje	zmaja«	je	varna	alternativa	vbrizgavanja.	Preprečuje	 ¾
ognojke	in	zmanjšuje	možnost	okužbe	s	hepatitisom	ali	virusom	
HIV.
»Lovljenje	zmaja«	vzame	malo	časa. ¾

Slabosti:
Pri	 uporabi	 plastične	 cevke	 lahko	 uporabnik	 vdihne	 v	 pljuča	 ¾
škodljivo	kemično	paro.
»Lovljenje	zmaja«	draži	dihalne	poti	in	povzroča	povečanje	iz- ¾
ločanje	sluzi.	Večino	težav	povzroča	freebase	kokain,	osnovan	
na	amonijaku.	Freebase	kokain,	osnovan	na	sodi	bikarboni,	je	
manj	škodljiv.

Vbrizgavanje ¾
Je	metoda	za	uživanje	heroina,	speeda,	kokaina	in	redkeje	za	nekate-
re benzodiazepine. 
Majhna	količina	heroina	se	namesti	na	žlico	ali	na	odtrgano	dno	(so-
dine)	pločevinke,	heroin	se	raztopi	v	vodi	in	(na	primer	pri	osnovi	he-
roina) kislini, (citronski, askorbinski kislini ali limoninem soku), nato pa 
se	ga	segreva.	Raztopina	se	nato	povleče	v	injekcijo	in	vbrizga	v	žilo.	
Kokain	je	topen	v	vodi.

Prednosti:
Vročica	je	intenzivnejša	kot	pri	katerem	koli	drugem	načinu,	če- ¾
prav	je	za	dolgotrajne	uporabnike	manj	verjetno,	da	bodo	izku-
sili	ta	kratki,	evforični	občutek.
Uporabniki	verjamejo,	da	s	 tem	načinom	dobijo	od	droge	naj- ¾
več,	kar	je	možno.

Slabosti:
Vbrizgavanje	 z	 nesterilnim	 priborom	 in	 površno	 dezinfekcijo	 ¾
lahko	povzroči	ognojke	na	mestih	vbrizgavanja.
Vbrizgavanje	lahko	povzroči	nenaden	dvig	telesne	temperatu- ¾
re.	Visoka	telesna	temperatura	je	posledica	bakterij,	ki	vstopijo	
v	kri	med	vbrizgavanjem.	Bolj	ko	je	igla	topa	in	umazana,	večja	
je	večja	verjetnost,	da	pride	do	visoke	telesne	temperature.
Vbrizgavanje	s	priborom	drugih	ljudi	(injekcija,	igla,	filter,	žlica,	 ¾
voda)	lahko	širi	hepatitis	in	HIV.
V	primeru,	da	se	kokain	v	vodi	ne	stopi	popolnoma,	lahko	pusti	 ¾
grudice.	Po	vbrizganju	te	grudice	povzročijo	krvne	strdke	in	za-
mašijo	žile	(tromboza)
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»Sterilne	infekcije«	se	lahko	pojavijo	po	vbrizgavanju	kokaina.	 ¾
To	so	infekcije,	ki	jih	ne	povzročajo	bakterije,	ampak	odmirajoča	
usnjica	ali	dermis.
Po	dolgotrajni	 intravenozni	uporabi	droge	žile	postanejo	nevi- ¾
dne.	Ko	uporabniku	»zmanjka	žil«	na	roki,	so	njegove	alternati-
ve	majhne:	vbrizgavanje	v	dlani	in	stopala	je	zelo	boleče,	vbri-
zgavanje	v	trebuh,	vrat	in	lica	pa	je	lahko	usodno.	Če	uporabnik	
zadene	v	arterijo,	mora	iglo	nemudoma	izvleči,	mesto	vboda	pa	
je	potrebno	pritiskati	od	pet	do	deset	minut.	Medicinska	pomoč	
je	nujna.
Podkožno	vbrizgavanje,	na	primer	v	spodnji	 del	 trebuha	ali	 v	 ¾
mišico,	se	lahko	prakticira	le	s	heroinom.	Če	se	na	ta	način	vbri-
zgava kokain ali speed, bo tkivo odmrlo.
Uspavalna	zdravila,	kot	so	temazepam®,	(Normison®),	tuinal®	 ¾
ali	ketamin	se	včasih	vbrizgavajo.	Želeju	podobna	sestavina	se	
odstrani	iz	kapsule	z	iglo	večje	debeline.	Substanca	se	potegne	
v	injekcijo	in	vbrizga	v	žilo.	Možno	je,	da	se	olje	strdi	in	stisne	
žile,	kar	pa	lahko	povzroči	infekcijo	srčnih	zaklopk.
Če	se	metadonov	oralni	pripravek	vbrizga,	lahko	sladkor	poško- ¾
duje	stene	žil	ali	povzroči	infekcije	na	mestu	vboda.

Kajenje ¾
Je	metoda	za	uživanje	kanabisa,	cracka,	freebase	kokaina	in	redkeje	
heroina.

Prednosti:
Družbeno	bolj	sprejemljivo ¾
Deljenje	»jointa«	je	vedno	zabavno ¾

Slabosti:
Kajenje	 tobaka,	 cracka	 in	 freebase	 kokaina	 lahko	 poškoduje	 ¾
pljuča.
Ko	se	kadi	hašiš,	se	kanabis	zdrobi	na	majhno	strugo	tobaka	v	 ¾
riževem	papirju,	nato	pa	se	vse	skupaj	zvije	v	cigareto	oz.	joint.	
Potem	se	»joint«	pokadi	kot	navadno	cigareto.	Kajenje	hašiša	
ali	marihuane	 lahko	poškoduje	pljuča	v	enaki	meri	 kot	 tobak,	
le	 da	dim	kanabisa	 vsebuje	 več	 rakotvornih	 sestavin	 kot	 dim	
tobaka.	Tudi	način	vdihavanja	je	eden	izmed	faktorjev.	Med	ka-
jenjem	hašiša	ali	marihuane	se	dim	globoko	inhalira	in	zadržuje	
v	pljučih,	kolikor	časa	je	mogoče.

Prehranjevanje ¾
Je	metoda	za	uživanje	kanabisa	(hašiševi	kolački)	in	gob.
Prednosti:

Uživanje	 kanabisa	 v	 obliki	 hrane	 je	 za	 pljuča	 bolj	 zdravo	 kot	 ¾
kajenje.

Slabosti:
Obstaja	nevarnost	zaužitja	prevelikega	odmerka.	Zaradi	počasnej- ¾
še	absorpcije	v	krvni	obtok	se	učinki	pokažejo	šele	čez	nekaj	časa.	
Nepotrpežljiv	posameznik	torej	lahko	zaužije	prevelik	odmerek.
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Pri	uživanju	gob	ni	možno	ugotoviti	intenzivnosti	aktivne	sesta- ¾
vine,	zato	lahko	pride	do	paničnih	napadov	in	napadov	tesnobe	
(»bad	trip«).

Požiranje (tablete/LSD absorpcijski papir) ¾
Je	metoda	za	uživanje	speeda,	ekstazija,	LSD-ja,	uspaval,	pomirjeval	
in metadona.

Prednosti:
Enostavna uporaba ¾

Slabosti:
Brez	dejanskega	 testiranja	uporabnik	 nikoli	 ne	 ve,	 katere	 se- ¾
stavine	vsebuje	tableta	(z	izjemo	farmacevtskih	izdelkov,	kot	so	
uspavala	in	pomirjevala).

Pitje ¾
Metoda	za	uživanje	alkohola,	metadona	in	čaja,	pripravljenega	iz	gob.

Prednosti:
Količino	metadona	je	enostavneje	odmeriti. ¾
Pitje	alkohola	je	sprejeto	s	strani	družbe. ¾

Slabosti:
Pretirano	pitje	alkohola	lahko	povzroči	rakavo	obolenje	v	ustih,	 ¾
grlu,	žrelu	in	požiralniku.
Tekoči	 metadon	 vsebuje	 veliko	 sladkorja,	 zato	 je	 škodljiv	 za	 ¾
zobe v primeru slabe ustne higiene.

Nevarnosti kanabisa
Hašiš	in	marihuana	sta	že	tisočletja	povzdigovana	zaradi	svojih	zdra-
vilnih sposobnosti. Toda prav tako kot katera koli druga droga ima tudi 
kanabis	svoje	stranske	učinke.	Na	primer	zmanjšanje	koncentracije	in	
upočasnitev	refleksov.	Vožnja	po	ravni	črti	lahko	postane	nekaj	težke-
ga.	Poleg	tega	uporabnik	kanabisa	zlahka	izgubi	rdečo	nit	med	pogo-
vorom.	Veliko	večjo	skrb	pa	povzroča	pojav	»panike«.	V	tem	primeru	
se	sproščena	omamljenost	spremeni	v	anksiozne	ali	panične	napade,	
vrtoglavico	 in	 včasih	 omedlevico	 (do	 tega	 pogosto	 pride	 po	 zaužitju	
prevelikega	odmerka	določene	substance,	na	primer	preveliki	količini	
hašiševih	kolačkov).

Srednjeročno	 lahko	uporaba	kanabisa	povzroča	zmanjšano	plodnost	
pri	moških	in	ženskah,	toda	če	se	prekine	z	uporabo	kanabisa,	se	plo-
dnost	normalizira.	Dihalne	poti	in	pljuča	pa	lahko	utrpijo	trajne	poškod-
be.	Dim	kanabisa	vsebuje	več	rakotvornih	sestavin	in	je	običajno	inha-
liran	globlje	v	pljuča	kot	dim	tobaka.	To	pa	povečuje	možnost	pljučnega	
raka.

Kratkoročne nevarnosti:
Povečan	apetit,	zlasti	za	sladkarije,	suhost	ust	in	grla ¾
Zmanjšana	koncentracija	in	počasnejši	refleksi ¾
Pojav	panike ¾
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Srednjeročne nevarnosti:
Zmanjšanje	plodnosti ¾

Dolgoročne nevarnosti:
Pljučni	rak	(v	primeru	kajenja) ¾

Ali kanabis povzroča zasvojenost?
Kanabis	ne	povzroča	 telesne	zasvojenosti,	 lahko	pa	povzroči	psiho-
loško odvisnost – še posebno takrat, ko uporabnik pretirava z uporabo, 
ali	želi	pobegniti	iz	realnosti.	Težave	so	v	tem	primeru	»pokajene«.

Ali lahko uporaba kanabisa povzroča agresivnost?
Teoretično	je	malo	verjetno,	da	bi	kanabis	povzročal	agresivnost,	ker	
THC	(aktivna	kemikalija	kanabisa)	upočasnjuje	reflekse	in	sprošča	mi-
šice.

Nevarnosti tobaka
Tobak	je	verjetno	najbolj	razširjena	droga	na	svetu	in	je	tudi	droga,	ki	
povzroča	najhujše	posledice	na	zdravju.	Katran	se	sprošča	med	tem,	
ko	 cigareta	 gori.	To	 je	 glavni	 razlog	 za	nastajanje	 pljučnega	 raka	 in	
raka	grla,	draži	pa	tudi	bronhije	in	povzroča	respiratorne	bolezni.	Ka-
dilec,	ki	pokadi	škatlico	cigaret	na	dan,	vsako	leto	vdahne	v	pljuča	več	
kot polovico kavne skodelice katrana.

Kratkoročne nevarnosti:
Povečan	srčni	utrip ¾
Začasno	povišanje	krvnega	pritiska ¾
Kislina	v	želodcu ¾
Možgane	in	centralno	živčni	sistem	tobak	najprej	poživlja,	nato	 ¾
pa	manjša	njuno	delovanje
Zmanjšan	krvni	pretok	v	okončinah ¾

Dolgoročne nevarnosti:
Vonj	in	okus	sta	manj	intenzivna	ali	pa	popolnoma	izgineta. ¾
Povečana	možnost	prehladov	ali	kroničnega	bronhitisa. ¾
Več	možnosti	za	pojav	emfizema. ¾
Večja	možnost	obolenja	za	srčnimi	boleznimi. ¾
Prezgodnje	in	bolj	opazne	gube. ¾
Več	možnosti	obolenja	za	 rakom	v	ustih,	na	grlu,	žrelu,	poži- ¾
ralniku,	pljučnim	rakom,	rakom	na	trebušni	slinavki,	maternici,	
materničnem	vratu	in	mehurju

Ali tobak povzroča zasvojenost?
Nikotin	je	droga,	ki	človeka	zelo	hitro	zasvoji.	Kadilci,	ki	prenehajo	z	upo-
rabo	tobaka,	 imajo	veliko	 težav	s	simptomi,	ki	 jih	povzroča	odvajanje.	
Vendar	pa	odvajanje	od	nikotina	ni	tako	problematično	kot	odvajanje	od	
alkohola	ali	heroina.	Odvajanje	od	nikotina	običajno	vključuje	poželenje	
po	cigareti	in	psihološke	simptome,	kot	so	spreminjanje	razpoloženja	
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in	 zmanjšanje	 koncentracije.	Fizični	 psihološki	 učinki	 odvajanja	 so	 v	
nasprotju	z	odvajanjem	od	alkohola	in	heroina	milejši,	a	vendar	lahko	v	
prvih	dneh	vključujejo	simptom,	kot	je	diareja.

1+1=3
Tobak	je	stimulant,	čeprav	nekateri	kadilci	menijo,	da	jih	cigareta	po-
mirja.	Vendar	pa	kajenje	sprošča	hormon	epinefin,	ki	pri	kadilcih	prej	
povzroča	psihološki	stres	kot	pa	sprostitev.	Količina	nikotina	v	cigareti	
povzroča	odvisnost	in	s	tem	prisili	uporabnika,	da	pokadi	vedno	več	za	
enak	učinek	sprostitve,	medtem	ko	kajenje	dejansko	povzroča	vzne-
mirjenje.

Nevarnosti alkohola
Alkohol	je	najbolj	razširjena	in	sprejeta	droga,	a	vendar	je	pri	pretirani	
uporabi	(več	kot	6	do	8	kozarcev	na	dan)	tudi	najbolj	škodljiva.	Zlasti	jet-
ra	lahko	utrpijo	resnejšo	škodo.	Jetra	potrebujejo	90	minut	za	presnovo	
enega	kozarčka	alkohola.	Ob	dolgoletnem	pitju	velike	količine	alkohola	
jetra	le	redko	mirujejo,	zato	na	uporabnika	preži	nevarnost	obolenja	za	
cirozo	jeter.	Oseba,	ki	je	zbolela	za	cirozo	jeter,	lahko	živi	10	do	15	let,	
a	čez	čas	lahko	bolezen	povzroči	smrt.	Odkrili	so	povezavo	med	pitjem	
alkohola	in	rakom	v	ustih,	grlu,	žrelu	in	požiralniku.	Poleg	tega	pretira-
no	pitje	povzroča	nekatere	kardiovaskularne	bolezni,	lahko	prizadene	
želodec,	trebušno	slinavko	in	možgane	(Korsakov	sindrom).

Kratkoročne nevarnosti:
Slab	vpliv	na	presojo	in	reflekse ¾
Agresivnost ¾
Precenitev	lastnih	sposobnosti	ali	sposobnosti	drugih ¾
Slab vpliv na motoriko ¾

Dolgoročne nevarnosti:
Ciroza	jeter ¾
Rak	v	ustih,	na	grlu,	žrelu	in	požiralniku ¾
Kardiovaskularne bolezni ¾
Korsakov sindrom ¾

Ali alkohol povzroča zasvojenost?
Alkohol	redko	povzroča	zasvojenost,	kadar	se	ga	uporablja	v	zmernih	
količinah.	Vendar	pa	povzroča	pri	dolgotrajni	prekomerni	uporabi	teles-
no	in	psihično	zasvojenost.	Otrpel	občutek	lahko	postane	zelo	atrakti-
ven,	ker	uživalca	pomirja	in	zamegli	njegove	probleme.	Telo	lahko	raz-
vije	toleranco	do	alkohola.	Medtem	ko	se	začetniki	opijejo	že	z	nekaj	
kozarci	piva,	lahko	izkušeni	pivec	zaužije	nekaj	litrov,	ne	da	bi	postal	
opit.	Ta	pojav	se	imenuje	toleranca,	kar	pa	pomeni,	da	so	potrebne	za	
ohranjanje	želenega	učinka	večje	količine	droge.
Poleg	 tolerance	 lahko	uživalci	alkohola	 izkusijo	 tudi	simptome	odva-
janja,	ki	se	pojavijo	ob	nenadnem	prenehanju	pitja	po	daljšem	 in	 in-
tenzivnejšem	obdobju	uživanja	alkohola.	Simptomi	so	spremenljivi	 in	
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prihaja	do	slabega	spanca	in	tresenja	ali	v	hujših	primerih	do	alkohol-
nega	bledeža	(delirium	tremens).	Med	alkoholnim	bledežem	se	poja-
vijo	vročina	in	halucinacije,	kot	so	na	primer	živali,	ki	v	tistem	trenutku	
niso prisotne.

1+1=3
Prav	tako	kot	uspavala	in	pomirjevala	tudi	alkohol	spada	v	skupino	de-
presorjev.	Ob	vzporedni	uporabi	se	učinek	podvoji,	kar	lahko	povzroči	
zastoj	srca.	Ob	kombinaciji	s	kokainom	in	heroinom	se	nevarnost	zau-
žitja	prevelikega	odmerka	poveča.

Ali uporaba alkohola povzroča agresivnost?
Da,	opitost	se	lahko	nenadoma	spreobrne	v	agresivno	vedenje	in	vro-
čekrvno	 razpoloženje.	Alkohol	povzroča	agresivnost,	še	posebno	pri	
prekomerni in kombinirani uporabi z drugimi drogami.

Uporabniki drog in alkohola
Uporabniki	drog	in	posamezniki,	okuženi	z	virusom	HIV,	so	še	posebej	
ogroženi	zaradi	alkohola.	V	kombinaciji	s	kokainom	ali	heroinom	je	ne-
varnost	zaužitja	prevelikega	odmerka	toliko	večja.	Če	ima	nekdo	gas-
trointestinalne	(želodčne)	težave	ali	 težave	z	jetri	(pogosto	posledica	
prekomernega	pitja	alkohola),	lahko	metadon	obolenje	dodatno	draži,	
hepatitis	C	pa	ima	še	večji	vpliv.	V	primerih	okvare	jeter	imajo	inhibitorji	
pri	bolezni	AIDS	manjšo	učinkovitost.

Nevarnosti kokaina
Občasno	jemanje	kokaina	deluje	na	uporabnika	evforično	in	povzroča	
večjo	pozornost.	Redno	uživanje	kokaina	napravi	uporabnika	nemir-
nega	 in	 razdražljivega.	 Samozavest	 se	 lahko	 spreobrne	 v	 pretirano	
samozavest.	Nekateri	odvisniki	živijo	v	svetu	pretvarjanja,	kjer	mislijo,	
da	 imajo	 krasno	 življenje,	 zbirajo	 družbene	 kontakte	 in	 se	 dejansko	
počutijo	kot	sam	bog.	V	realnosti	pa	to	življenje	le	ni	tako	krasno,	kot	
se	zdi.	Kronična	uporaba	kokaina	lahko	napravi	uporabnika	sebičnega,	
arogantnega,	blodnjavega	 in	agresivnega.	Te	osebnostne	poteze	pa	
posledično	ne	privabljajo	prijateljev.

Kokain	povzroča	tudi	telesno	škodo.	Dolgotrajno	pomanjkanje	apetita	
povzroča	izgubo	telesne	teže	in	zmanjšuje	odpornost	proti	okužbam.	
Če	to	združimo	z	motnjami	spanca,	 (dobro	znan	problem,	ki	nastopi	
pri	uporabi	kokaina)	in	celoletno	mučenje	telesa	z	drogo,	se	pokaže-
jo	znaki	 izčrpanosti	 in	motenj	ritma	bitja	srca.	Temu	pa	lahko	še	sle-
di	pojav	živčne	vznemirjenosti,	odpora	ali	občutka	strahu.	Dolgotrajni	
uporabniki	se	lahko	nenadoma	počutijo	tako,	kot	da	jim	vojska	žuželk	
neusmiljeno	gloda	meso.

»Kokain deformira vse in vsakogar – prijatelji se zdijo kot vampirji, seks 
se spremeni v sadomazohizem, dialogi v monologe, skrb v hinavšči-
no.« (»Los« 1997).
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Kratkoročne nevarnosti:
Nemir ¾
Nespečnost ¾
Tresavica	(nenaden	pojav	vročine	ob	vbrizgavanju	kokaina) ¾
Zaužitje	prevelikega	odmerka ¾
Okužbe	s	hepatitisom	in	virusom	HIV ¾

Srednjeročne nevarnosti:
Izguba	telesne	teže ¾
Zmanjšana	odpornost ¾
Krvavenje	iz	nosu ¾
Infekcije	nosnih	membran ¾
Moteno	bitje	srca ¾
Izčrpanost ¾
Preganjavica ¾
Blodnje ¾
Ognojki	zaradi	vbrizgavanja ¾

Dolgoročne nevarnosti:
Perforacija	nosnega	pretina ¾

Ali kokain povzroča zasvojenost?
Kokain	ne	povzroča	telesne	zasvojenosti,	vendar	pa	povzroča	psihič-
no	odvisnost,	še	posebno,	če	se	uporablja	za	spodbudo	samozavesti.	
Potencial	zasvojenosti	od	cracka	in	freebase	kokaina	je	veliko	večji	kot	
potencial	zasvojenosti	od	čistega	kokaina.	Vročica	pri	čistem	kokainu	
mine	veliko	hitreje.	Brez	 tega	kratkega,	ekstremnega	občutka	blaže-
nosti se odvisniku svet kmalu zazdi prazen in brez smisla. In tako se 
uporabnik	v	kratkih	intervalih	znova	in	znova	vrača	k	drogi.

Ali kokain povzroča agresivnost?
Da,	sumničavost	in	nezaupanje	se	po	dolgotrajni	uporabi	spremenita	
v	agresijo.

Nevarnosti heroina
Kot	smo	omenili	v	uvodu,	je	heroin	veliko	manj	škodljiv	za	zdravje,	kot	
pa	nas	prepričuje	njegov	sloves.	Nevarnosti	uporabe	heroina	večino-
ma	sestavljajo	indirektne	težave:	nevarnosti	infekcije	(HIV	in	hepatitis)	
med	vbrizgavanjem,	nevarnost	zaužitja	prevelikega	odmerka	in	dejav-
nik	zanemarjanja	zdravja.	Ker	heroin	omrtvi	bolečino,	se	lahko	prehlad	
neopazno	spremeni	v	pljučnico.	Uporaba	heroina	lahko	tudi	povzroča	
neješčost,	 zaradi	 česar	 pride	 do	 zmanjšanja	 odpornosti.	 Vitamini	 in	
vlaknine	po	navadi	niso	prioriteta	v	življenju	uporabnika	heroina;	vreč-
ka	heroina	je	njihov	vsakdanji	kruh.

Kratkoročne nevarnosti:
Prevelik	odmerek ¾
Ognojki,	če	se	vbrizgava ¾

2



46

Tresavica	(vročina	po	vbrizgavanju	heroina) ¾
Možnost	okužbe	z	virusom	HIV	ali	hepatitisom ¾

Srednjeročne nevarnosti:
Pomanjkljivo	prehranjevanje ¾
Zaprtost ¾
Ognojki,	če	se	vbrizgava ¾

Dolgoročne nevarnosti:
Prekinitev	menstrualnega	ciklusa ¾
Zmanjšana	odpornost ¾

Alkohol in kokain
Kombinacija	alkohola	in	kokaina	se	zdi	idealna:	prvi	nas	poživlja,	drugi	
pa	pomirja.	Človek	 lahko	kombinirano	uživa	alkohol	 in	kokain	več	ur	
in	ne	bo	občutil	pijanosti.	V	resnici	pa	uporabniki	s	tem	uničujejo	svoje	
telo.	Dolgotrajna	uporaba	obeh,	kokaina	in	alkohola,	vodi	v	izčrpanost	
in	nespečnost.	Ta	»idealna«	kombinacija	povečuje	tudi	nevarnost	zau-
žitja	prevelikega	odmerka.

Ali heroin povzroča zasvojenost?
V	nasprotju	z	razširjenim	prepričanjem	nihče	ne	postane	odvisnik	takoj	
po	prvi	dozi	heroina.	Drži	pa	dejstvo,	da	se	telo	zelo	hitro	navadi	na	he-
roin.	Toleranca	do	heroina	se	razvije	zelo	hitro	v	primeru	intravenozne-
ga	vbrizgavanja.	Za	ohranjanje	enakega	učinka	je	potrebno	enakomer-
no	višanje	količine	heroina.	Če	telo	začne	popolnoma	tolerirati	drogo,	
oziroma,	če	uporabnik	prekine	z	uporabo,	nastopijo	simptomi	odvajanja	
(tresenje	zaradi	občutka	hladu,	diareja,	potenje,	krči).	Ta	pojav,	imeno-
van	»mrzli	puran«	(cold	turkey),	postane	neznosen,	zato	mnogi	uporab-
niki	jemljejo	drogo	le	še	z	namenom,	da	bi	preprečili	te	slabosti.
Heroin	omrtvi	telesne,	prav	tako	pa	tudi	psihične	bolečine.	Zaradi	tega	
je	heroin	še	toliko	bolj	privlačen	za	posameznike	s	psihičnimi	težava-
mi.

1+1=3
Alkohol,	metadon,	uspavala	in	pomirjevala	imajo	enak	pomiritveni	uči-
nek	kot	heroin.	Kombinirana	uporaba	povzroča	intenzivnejši	učinek,	kar	
pa lahko vodi v respiratorne okvare.

Heroin in kokain
Kombinirana	uporaba	heroina	in	kokaina	je	tudi	lahko	nevarna.	Ker	sub-
stanci	delno	nevtralizirata	učinke	druga	drugi	(ena	pomirja,	druga	stimu-
lira),	lahko	neopaženo	pride	do	prevelikega	odmerka.

Ali heroin povzroča agresivnost?
Teoretično	je	to	nemogoče,	ker	ima	heroin,	prav	tako	kot	ostali	opiati,	
pomirjevalni	učinek.	Uporabnik	heroina	je	pomirjen	in	ne	čuti	pretirane	
potrebe po aktivnosti.
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Nevarnosti halucinogenov

LSD ¾
Ker	LSD	povzroča	intenzivnejša	razpoloženja,	lahko	uporabnik	doživi	
napade	tesnobe	in	panike,	še	posebno,	če	se	ne	počuti	dobro	že	pred	
zaužitjem	droge.	Med	napadi	tesnobe	se	lahko	strah	spreobrne	v	pani-
ko.	Najobičajnejši	objekti	se	uporabniku	zdijo	nevarni,	glasbo	zaznava	
kot	bombni	napad,	ali	pa	se	soba	zdi	majhna	kot	škatla	od	čevljev.	V	
redkih	primerih	se	pri	uporabnikih,	ki	so	k	temu	nagnjeni,	pojavi	psiho-
za,	nekateri	pa	lahko	izgubijo	nadzor	in	mislijo,	da	lahko	letijo.

Kratkoročne nevarnosti:
Tesnoba	in	panični	napadi ¾
Izguba	občutka	za	realnost ¾

Srednjeročne nevarnosti:
Psihoza ¾

Dolgoročne nevarnosti:
Retrospekcija ¾

Ali LSD povzroča zasvojenost?
LSD	ne	povzroča	 telesne	zasvojenosti,	 zelo	 redko	pa	povzroča	psi-
hično	zasvojenost.	Učinki	enega	odmerka	LSD-ja	so	 tako	 intenzivni,	
da	si	le	redki	posamezniki	zaželijo	ponovnega	zaužitja.	Poleg	tega	pa	
je	potreben	vsaj	tridnevni	premor,	da	uživalec	ponovno	občuti	učinke	
LSD-ja.	Po	večkratni	uporabi	v	zelo	kratkem	obdobju	se	učinkov	LSD-
ja	ne	občuti	več.

Gobe ¾
Ker	učinki	gob	niso	tako	zelo	intenzivni	kot	učinki	LSD-ja,	nevarnosti	
niso	tako	zelo	zaskrbljujoče.

Ali gobe povzročajo zasvojenost?
Ne.	Ko	uporabnik	nenadoma	preneha	z	uporabo	gob,	ne	doživlja	ni-
kakršnih	simptomov	odvajanja.	Uporabnik	pa	tudi	ne	občuti	psihološke	
zasvojenosti.	Večkratno	uživanje	v	kratkem	obdobju	je	nesmiselno,	saj	
uporabnik	po	določenem	času	ne	občuti	več	učinka.

»Demon je prevzel moje telo, moje čute in dušo. Grozljiv strah, da bi 
postal nor, me je držal v svojem oprijemu.«

Ali uporaba gob povzroča agresivnost?
Uporabnik	se	 teoretično	 lahko	v	omamljenosti,	 ki	 jo	povzročijo	gobe	
ali	LSD,	vede	nepremišljeno.	Poleg	 tega	pa	 lahko	nastopi	agresivno	
vedenje	med	napadi	tesnobe	in	panike	(»Bad	trip«).

2
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Nevarnosti speeda
Nevarnosti speeda so podobne nevarnostim kokaina. Uporabnik spe-
eda	škoduje	svojemu	 telesu,	ker	speed	prikriva	zaspanost	 in	 lakoto.	
Skupne	nevarnosti	so:	nepravilno	bitje	srca,	glavobol,	vrtoglavica,	ne-
spečnost	 in	kompulzivno	gibanje,	kot	 je	škrtanje	z	zobmi.	Uporabnik	
speeda	 je	 tudi	 seznanjen	 s	 pojavi	 živčne	 vznemirjenosti,	 odpora	 ali	
občutka	strahu	(glej	poglavje	»Nevarnosti	kokaina«),	ki	se	včasih	po-
javijo	po	zaužitju.	

Ena	 izmed	 kratkoročnih	 nevarnosti	 je	 dvig	 telesne	 temperature.	 V	
toplih	prostorih,	kot	so	prenatrpani	klubi	s	slabo	ventilacijo,	lahko	pride	
do	življenjsko	nevarnega	pregrevanja	telesa.	Simptomi	so	visoka	tem-
peratura	(40	°C	ali	več),	napadi	in	notranje	krvavitve	organov.	Nujna	je	
medicinska	pomoč.

Kratkoročne nevarnosti:
Pregrevanje	telesa ¾
Nepremišljeno	vedenje ¾
Napete mišice ¾
Nespečnost ¾
Tresavica	(visoka	vročina	po	vbrizgavanju	speeda) ¾
Prevelik	odmerek ¾
Okužba	s	hepatitisom	ali	virusom	HIV ¾

Srednjeročne nevarnosti
Nemir ¾
Kompulzivni	gibi	kot	je	škrtanje	z	zobmi ¾
Nepravilno	bitje	srca ¾
Glavobol ¾
Vrtoglavica ¾
Izguba	telesne	teže ¾
Izčrpanost ¾
Ognojki	(pri	vbrizgavanju) ¾

Dolgotrajne nevarnosti:
Sumničavost/nezaupanje ¾
Blodnjavost ¾
Agresivnost ¾

Ali speed povzroča zasvojenost?
Speed	ne	povzroča	telesne	zasvojenosti.	Po	prenehanju	uporabe	spe-
eda	lahko	uživalec	občuti	veliko	utrujenost,	poleg	tega	pa	ne	pride	do	
drugih	 simptomov	 odvajanja.	 Speed	 lahko	 povzroča	 psihično	 odvis-
nost.	S	speedom	v	krvi	verjameš,	da	si	sposoben	narediti	vse.	Brez	
njega	se	počutiš	negotovega	in	depresivnega.	Posameznike	nemalo-
krat	premami	skušnjava,	zato	pride	do	ponovnega	 in	vedno	večjega	
odmerka,	saj	se	toleranca	do	te	droge	razvije	razmeroma	hitro.
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Alkohol in speed
Kombinacija	alkohola	 in	speeda	se	zdi	 idealna:	prav	 tako	kot	pri	ko-
kainu	nas	prvi	poživlja,	drugi	pa	pomirja.	Človek	lahko	uživa	alkohol	v	
kombinaciji	s	speedom	več	ur	in	ne	bo	občutil	pijanosti.	Dejansko	pa	
uporabniki	s	tem	uničujejo	svoje	telo.	Dolgotrajna	uporaba	speeda	in	
alkohola	 vodi	 v	 izčrpanost	 in	 nespečnost.	 Ta	 »idealna«	 kombinacija	
povečuje	tudi	nevarnost	zaužitja	prevelikega	odmerka.

Usodna napaka
Prah	 speeda	 in	 prah	 kokaina	 sta	 si	 zelo	 podobna.	A	 vendar	 je	 čisti	
speed	veliko	močnejši	kot	čisti	kokain.	Z	drugimi	besedami,	potrebna	
je	veliko	manjša	količina	speeda.	Posameznik,	ki	njuha	speed	in	misli,	
da	uživa	kokain,	lahko	zaužije	preveliko	količino	amfetaminov,	kar	pa	
lahko	povzroči	srčno	kap.

Ali lahko uporaba speeda povzroča agresivnost?
Da.	Prav	tako	kot	kokain	speed	napravi	uporabnika	sumničavega,	kar	
pa	lahko	vodi	v	nepredvidljivo	in	agresivno	vedenje.

Nevarnosti ekstazija
Ekstazi	je	relativno	mlada	droga,	zato	so	dolgotrajne	nevarnosti	še	ne-
znane.	Ljudem	s	kardiovaskularnimi	boleznimi,	diabetesom	in	epilep-
sijo	uporaba	ekstazija	ni	priporočljiva.	Zlasti	»droga	ljubezni«	pogosto	
vsebuje	sestavine,	 ki	nimajo	ničesar	skupnega	z	ekstazijem.	Včasih	
lahko	tableta	vsebuje	čisti	speed	ali	DOB	–	močan	halucinogen,	kate-
rega	učinki	trajajo	tudi	do	24	ur.	Uporabnik	ekstazija	ne	more	biti	nikoli	
prepričan,	kaj	je	zaužil,	zato	je	to	njegova	največja	nevarnost

Naslednja	nevarnost	je	dehidracija.	Prav	tako	kot	pri	speedu	lahko	tudi	
uporabnik	ekstazija	doživi	pregrevanje	telesa	v	toplih	in	slabo	ventili-
ranih	prostorih,	kar	pa	je	spet	nevarno	za	življenje.	(Glej	poglavje	»Ne-
varnosti	speeda«).

Kratkoročne nevarnosti:
Precenjevanje	sposobnosti ¾
Pregrevanje	telesa	in	dehidracija ¾

Srednjeročne nevarnosti:
Težave	s	spanjem ¾
Tesnoba ¾
Halucinacije ¾
Depresija ¾
Zmanjšana	odpornost ¾

Dolgoročne nevarnosti:
Še niso v celoti znane ¾

2
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Ali ekstazi povzroča zasvojenost?
Psihološko	 odvisnost	 lahko	 pripisujemo	 tudi	 ekstaziju,	 saj	 so	mnogi	
uporabniki	mnenja,	da	ni	zabave	brez	tablete.	Kar	zadeva	telesno	od-
visnost,	ekstazi	ne	povzroča	simptomov	odvajanja,	 lahko	pa	se	 raz-
vije	toleranca	do	droge.	Hitro	in	večkratno	uživanje	tablet	ekstazija	je	
nesmiselno,	saj	se	lahko	halucinogeni	učinek	ponovno	pojavi	šele	po	
30–60 dneh.

Dvomljive kombinacije
Kombiniranje	ekstazija	z	drugimi	drogami	je	nepredvidljivo	in	zato	tudi	
bolj	nevarno.

Ali lahko uporaba ekstazija povzroči agresivnost?
Ne.	Čisti	 ekstazi	 ne	povzroča	agresije.	Agresivnost	 lahko	povzročijo	
aktivni dodatki.

Nevarnosti uspavalnih zdravil in pomirjeval
Benzodiazepini	 imajo	 pomirjevalnii	 učinek,	 a	 lahko	 zaradi	 njihovega	
potenciala	za	ustvarjanje	vznemirjenosti	in	besa	povzročijo	tudi	veliko	
mero	neugodja.	Največja	nevarnost	teh	drog	je	v	usodnih	kombinaci-
jah:

1+1=3
Določeni	benzodiazepini,	še	posebno	hitro	delujoči,	so	v	svetu	priljubl-
jeni	 zaradi	 učinka	 blage	 omamljenosti.	 Vzporedno	 jemanje	 teh	 drog	
pa	je	lahko	nevarno	za	življenje.	Učinki	heroina	in	drugih	opiatov	so	v	
kombinaciji	z	benzodiazepini	intenzivnejši	in	ustvarjajo	1+1=3	učinek.	
S	kančkom	smole	pa	se	 lahko	sproži	1+1=4	učinek	ali	pa	uporabnik	
celo	umre	zaradi	respiratornih	težav.

Alkohol
Benzodiazepini	 so	 v	 kombinaciji	 z	 alkoholom	 lahko	 usodni.	 Posa-
meznik	lahko	preživi	visok	odmerek	zdravila	Valium®,	v	kombinaciji	z	
alkoholom pa lahko pade v komo.

Kratkoročne nevarnost:
Zaspanost ¾
Šibkost mišic ¾
Brezbrižnost ¾
Precenjevanje ¾
Zmanjšanje	koncentracije	in	refleksov ¾

Srednjeročne nevarnosti:
Povečanje	telesne	teže ¾

Ali benzodiazepini povzročajo zasvojenost?
Da.	Še	posebno	v	psihološkem	pogledu	je	možna	hitra	in	moč- ¾
na	odvisnost.	Redna	uporaba	benzodiazepinov	lahko	razvije	to-
leranco:	postopoma	je	potrebna	večja	količina	za	enak	učinek.



51

2

5

4

3

2

1

6

7

Ali uporaba benzodiazepinov povzroča agresivnost?
Da.	Še	posebno	pri	kombinaciji	z	alkoholom	ali	po	prekinitvi	dolgotraj-
ne uporabe.

Med	vsemi	benzodiazepini	ima	Rohypnol	najslabši	sloves.	Ta	substan-
ca	lahko	ob	zaužitju	večjega	odmerka	povzroči	agresivno	in	navidezno	
brezvestno	vedenje.	Posameznik	izgubi	zadržke	in	se	nato	preteklega	
dogajanja	večinoma	ne	more	spomniti.

2
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Kviz

To	poglavje	mnogokrat	omenja	besedno	zvezo	»prevelik odmerek«. 
Kaj	 je	prevelik	odmerek	in	kaj	narediti	v	primeru	zaužitja	prevelikega	
odmerka	 heroina	 ali	 kokaina	 (glej	 tudi	 6.9	 v	 tem	 poglavju)?	 Preveri	
svoje	znanje	s	tem	kvizom.

Prevelik odmerek heroina je vedno usoden v manj kot ne-1. 
kaj minutah.

PravilnoA. 

NapačnoB. 

Kozarec slane vode pomaga pri zaužitju prevelikega od-2. 
merka droge.

PravilnoA. 

NapačnoB. 

Za osebo, ki ni vajena heroina, je 0,2 grama lahko smrtno 3. 
nevaren odmerek.

PravilnoA. 

NapačnoB. 

V primeru prevelikega odmerka kokaina mora uporabnik 4. 
kar se da hitro zaužiti uspavalna zdravila ali pomirjevala.

PravilnoA. 

NapačnoB. 

Pri umiranju zaradi prevelikega odmerka heroina uporab-5. 
nik umre zaradi zadušitve.

PravilnoA. 

NapačnoB. 

Uspavalna zdravila ali pomirjevala lahko povečajo mož-6. 
nost zaužitja prevelikega odmerka heroina. 

PravilnoA. 

NapačnoB. 

Prevelik odmerek heroina ne povzroča smrti tako pogosto 7. 
kot prevelik odmerek kokaina.

PravilnoA. 

NapačnoB. 

2
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Prevelik odmerek kokaina lahko povzroči srčno kap.8. 

PravilnoA. 

NapačnoB. 

Med epileptičnim napadom, ki ga povzroči prevelik od-9. 
merek kokaina, moramo žrtvi v usta namestiti predmet z 
namenom, da usta ostanejo odprta.

PravilnoA. 

NapačnoB. 

Kombinirana uporaba heroina in benzodiazepinov poveča 10. 
možnost zaužitja prevelikega odmerka kokaina.

PravilnoA. 

NapačnoB. 
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Rezultati kviza
Seštej	številke	za	odgovori,	ki	si	jih	podal(a).

A-0  B-11. 
A-0  B-12. 
A-1  B-03. 
A-0  B-14. 
A-1  B-05. 
A-1  B-06. 
A-0 B-17. 
A-1  B-08. 
A-0  B-19. 
A-1 B-010. 

0-5 točk
V	primeru	zaužitja	prevelikega	odmerka	je	potrebna	hitra	in	natančna	
pomoč.	Če	vemo,	kako	ukrepati	v	takšnem	primeru,	to	odloča	o	živl-
jenju	ali	smrti.	Na	žalost	je	vaše	znanje	nezadostno.
6-8 točk
Dobro	ste	seznanjeni,	a	vaše	znanje	ne	zadostuje.
9-10 točk
Odlično	ste	seznanjeni.
Tu	so	pravilni	odgovori	za	kviz	»Kaj	veste	o	prevelikih	odmerkih	
drog?«:

Prevelik	odmerek	heroina	je	vedno	usoden	v	manj	kot	nekaj	1. 
minutah. 
B – Napačno.	Prevelik	odmerek	heroina	je	lahko	zelo	hitro	
usoden	(v	nekaj	minutah)	vendar	pa	je	v	večini	primerov	po-
trebno	več	časa,	da	nastopi	smrt.

Kozarec	slane	vode	pomaga	pri	zaužitju	prevelikega	odmerka	2. 
droge. 
B – Napačno.	Ideja,	da	pitje	slane	vode	v	primeru	prevelike-
ga	odmerka	pomaga,	je	le	mit.	Posameznike,	ki	trpijo	zaradi	
prevelikega	odmerka,	je	treba	zbuditi	in	jih	ohranjati	budne.	
To	dosežemo	z	udarcem	po	obrazu,	z	močnim	ščipanjem	pod	
ključnico	ali	z	oblivanjem	obraza	s	hladno	vodo.	Če	pri	prebu-
janju	te	osebe	niste	uspešni,	pokličite	prvo	pomoč	kar	se	da	
hitro.

Za	osebo,	ki	ni	vajena	heroina,	je	0,2	grama	lahko	smrtno	ne-3. 
varen odmerek. 
A – Pravilno.	0,2	grama	heroina	je	lahko	usodna	količina	za	
osebo,	ki	ponavadi	ne	jemlje	heroina.	Tudi	za	posameznike,	
ki	so	šli	skozi	odvajanje,	je	lahko	že	majhna	količina	heroina	
prevelik odmerek.

V	primeru	prevelikega	odmerka	kokaina	mora	uporabnik	kar	4. 
se	da	hitro	zaužiti	uspavalna	zdravila	ali	pomirjevala. 
B – Napačno.	Tresenje,	ki	ga	uporabnik	občuti	ob	zaužitju	
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prevelikega	odmerka	kokaina,	je	lahko	premagana	z	benzo-
diazepini,	a	je	ta	situacija	lahko	zelo	nevarna.	Zato	se	posa-
mezniki	ne	smejo	zdraviti	sami.	Zaradi	počasne	absorpcije	
v	kri	je	učinek	uspavalnih	zdravil	in	pomirjeval	zakasnjen.	V	
panični	situaciji	lahko	oseba	zlahka	zaužije	preveč	tablet,	kar	
pa	povzroči	dušenje.

Pri	umiranju	zaradi	prevelikega	odmerka	heroina	uporabnik	5. 
umre zaradi zadušitve. 
A – Pravilno.	Po	zaužitju	prevelikega	odmerka	možgani	sko-
raj	prenehajo	delovati.	To	povzroča	dušenje	in	omogoča,	da	
vlaga	prihaja	v	pljuča,	kar	še	dodatno	zmanjšuje	zalogo	kisika.	
Zadušitev	je	torej	največja	nevarnost	pri	zaužitju	prevelikega	
odmerka heroina.

Uspavalna	zdravila	ali	pomirjevala	lahko	povečajo	možnost	6. 
zaužitja	prevelikega	odmerka	heroina.	 
A – Pravilno. Ob vzporedni uporabi z benzodiazepini in pomi-
rjevali	lahko	posameznik	hitreje	pade	v	komo.

Prevelik	odmerek	heroina	ne	povzroča	smrti	tako	pogosto	kot	7. 
prevelik odmerek kokaina. 
B – Napačno.	Velja	ravno	nasprotno.	Prevelik	odmerek	koka-
ina	je	manj	nevaren	za	življenje	kot	prevelik	odmerek	heroina.	
To	pa	ne	pomeni,	da	v	primeru	zaužitja	prevelikega	odmerka	
kokaina	ni	potrebna	hitra	pomoč.

Prevelik	odmerek	kokaina	lahko	povzroči	srčno	kap. 8. 
A – Pravilno.	Prevelik	odmerek	kokaina	se	lahko	pokaže	na	
dva	načina.	Prvič,	kot	bolečine	v	prsih,	in	drugič	kot	epileptični	
napad.	V	prvem	primeru	se	poveča	krvni	tlak	in	bitje	srca,	kar	
lahko	vodi	v	srčno	kap.

Med	epileptičnim	napadom,	ki	ga	povzroči	prevelik	odmerek	9. 
kokaina,	moramo	žrtvi	v	usta	namestiti	predmet	z	namenom,	
da	usta	ostanejo	odprta. 
B – Napačno.	Nameščanje	predmetov	v	usta	ne	pomaga	in	
lahko	reševalca	stane	tudi	nekaj	prstov.	Slabo	je	tudi	za	zobe	
žrtve.	Boljša	rešitev	je	klic	prve	pomoči	in	zaščita	močno	tre-
soče	se	žrtve	tako,	da	jo	položimo	na	tla,	kjer	se	ne	more	po-
škodovati.	Podložite	ji	glavo	z	blazino	ali	jakno.	Ko	se	tresenje	
pomiri,	jo	položite	na	bok	z	zgornjo	nogo	pokrčeno	in	spodnjo	
stegnjeno.	Glavo	položite	naravnost	ali	jo	rahlo	obrnite	nazaj.

Kombinirana	uporaba	heroina	in	benzodiazepinov	poveča	10. 
možnost	zaužitja	prevelikega	odmerka	kokaina. 
A – Pravilno. S heroinom in benzodiazepini v krvnem obtoku 
se	uporabnik	kokaina	počuti	zelo	sproščenega,	kar	naredi	
naslednji	odmerek	kokaina	še	toliko	bolj	privlačen.	Ta	sproš-
čenost	pa	je	le	pretveza.	V	realnosti	srce	bije	prehitro,	zato	je	
naslednja	črtica	kokaina	lahko	zadnja.
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3 PRENAŠANJE VIRUSOV, BAKTERIJ IN PARAZITOV:
HIV; hepatitis, tuberkuloza in spolno prenosljive bolezni

V	tem	priročniku	pogosto	omenjamo	viruse,	toda	kaj	dejansko	je	virus	
in	kako	se	virus	razlikuje	od	bakterij?	To	poglavje	postavlja	pod	pove-
čevalno	steklo	svet	mikrobov.

Mikroorganizmi
Žive	organizme,	katerih	ni	možno	zaznati	s	prostim	očesom,	 je	prvič	
odkril	nizozemski	znanstvenik	Antoni	Van	Leeuwenhoek	(1632–1723).	
Van	Leeuwenhoek	je	posvetil	veliko	časa	brušenju	povečevalnih	 leč.	
Izdelal	je	najboljše	leče,	ki	so	bile	na	voljo	v	tistem	času	in	so	prikazo-
vale	približno	300-krat	večjo	sliko.	Van	Leeuwenhoekovo	navdušenje	
nad	opazovanjem	sveta	mikrobov	je	možno	zaznati	v	enem	izmed	pi-
sem,	ki	ga	je	poslal	kraljevi	družbi	in	se	je	nanašalo	na	gnilobo	zob:«To	
sem	odstranil	iz	zobne	luknje,	pomešal	s	čisto	vodo	in	postavil	pod	mik-
roskop.	Priznati	moram,	da	ta	stvar	izgleda	živa.	Zdi	se,	da	je	velikost	
teh	majhnih	bitij	tako	izjemno	majhnih,	da	bi	jih	potrebovali	bilijon,	če	bi	
hoteli	sestaviti	zrno	peska.«

Virusi
Virus	je	delček	DNK	in	je	veliko	manjši	kot	najmanjša	znana	bakterija.	
Virusi	se	sami	po	sebi	ne	množijo	in	ne	preživijo	zunaj	gostiteljevega	
telesa.
Najpomembnejše	človeško	orožje	proti	virusom	je	imunski	sistem.	Ta	
sistem	deluje	na	dva	načina:	Pomaga	nam	pri	okrevanju	med	virusnim	
obolenjem	in	nas	ščiti	pred	nadaljnjimi	infekcijami.	Nekateri	virusi,	kot	
je	HIV,	uničujejo	gostiteljev	imunski	sistem.	Nekateri	so	se	prilagodili	
tako,	da	se	skrijejo	v	celice,	ki	so	točno	določene	za	ta	namen	in	se	
posamično	pojavijo	v	»najprimernejšem«	trenutku.	Na	primer	herpes	
simpleks;	ta	virus	živi	v	živčnem	sistemu	pri	90	%	odraslih	ljudi.	Če	se	
zmanjša	vaša	odpornost,	ali	če	se	pretirano	sončite,	lahko	ta	virus	po-
vzroča	hladne	bolečine	na	ustnicah.	Tretja	kategorija	virusov	je	razvila	
mehanizem, ki pri kontaktu z imunskim sistemom vsakokrat enak kot 
pri	prvem	srečanju.	Tak	je	na	primer	virus	gripe.

»Vsi zmaji so pomrli. Edini pravi izziv, ki je bil bolj ali manj odpravljen z 
objestno udomačitvijo nekoč živečih divjih potepajočih človeških vrst, 
je boj proti našim majhnim, neukročenim sorodnim bitjem, ki ležijo v za-
sedi, v temnih kotih, ki se neopazno prikradejo na naše telo iz podgan, 
miši in drugih ljubljenčkov, ki letijo, se plazijo skupaj z insekti in nas ča-
kajo v naši hrani, pijači in celo vdirajo v naše ljubezensko življenje.«

Bakterije
Bakterije	so	enocelični	organizmi,	ki	se	lahko	v	nasprotju	z	virusi	mno-
žijo	brez	gostitelja.	Bakterije	se	med	seboj	razlikujejo	po	obliki;	to	so	
okrogle	ali	koki	bakterije,	paličaste	bakterije	ali	bacili	in	svedraste	ozi-
roma	spiralne	bakterije.	Pod	mikroskopom	so	bakterije	videti	nekoliko	
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nenavadno.	 Formirajo	majhne	 kroglice,	 luske	 ali	 črvaste	migetajoče	
oblike.	Vendarle	pa	so	bakterije	normalen	pojav.	Več	kot	600	milijonov	
bakterij	živi	le	na	naši	koži.
Pod	pazduhami	lahko	živi	800	bakterij	na	kvadratnem	milimetru,	med-
tem	ko	na	bolj	suhih	območjih,	kot	je	podlahet,	lahko	živi	20	bakterij	na	
kvadratnem milimetru.

Obstajajo	 nenevarne	 in	 nevarne	 bakterije,	 kot	 so	 streptokoki,	 ki	 po-
vzročajo	karies.	Streptokoke	te	vrste	vključujejo	tiste	bakterije,	ki	po-
vzročajo	različna	stanja,	kot	so	bule	in	pljučnica.	Tudi	najbolj	običajna	
spolna	bolezen,	klamidija,	nastane	zaradi	bakterij,	enako	pa	velja	za	
gonorejo	in	sifilis.
Na	splošno	telo	reagira	na	podoben	način	v	primeru	bakterije	ali	viru-
sa.	Telo	prične	ustvarjati	protitelesca.	Bakterijske	okužbe	in	motnje	po	
navadi zdravimo z antibiotiki.

Virus kot skrivno orožje
V	zgodovini	človeštva	igrajo	virusna	obolenja	pomembno	vlogo.	Zelo	
majhna	verjetnost	je,	da	bi	leta	1520	majhna	skupina	španskih	vojakov	
lahko	premagala	Indijance	v	Mehiki	brez	epidemije	črnih	koz,	ki	so	jih	
vojaki	nezavedno	prinesli	v	Novi	svet.

Penicilin odkrit po naključju
Nalezljive	bolezni	so	tiste,	ki	jih	lahko	dobite	od	drugih	ljudi.	Te	infekcije	
so	lahko	manjše,	kot	je	na	primer	prehlad,	ali	resnejše,	kot	sta	AIDS	in	
hepatitis.	Na	srečo	se	je	najbolj	nevarnim	infekcijam	mogoče	izogniti.

Nekatere	infekcije	se	prenašajo	z	običajnimi	vsakodnevnimi	kontakti.	
Z	vsakodnevnimi	kontakti	mislimo	na	najbolj	običajne	dnevne	interak-
cije	 z	 drugimi,	 kot	 je	 na	 primer	 pogovarjanje,	 obedovanje,	 dotikanje	
ljudi,	vključevanje	v	športne	aktivnost	ali	skupinska	tuširanja.	Gripa	in	
tuberkuloza	sta	glavni	nalezljivi	bolezni,	ki	se	prenašata	skozi	tovrstne	
dnevne kontakte.

Nekatere	tvegane	situacije	se	pojavijo	med	vsakodnevnimi	interakcija-
mi,	kot	na	primer	skupna	uporaba	zobne	krtačke,	brivskih	pripomočkov	
(še	posebno	britev)	 in	škarij	za	striženje	nohtov,	kože,	 las.	Delci	krvi	
se	 lahko	primejo	vseh	teh	predmetov	 in	ob	skupni	uporabi	z	drugimi	
se	ti	delci	prenašajo	od	človeka	do	človeka.	Oglejte	si	poglavje	5.1	za	
namige,	kako	se	lahko	izognete	infekcijam,	ki	na	nas	prežijo	ob	vsa-
kodnevnih	stikih	ali	stikih	s	krvjo.

»Po dopustu leta 1928 se je škotski znanstvenik Alexander Fleming 
(1888–1955) vrnil v svoj laboratorij v Londonu. Opazil je, da se je na 
njegovi delovni površini rahlo odprla pokrovka posode za celične kultu-
re, ki je vsebovala stafilokoke bakterije, kar je povzročilo kontaminacijo 
kulture s kvasovkami in glivami.
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Fleming je ugotovil, da so vse stafilokoke bakterije pomrle na mes-
tu, kjer se je razvila Penicillum notatum (ena izmed gliv). Po nadaljnji 
raziskavi mu je uspelo zmanjšati ta pojav glede na prisotnost aktivne 
sestavine v glivah. Leta 1929 je to sestavino poimenoval penicilin in 
izhaja iz imena gliv.

Leta 1940 je raziskovalcema Howardu Floreyu in E.B. Chainu uspelo 
izolirati penicilin in potrditi, da penicilin uničuje bakterije. Kot zdravilo 
za številne infekcije, vključno s sifilisom, so te magične glive postale 
eno izmed najpomembnejših odkritij moderne medicine, kar pa je bilo, 
presenetljivo, čisto naključje. Fleming:«Obstaja na tisoče različnih vrst 
gliv, in na tisoče tipov bakterij, zato je možnost kombinacije teh dveh 
v ravno pravem trenutku prav tako majhna kot možnost zmage na lo-
teriji.«

Krvni kontakti
Ostali	virusi	se	lahko	prenašajo	le	s	krvnim	stikom,	to	pa	pomeni,	da	
krvni	delci	posameznika	vstopijo	v	krvni	obtok	drugega.	To	se	zgodi	na	
več	načinov:

Prebadanje	kože	z	iglo	ali	injekcijo,	na	kateri	je	kri	nekoga	dru- ¾
gega
Kri	se	lahko	prenaša	tudi	s	pripomočki,	kot	so	blazinice	vate ¾
Vstopanje	krvi	skozi	rano	ali	kožo	z	oteklinami	in	praskami	(ugri- ¾
zi)
Vstopanje	krvi	v	oči,	usta	in	nos ¾

Teh	krvnih	delcev	ni	moč	videti	s	prostim	očesom.	Najpogostejša	tve-
ganja,	ki	 izhajajo	iz	krvnih	kontaktov,	se	nanašajo	na	različne	načine	
uporabe	drog.	Da	bi	razdelili	majhno	količino	heroina,	kupljenega	na	
pošten	način,	med	dva	ali	 tri	uporabnike,	se	uporabljata	dve	metodi.	
Najbolj	 nevarna	metoda	 je	 deljenje	 igle,	 t.j.	 pribora	 za	 vbrizgavanje	
(injekcija	in/ali	igla)	med	dvema	ali	več	uživalci.	Prah	heroina	se	raztopi	
v	žlici,	nato	pa	se	količina	heroina	povleče	v	eno	samo	injekcijo,	katero	
kasneje	uživalci	zaporedno	uporabijo.	Vsebino	injekcije	se	lahko	ena-
kovredno	razdeli	z	uporabo	merilnih	črtic,	označenih	na	injekciji	(redko	
uporabljena	tehnika).	Ta	metoda	je	še	vedno	pogosta	med	uživalci	dro-
ge, še posebno v zaporih.

Drugi	način	deljenja	droge	je	porazdelitev	heroina	v	več	različnih	injek-
cij.	Raztopljeni	prah	je	razdeljen	med	različne	injekcije	z	namenom,	da	
bi	razdelili	količino	na	enake	dele,	kar	je	mogoče	narediti	z	naslednjima	
dvema metodama:

Polnjenje	s	sprednje	strani ¾
Raztopina	je	vbrizgana	skozi	konico	igle	v	drugo	injekcijo	čez	
sprednjo	odprtino	injekcije.

3
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Polnjenje	z	zadnje	strani ¾
Bat	 druge	 injekcije	 se	odstrani,	 nato	 pa	 se	 raztopina	heroina	
prenese	v	naslednjo	injekcijo	skozi	zadnjo	odprtino	injekcije.	Ta	
tehnika	se	večinoma	uporablja	z	inzulinskimi	injekcijami,	pri	ka-
terih sta cev in igla enodelni.

Ti	načini	deljenja	droge	so	popolnoma	varni	 le	 v	primeru	sterilnega,	
popolnoma	novega	ali	 temeljito	očiščenega	 in	 steriliziranega	pribora	
(glej	6.1	v	tem	poglavju).

3.1 Zapor kot gojišče infekcij?
Z	AIDS-om,	hepatitisom	ali	 tuberkulozo	se	da	okužiti	kjerkoli,	ampak	
kot	kažejo	različne	statistike,	 je	verjetnost	večja	v	zaporih	kot	pa	zu-
naj.	Iz	več	razlogov	so	zapori	okolja	z	visokim	tveganjem	za	nalezljive	
bolezni:

Pomanjkanje higiene ¾
V	mnogih	evropskih	zaporih	so	sanitarne	razmere	neustrezne.	To	po-
vzroča	višje	tveganje	za	okužbe	s	hepatitisom	A,	infekcije,	gnojne	tvor-
be,	parazitske	bolezni	kot	na	primer	uši,	bolhe	in	garje.

Prenatrpanost ¾
V	večjem	zaporu	v	vzhodni	Evropi	si	eno	samo	celico	deli	do	35	zapor-
nikov.	Vseeno	pa	imajo	tudi	ostali	zapori	po	Evropi	probleme	s	prenatr-
panostjo.	Prenatrpanost	povzroča	probleme	z	obvladovanjem	situacije	
in	spodbuja	slabe	higienske	pogoje	ter	širjenje	nalezljivih	bolezni.

Nasilje ¾
Po	pričanju	zapornika	nekega	starega	zapora	v	Dublinu,	Irska:	„Je	ve-
liko	napetosti,	 ravnokar	čakamo	na	naslednji	upor.“	Nasilje	povzroča	
dodatne	nevarnosti	v	smislu	neposrednega	stika	krvi,	kar	je	posledično	
tveganje	za	infekcijo	s	HIV	ali	hepatitisom	B	in	C.

Nevarna uporaba drog ¾
Metoda	vbrizgavanja	drog	je	v	zaporu	široko	razširjena.	Približno	polo-
vica	zapornikov,	ki	so	uporabljali	vbrizgovalne	metode	drogiranja	zunaj	
zapora,	 nadaljuje	 z	 različnimi	 načini	 uporabe	 drog,	 ko	 so	 v	 zaporu.	
Vbrizgavanje	v	zaporu	po	navadi	pomeni	izmenjavo	igel	in	injekcij	ter	
ostalega	pribora	za	vbrizgavanje.	Alternativni	načini	uporabe	so	pogos-
to	mnogo	dražji.

Nevaren seks ¾
V	zaporu	seks	med	moškimi	ni	 ravno	 redek	pojav.	Vendar	pa	veliko	
vpletenih	moških	ne	bo	odkrito	priznalo	dejanja,	zato	statistične	razis-
kave	pogosto	kažejo	izkrivljeno	sliko.	Ugotovitve	raziskav	iz	zaporov	v	
Zambiji,	Avstraliji,	Kanadi	in	Angliji	kažejo,	da	ima	od	6	do	12	%	moške	
populacije	 zaporov	 spolne	 odnose	 z	 drugimi	moškimi.	 Vendar	 pa	 je	
raziskava	iz	leta	1993	v	Rio	de	Janeiru	(Brazilija)	pokazala,	da	73	%	
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moških prakticira seks z drugimi moškimi. Seks v zaporih po navadi 
pomeni	analni	spolni	odnos,	pri	čemer	moški	predre	partnerjev	anus.	
Od	časa	do	časa	se	zgodijo	tudi	posilstva.
Analni	spolni	odnosi	brez	kondomov	in	posilstva	povzročajo	dodatna	
tveganja	za	infekcijo,	ker	gre	za	stik	s	semenom	ter	krvjo.

Krvne bratovščine ¾
Kljub	tveganjem	zaradi	virusa	HIV	in	AIDS-a	so	življenjsko	nevarni	ob-
redi,	značilni	za	krvne	bratovščine,	v	nekaterih	zaporih	še	vedno	zelo	
popularni.

Tetoviranje in ‚piercing‘ oz. prebadanje kože ¾
Tetoviranje	in	piercing	je	postalo	vse	bolj	priljubljeno	v	zadnjih	letih.	Še	
posebno	v	 zaporih	 je	 lahko	 tetoviranje	 simbol	 solidarnosti	 in	pripad-
nosti.	Tako	tetoviranje	kot	tudi	piercing	vključujeta	tveganje	za	zdravje,	
vključno	z	možnostjo	za	prenos	nalezljivih	bolezni.	Obstaja	veliko	poro-
čil	o	infekcijah	ran	kot	tudi	o	prenosu	hepatitisa	in	HIV-a.	Tetoviranje	je	
v	zaporih	institucionalizirano,	vendar	se	običajno	šteje	za	nezakonito,	
zato	 je	verjetnost	za	uporabo	nesterilne	opreme	zelo	visoka.	Tetovi-
ranje	je	socialna	dejavnost,	ki	lahko	vključuje	izmenjavo	igel	in	ostale	
opreme	za	tetoviranje.	Zaporniki	moškega	spola	se,	kot	kaže,	pogos-
teje	poslužujejo	tetoviranja	kot	ženske.

3.2 Nalezljive bolezni

Naslednje	 informacije	zadevajo	 tiste	nalezljive	bolezni,	ki	 tvorijo	pre-
cejšnje	tveganje	za	zapornike	in	zaporniško	osebje.	Za	vsako	bolezen	
bomo	navedli	simptome,	načine,	kako	se	prenašajo,	in	navedli	vse	mo-
žne	načine,	kako	se	jim	izogniti.	Opisali	bomo	tudi	ukrepe,	ki	jih	lahko	
sprejmejo	institucije,	da	poizkusijo	preprečiti	in	da	preprečijo	vsako	na-
lezljivo	bolezen.

Gripa

Kaj je gripa?
Gripo	(influenza)	povzroča	virus.	Vsako	leto	se	pojavljajo	nove	oblike	
gripe.	Pogosti	simptomi	gripe	vključujejo:	visoko	vročino,	boleče	mišice	
in	glavobole.	Ljudje,	ki	imajo	gripo,	imajo	včasih	lahko	tudi	suh	kašelj	
ali vneto grlo. 

Kako ljudje dobijo gripo?
Virus	gripe	se	širi	po	zraku.	Nekdo,	ki	 zboli,	 lahko	okuži	druge	med	
prehodnim	obdobjem	pojava	simptomov,	ne	da	bi	oseba	karkoli	vedela	
o	tem.	Ni	nujno,	da	vsak,	ki	je	okužen,	zboli.
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Kaj se zgodi, ko ima nekdo gripo?
Približno	1	od	20	ljudi	na	Nizozemskem	zboli	za	gripo	vsako	zimo.	Ve-
čina	ljudi	se	na	lastno	pest	pozdravi	v	roku	enega	tedna.	Vse,	kar	bol-
niki	potrebujejo,	je	počitek.	Zdravila	lahko	olajšajo	nekatere	simptome.	
Gripa	je	lahko	zelo	nevarna	pri	ljudeh	šibkega	zdravja,	kot	so	ljudje	s	
kroničnimi	boleznimi	ali	starejši	ljudje.	

Izogibanje okužbi
Okužbo	z	virusom	gripe	je	težko	preprečiti	zaradi	vsakodnevnih	stikov.	
Lahko	 pa	 pomagate	 preprečevati	 prenos	 virusa	 gripe.	 Če	 postavite	
roko	 pred	 usta	 in	 se	 obrnete	 stran	 od	 drugih,	 ko	 kašljate	 ali	 kihate,	
lahko	preprečite	širjenje	gripe	po	nepotrebnem.	Uporaba	robčkov	za	
enkratno	uporabo	med	tem,	ko	ste	prehlajeni	oziroma	imate	gripo,	je	
ravno tako dobra rešitev.
Ljudje	slabega	zdravja	se	lahko	za	zimski	čas	tudi	cepijo	proti	gripi.	To	
jih	bo	zaščitilo	pred	vrstami	grip,	ki	krožijo	tisto	leto.

V instituciji (zaporu)
V	nekaterih	zaporih	so	na	voljo	cepiva	proti	gripi,	ki	jih	priskrbi	zdrav-
niška	 služba	 za	 vsakogar,	 ki	 jih	 potrebuje.	 Zaporniki	 lahko	 obiščejo	
zdravnika	ali	medicinsko	sestro	in	se	cepijo.

Tuberkuloza

Kaj je tuberkuloza?
Tuberkuloza	 je	 nalezljiva	 bolezen,	 ki	 jo	 povzročajo	 bakterije.	 Ker	 te	
bakterije	lahko	napadejo	različne	organe,	je	pljučna	tuberkuloza	(z	za-
užitjem)	najpogostejša	oblika	te	bolezni.	Simptomi	tuberkuloze	vključu-
jejo	utrujenost,	pomanjkanje	apetita	in	kašelj.

Kako ljudje dobijo tuberkulozo?
Bakterije	spustijo	v	zrak	pacienti	s	pljučno	tuberkulozo.	Ljudje	s	pljuč-
no	tuberkulozo	lahko	okužijo	druge	le	med	kužnim	obdobjem.	Pacienti	
izkašljujejo	bakterije	iz	svojih	pljuč	in	te	se	nato	prenašajo	skozi	zrak.	
Posameznik,	ki	diha	isti	zrak,	se	lahko	okuži	s	tuberkulozo.

Kaj se zgodi, ko ima nekdo tuberkulozo?
Vsi,	ki	se	okužijo	s	tuberkulozo,	ne	zbolijo	takoj.	Ljudje	šibkega	zdravja	
imajo	večjo	možnost,	da	zbolijo.	Drugi	se	lahko	počutijo	dobro	še	mnogo	
let.	Nekateri	sploh	ne	zbolijo,	pa	čeprav	so	okuženi.

Takoj	ko	nekomu	postavijo	diagnozo	tuberkuloza,	je	potrebno	stopiti	v	stik	
in	testirati	vse	ljudi,	ki	so	bili	v	stiku	z	okuženo	osebo.	Vse,	ki	so	okuženi	
s	tuberkulozo,	je	treba	zdraviti.	Ljudi,	ki	so	okuženi	in	niso	zboleli,	je	treba	
preventivno	zdraviti,	da	se	prepreči	kasnejše	obolenje.
Zdravila	za	tuberkulozo	je	potrebno	jemati	daljše	obdobje.	Ljudem,	ki	pre-
nehajo	z	jemanjem	zdravil	pred	koncem	terapije,	se	lahko	vseeno	razvije	
bolezen.
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Nadaljnje	zdravljenje	v	takšnih	primerih	postane	bolj	zapleteno.	V	prvem	
obdobju	zdravljenja	morajo	biti	ljudje	s	pljučno	tuberkulozo	izolirani,	da	ne	
bi	okužili	drugih.	Po	nekaj	tednih	niso	več	kužni	in	so	lahko	spet	v	stiku	z	
drugimi	ljudmi.

Izogibanje infekcijam
Ker	se	tuberkuloza	širi	s	kašljanjem	in	kihanjem,	je	pomembno,	da	v	
tem	primeru	damo	roko	pred	usta	in	kašljamo	stran	od	drugih.	Morali	
pa	bi	se	obračati	v	drugo	stran	tudi	takrat,	kadar	kdo	kašlja	proti	nam.

V institucijah
V	 nekaterih	 zaporih	 so	 ob	 prihodu	 vsi	 testirani	 za	 tuberkulozo.	 Vse	
okužbe	 za	 tuberkulozo	 so	 identificirane	 z	 namenom,	 da	 se	 prepreči	
širjenje	po	celotni	ustanovi.	

Test	za	tuberkulozo	vključuje	Mantoux	test,	pri	katerem	je	majhna	ko-
ličina	tekočine	vbrizgana	v	spodnji	del	roke.	Čez	nekaj	dni	je	preverje-
na	kožna	reakcija	na	tekočino.	Včasih	raziskava	tuberkuloze	vključuje	
pljučni	rentgen.	Če	je	oseba	premeščena	v	drugo	ustanovo,	se	rezul-
tati	lahko	prenesejo	v	zdravstveno	službo	nove	institucije.
Kdorkoli	ima	tuberkulozo	in	se	nahaja	v	neki	instituciji,	mora	takoj	na	
zdravljenje.	Ljudje	s	pljučno	tuberkulozo	morajo	biti	prvih	nekaj	tednov	
med	obdobjem	kužnosti	izolirani.

Simptomi tuberkuloze
Glavni	simptomi	tuberkuloze	so: ¾
Dolgotrajno	kašljanje ¾
Izguba apetita ¾
Izguba	teže ¾
Nočno	potenje	in	vročina ¾
Izkašljevanje	krvi ¾
Bolečine	v	prsnem	košu,	ki	trajajo	dlje	od	treh	tednov ¾

Če	imate	vi	ali	vaš	sojetnik	podobne	simptome,	je	potreben	takojšen	
zdravniški	posvet.	Zdravniški	pregled	bo	vključeval	jemanje	vzorca	iz-
pljunka,	ki	se	ga	nato	pregleda	pod	mikroskopom.	Prisotnost	mikobak-
terij	v	izpljunku	pomeni,	da	ima	oseba	aktivno	obliko	tuberkuloze	in	bo	
morala	jemati	zdravila	proti	tuberkulozi	približno	šest	mesecev.

Da	bi	preprečili	okužbo	s	tuberkulozo	ali	da	bi	preprečili	širjenje	bolezni	
na druge:

Kašljajte	v	roko	ali	robček ¾
Ne	pljuvajte	izločkov	povsod	–	uporabite	robček	ali	servieto ¾
Redno	prezračujte	svojo	celico,	še	posebno,	če	je	prenatrpana ¾
Poskušajte	jesti	zdravo,	in	če	je	mogoče	zaužijte	veliko	vitaminov,	 ¾
svežega	sadja	in	zelenjave,	da	si	izboljšate	imunski	sistem
Če	se	pojavijo	ti	simptomi,	takoj	poiščite	zdravniško	pomoč ¾
Prej	ko	pričnete	z	zdravljenjem,	boljši	bo	rezultat ¾
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Hepatitis A

Kaj je hepatitis A?
»Hepar«	v	grščini	pomeni	 jetra;	»itis«	pa	pomeni	vnetje.	Hepatitis	 je	
torej	vnetje	jeter.	Obstajajo	različne	vrste	hepatitisa.	Hepatitis	A	je	naj-
manj	nevarna	oblika,	vendar	pa	je	tudi	najbolj	nalezljiva.	Vsako	leto	se	
s	hepatitisom	A	okuži	preko	10	milijonov	ljudi	po	celem	svetu.

Kako se ljudje okužijo s hepatitisom A?
Ljudje	dobijo	infekcijo	z	okuženo	hrano	in	vodo.	Bleščeče	modra	voda	
oceana	poleg	hotela	s	petimi	zvezdicami	je	lahko	kontaminirana	z	od-
prto	kanalizacijo,	ki	se	nahaja	v	bližini.	Odlična	večerja	je	lahko	v	tem	
hotelu	okužena,	ker	si	kuhar	ni	umil	rok	po	opravljeni	potrebi	na	stra-
nišču.
Virus	se	 lahko	prenaša	tudi	s	spolnimi	odnosi,	še	posebno	z	oralno-
analnimi	odnosi.	Pri	oralno-analnih	spolnih	odnosih	lahko	majhni	delci	
fekalij	zaidejo	v	usta.

Dejavniki tveganja
Deljenje	nehigieničnih	sanitarnih	prostorov ¾
Oralno analni spolni odnosi ¾

Ali lahko vsak zboli po okužbi s hepatitisom A?
Ne.

Kaj se zgodi, če oseba zboli po okužbi s hepatitisom A?
Simptomi	 se	 lahko	 razlikujejo,	 vendar	 pa	 vključujejo	 utrujenost,	 vro-
čino,	bolečine	v	mišicah	in	sklepih,	slabost	in	bolečine	v	trebuhu.	Bo-
lezen	lahko	povzroča	tudi	spreminjanje	barve	oči,	kože,	urina	(barva	
čaja)	in	blata	(bleda	barva).

Koliko časa traja inkubacijska doba?
Po	takojšnji	okužbi	običajno	 traja	dva	do	šest	 tednov,	da	se	pojavijo	
simptomi	infekcije.

Ali je hepatitis A ozdravljiv?
Da,	ampak	ne	z	zdravili.	Po	nekaj	mesecih	hepatitis	A	sam	od	sebe	
izgine.	Posameznik,	ki	 je	prebolel	okužbo	hepatitisa	A,	je	imun	na	ta	
virus	do	konca	življenja.

Kako lahko preprečimo okužbo s hepatitisom A?
Zlato	pravilo	je	dobra	osebna	higiena.	Vedno	si	umijte	roke	po	obisku	
stranišča	 ali	 pred	 uživanjem	 ali	 pripravljanjem	 hrane.	Obstajajo	 tudi	
cepiva	proti	okužbi	 s	hepatitisom	A.	Varno	 in	učinkovito	cepivo	proti	
hepatitisu	A	(v	kombinaciji	z	B)	je	na	voljo	že	vrsto	let.
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V instituciji
Če	 zapornik	meni,	 da	 je	 okužen	 z	 virusom	hepatitisa	A,	mora	 takoj	
poiskati	zdravstveno	pomoč,	da	ocenijo,	če	potrebuje	testiranje.	Ugo-
tavljanje	prisotnosti	hepatitisa	A	v	telesu	vključuje	odvzem	krvi	za	tes-
tiranje.	Pozitiven	 rezultat	pokaže,	ali	 je	prišlo	do	 infekcije	v	zadnjem	
času,	ali	pa	je	vaše	telo	razvilo	imunost	do	virusa	zaradi	minule	infek-
cije.

Hepatitis B (vključujoč cepljenje)

Kaj je hepatitis B?
Hepatitis	B	je	virus,	ki	prizadene	jetra.	Je	zelo	nalezljiv
in	lahko	vodi	k	resnim,	dolgotrajnim	zdravstvenim	problemom.	Hepa-
titis
B	lahko	povzroči	različne	simptome,	vključno	z	zlatenico,	utrujenostjo,
ravnodušnostjo,	vročico,	temnim	urinom	in	bledim	blatom	(fekalije).
Vendar	pa	mnogo	ljudi	sploh	ne	občuti	nobenih	simptomov.

Kako se virus prenaša?
Spolni kontakt ¾
Stik	s	krvjo	pri	izmenjavi	pribora	za	vbrizgavanje, ¾
pri	izmenjavi	britvic,	poškodbah	z	injekcijskimi	iglami, ¾
Z matere na otroka (vertikalni prenos) ¾
Virus	lahko	najdemo	v	vseh	telesnih	tekočinah,	vendar	je	veliko	 ¾
bolj	koncentriran
v	krvi,	spermi	in	vaginalnih	izločkih. ¾

Kaj se zgodi, če ima nekdo hepatitis B?
V	90–95	%	primerov	se	bo	okužba	odpravila	spontano,	okužena
oseba	pa	bo	postala	‚naravno	imuna‘	na	nadaljnje
okužbe	s	hepatitisom	B.

V	5	do	10	odstotkih	primerov	pa	virus	ostane	aktiven.	To	je
znano	kot	‚status	kroničnega	prenašalca‘	in	ta	skupina	lahko	razvije
dolgotrajne	zdravstvene	probleme.	Ravno	tako	so	te	osebe	kužne	za	
druge	preko	že	opisanih	poti.

Dolgotrajna zdravstvena tveganja
ciroza	jeter ¾
rak	na	jetrih ¾
odpoved	jeter ¾

V	zadnjih	letih	so	nekateri	ljudje	s	kroničnim	hepatitisom	B
prejemali	novo	zdravilo.	Čeprav	lahko	zdravilo	povzroči
stranske	učinke,	nekatere	paciente	tudi	dejansko	ozdravi.	Specialist
se	lahko	odloči,	ali	obstaja	možnost,	da	bo	zdravljenje
učinkovito.
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Kako se lahko izognete okužbi?
z	bolj	varnimi	tehnikami	vbrizgavanj ¾
z	bolj	varno	spolnostjo ¾
s	‚splošno	previdnostjo‘	pri	ravnanju	s	telesnimi	tekočinami ¾
s	cepljenjem	proti	hepatitisu	B ¾

Cepivo	proti	hepatitisu	B	(in	A)	je	na	voljo	v	mnogih	zaporih.
Velika	 razlika	 je,	 če	se	cepljenje	promovira	na	proaktiven	način,	 kot	
pa	če	je	na	voljo	zgolj	‚po	povpraševanju‘.	Včasih	zaporniki	niso	obve-
ščeni	o	tem,	da	je	cepljenje	proti	hepatitisu	B	(ali	kombinaciji	A+B)	na	
voljo.	Ljudje	v	določenih	poklicih,	kot	na	primer	osebje	v	zaporu,	lahko	
zahtevajo,	da	cepljenje	plača	njihov	delodajalec.	Dnevni	družabni	stiki	
ne	predstavljajo	nobenega	tveganja	za	okužbo.

V instituciji
Če	 zapornik	meni,	 da	 je	morda	 okužen	 z	 virusom	 hepatitisa	 B,	mu	
mora	biti	na	voljo		medicinska	pomoč,	kjer	se	lahko	odloči	za	testiranje.	
Da	bi	ugotovili,	ali	je	nekdo	okužen,	je	potrebno	analizirati	vzorec	krvi.	

Medicinsko	osebje	v	zaporu	mora	tudi	priskrbeti	kondome	ali	pa	zapor-
nike	obvestiti,	kje	jih	znotraj	institucije	lahko	dobijo.

Hepatitis C

Kaj je hepatitis C?
Hepatitis	C	je	virus,	ki	prizadene	jetra.	Dolgotrajna	zdravstvena	tvega-
nja	so	lahko	zelo	resna	zaradi	možnosti	poškodbe	jeter.	Če	so	simp-
tomi	prisotni,	so	podobni	tistim	pri	okužbi	s	hepatitisom	B,	vendar	se	v	
mnogo	primerih	oseba	ne	zaveda,	da	je	okužena.

Kako se hepatitis C prenaša?
preko	stika	s	krvjo,	to	je	z	deljenjem	okužene	opreme	za	vbri- ¾
zgavanje	drog
s	krvjo	okužena	.oprema	za	vbrizgavanje ¾

Kaj se zgodi, če ima nekdo hepatitis C?
Osemdeset	odstotkov	ljudi	s	to	boleznijo	jeter	bo	razvilo	kronični	he-
patitis	C.	So	nosilci	virusa	 in	 lahko	okužijo	druge.	Po	15	do	20	 letih	
okužbe	 lahko	 ljudje	 s	 kroničnim	 hepatitisom	C	 razvijejo	 cirozo	 jeter.	
Ciroza	jeter	obsega	poškodbo	jeter,	ki	jo	povzroči	brazgotinasto	tkivo,	
ki	jetrom	prepreči	delovanje.	V	ekstremnih	primerih	lahko	ljudje	umrejo.	
Hepatitis	C	tudi	povečuje	tveganje	za	razvoj	raka	na	jetrih.	Ljudje,	ki	so	
okuženi	s	hepatitisom	C,	lahko	jemljejo	zdravila.	Nekaterih	ni	nikoli	mo-
goče	docela	pozdraviti,	zdravljenje	pa	 lahko	povzroči	resne	stranske	
učinke.	Običajno	 zdravnik	 specialist	 izbere	 tako	 zdravilo,	 ki	 bi	 lahko	
pomagalo.
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Kako se lahko izognemo okužbi?
z	bolj	varnimi	tehnikami	vbrizgavanj ¾
s	‚splošno	previdnostjo‘	pri	ravnanju	s	telesnimi	tekočinami ¾
Trenutno	ni	na	voljo	nobenega	cepiva	za	preprečevanje	hepa- ¾
titisa	C.

Preko	običajnih	dnevnih	družabnih	stikov	se	ne	morete
okužiti	s	hepatitisom	C.

V instituciji
Če	zapornik	meni,	da	je	morda	okužen	z	virusom	hepatitisa
C,	mu	mora	biti	na	voljo	možnost,	da	se	obrne	na	medicinsko	osebje	
v	zaporu,	da	bi	ugotovil,	ali	je	bil	izpostavljen.	Prav	tako	mora	biti	na	
voljo	svetovanje	o	prednostih	in	slabostih	testiranja	za	hepatitis.	C	(glej	
stran	81).	Za	testiranje	za	hepatitis	C	 je	potrebno	vzeti	vzorec	krvi	v	
analizo.	Testiranje	se	lahko	opravi	zgolj	na	prostovoljni	bazi	in	po	tem,	
ko	je	zapornik	izvedel	o	prednostih	in	slabostih	testiranja	za	hepatitis	
C.	Iz	tega	razloga	naj	ima	oseba	na	voljo	nekaj	dni,	da	razmisli,	ali	bi	se	
testirala.	V	primeru,	da	je	test	pozitiven,	naj	se	rezultati	povedo	v	okviru	
svetovanja	(glej	spodaj).

12 najpomembnejših vprašanj o hepatitisu C *2

1. Koliko verjetno je, da imam hepatitis C?
V	primeru	prenosa	s	krvjo	je	virus	hepatitisa	C	(HCV)	trikrat	bolj	kužen	
kot	HIV.	Sedemdeset	do	osemdeset	odstotkov	injicirajočih	uporabnikov	
ima	ta	virus.	Vsakdo,	ki	je	bil	kadarkoli	podvržen	tveganemu	vbrizgava-
nju,	se	je	izpostavil	tveganju	okužbe,	in	za	osebo,	ki	se	je	preko	uma-
zane	igle	okužila	s	HIV,	je	zelo	verjetno,	da	je	okužena	tudi	z	HCV.
1
2. Ali imam lahko hepatitis C, četudi se zdi, da ni nič narobe z 
mano?
Da,	to	je	mogoče.	Veliko	ljudi	je	HCV	pozitivnih,	ne	da	bi	se	tega	zave-
dali.	Večina	teh	ljudi	začne	šele	mnogo	let	kasneje	doživljati	nejasne	
simptome,	kot	sta	utrujenost	in	ravnodušnost.

3. Ali lahko zaradi hepatitisa C umrem?
Včasih	se	hepatitis	C	pozdravi	sam	od	sebe	in	veliko	ljudi,	ki	ga	ima,	
živi	do	pozne	starosti.	Nihče	ne	umre	zaradi	samega	virusa,	majhen	
delež	okuženih	ljudi	pa	razvije	cirozo	jeter	približno	petnajst	do	dvajset	
let	 po	okužbi.	V	 teh	primerih	 začne	odpovedovati	 vedno	 več	 funkcij	
jeter,	dokler		pacient	ne	dobi	resnih	krvavitev	in	okužb,	pade	v	komo	in	
umre.	Ciroza	se	lahko	sprevrže	tudi	v	rak	na	jetrih.

*2
Na	podlagi	Mainline
Magazine	1997
(glej	reference)
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4. Ali je tveganje za okužbo s hepatitisom C večje,
če sem že imel neki drugi tip hepatitisa?
Sedem	do	sedaj	znanih	vrst	virusnega	hepatitisa	so	vse
različne	 jetrne	bolezni.	En	 tip	se	ne	spremeni	v	drugega.	Če	ste	bili	
kdaj	okuženi	z	eno	od	ostalih	šestih	vrst,	se	s	tem	ni	povečala	možnost,	
da	bi	dobili	hepatitis	C,	vendar	pa	s	tem	tudi	niste	zaščiteni	proti	njemu.	
Če	se	 torej	preko	 tvegane	 injekcije	okužite	 s	hepatitisom	B,	obstaja	
precejšnja	verjetnost,	da	bi	se	istočasno	okužili	tudi	z	HCV.

5. Ali obstaja zveza med HCV in HIV?
Oba	virusa	se	lahko	preneseta	z	umazanimi	iglami.	Zato	je
veliko	HIV	pozitivnih	uživalcev	drog	tudi	HCV	pozitivnih.	Tovrstna	dvoj-
na
okužba	lahko	tudi	povzroči	zgodnejša	in	resnejša	jetrna	obolenja.	Ver-
jetnost,
da	bi	jih	ozdravili	z	interferonom,	so	relativno	majhne	in	presaditev
jeter	ni	mogoča.	Obstaja	tudi	večje	tveganje	prenosa	okužbe
z matere na otroka.

6. Kako lahko poskrbim zase, če sumim ali vem,
da imam hepatitis C?
Bodite	 prijazni	 do	 svojih	 jeter.	 Odpoved	 alkoholu	 je	 bistven	 korak	 v	
pravo smer. Ravno tako bodite previdni z zdravili in ostalimi drogami. 
Imejte	zdravo	prehrano,	veliko	spite,	 izogibajte	se	stresu	 in	skušajte	
imeti
stabilno,	urejeno	življenje.

7. Ali sem kandidat za zdravljenje z interferonom?
Osebni	zdravnik	vas	lahko	napoti	k	specialistu	za	zdravljenje	z	inter-
feronom.
Zdravljenje	se	 lahko	krije	 iz	zdravstvenega	zavarovanja.	Dejstvo,	da	
uživate	droge,
vam	ne	bi	smelo	odvzeti	pravice	do	zdravljenja.

8. Kako se lahko izognem okužbi s hepatitisom C?
Izogibajte	se	kakršnemukoli	stiku,	kjer	bi	lahko	prišlo	do	izmenjave	krvi.	
Vbrizgavajte
varno:	nikoli	ne	delite	igel,	valjev	injekcij,	filtrov,	izplakovalne	vode	ali
žličk.	Na	vsakem	uporabljenem	priboru	za	vbrizgavanje	so	lahko
sledovi	krvi.	Vedno	se	prepričajte,	da	imate	svoj
lastni pribor.

9. Če sem že HCV pozitiven, se lahko ponovno okužim?
Čeprav	ste	HCV	pozitivni,	se	še	vedno	lahko	okužite	z	drugo	različico
hepatitisa	C.	To	povzroči	ponovno	obuditev	hepatitisa	in
vaše	zdravje	se	hitreje	poslabša.	Zato	se	vsekakor	izogibajte
novim	okužbam.
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10. Ali lahko dobim hepatitis C s poljubljanjem?
Ne,	dotikanje	ali	poljubljanje	z	HCV	pozitivno	osebo	je	povsem	varno.	
Lahko	tudi	varno	delite	vse	razen	britvic,	zobnih	ščetk	ali	karkoli,
kar	bi	se	lahko	okužilo	s	krvjo.

11. Ali lahko dobim hepatitis C preko nezaščitenih spolnih odno-
sov?
Po	sedanjih	raziskavah	naj	se	hepatitis	C	ne	bi
prenašal preko spolnih kontaktov.

12. Če sem noseča in imam hepatitis C, bom okužbo
prenesla na otroka?
Verjetnost	 prenosa	 hepatitisa	 C	 na	 vašega	 otroka	 je	 najverjetneje	
zelo
majhna.	Vendar,	če	imate	tako	HCV	kot	HIV,	pa	je	verjetnost,	da	se	bo	
vaš otrok
okužil	s	hepatitisom	C,	večja.

HIV/AIDS

HIV	pomeni	“humani	imunodeficientni	virus”.	Prisotnost	tega
virusa	se	navsezadnje	lahko	razvije	v	AIDS	ali	s	HIV	povezano	bolezen	
kot posledico poškodb imunskega sistema. AIDS pomeni “akvirirani 
imunski	deficitni	sindrom”oz.	sindrom	pridobljene	imunske	pomanjklji-
vosti in gaopredelimo	kot	bolezen,	za	katero	je	značilen	eden	ali	več	
posameznih	znakov.	HIV	napade	imunski	sistem.	Naš	imunski	sistem	
ščiti	telo	pred	boleznimi.	Lahko	traja	več	let,
preden	se	pojavijo	simptomi.	Prvi	znaki	so	lahko	eden	ali	več	od	na-
slednjih	simptomov:	močna	utrujenost,	nočno	potenje,	vročina,	izguba	
teže,	otečene	bezgavke,	vztrajna	diareja.

Kako se HIV prenaša?
preko	stika	s	krvjo,	to	je	z	deljenjem	pribora	za	vbrizgavanje, ¾
s spolnimi kontakti ¾
z matere na otroka (vertikalni prenos) ¾

1
HIV	lahko	najdemo	v	vseh	telesnih	tekočinah,	vendar	je	veliko	bolj	kon-
centriran v:

krvi ¾
spermi ¾
vaginalni	tekočini ¾

Edini	način,	da	izveste,	ali	imate	HIV,	je	s	krvnim	testom.
Brez	vidnih	simptomov	nihče	ne	more	opaziti,	da	so	ljudje
HIV	pozitivni.	Lahko	okužijo	druge	preko	nezaščitenih	spolnih	kontak-
tov	in	stikov	s	krvjo.	Matere	s	HIV	lahko	prenesejo
virus	na	svoje	otroke	med	nosečnostjo,	med	porodom	in	z	dojenjem.

3
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Kaj se zgodi, če ima kdo HIV?
Sprva	ta	oseba	ne	bo	imela	nobenih	simptomov.	Sčasoma
virus	 napade	 imunski	 sistem,	 ki	 postane	 manj	 učinkovit	 pri	 borbi	 z	
okužbami.	Pojavijo	se	bolezni	imunskega	sistema,	ki	se	jih	opredeli	kot	
HIV-bolezni	ali	AIDS.	Če	jih	ne	zdravimo,	te	bolezni	nazadnje	povzro-
čijo	smrt.	Vendar	se	kljub	temu,	da	ni	cepiva	ali	zdravila	za	okužbo	s	
HIV,	simptome	lahko	v	mnogo	primerihuspešno	zdravi	s	pravilno	kom-
binacijo	zdravil.	Na	voljo	so	tudi	zdravila,	ki	zavirajo	delovanje	HIV	v	
imunskem	sistemu,	poznamo	jih	kot	“kombinacijska	terapija”.

Kako se lahko izognete okužbi?
z	bolj	varno	spolnostjo ¾
z	bolj	varnimi	tehnikami	vbrizgavanj ¾
s	splošnimi	previdnimi	ukrepi	(ko	rokujete	s	telesnimi	tekočina- ¾
mi,	se	izogibajte	poškodbam	z	iglo	tako,	da	si	nadenete	rokavi-
ce	in	uporbljajte	škatle	brez	robov)

V instituciji
Če	zapornik	meni,	da	 je	morda	okužen,	mu	mora	biti	na	voljo	zdra-
vstvena	storitev,	da	ugotovi,	ali	 je	bil	 izpostavljen	 tveganju.	Na	voljo	
mora	biti	svetovanje	o	prednostih	in	slabostih	testiranja	za	HIV.	Za	HIV	
test	 je	 treba	vzeti	kri	 in	 jo	pregledati.	Testiranje	se	opravlja	samo	na	
prostovoljni	 bazi.	Ko	 je	 zapornik	 obveščen	o	prednostih	 in	 slabostih	
testiranja	za	HIV,	naj	ima	na	razpolago	nekaj	dni,	da	razmisli,	ali	bi	se	
testiral.
O	pozitivnem	rezultatu	testiranja	naj	se	zapornika	obvesti	v	okviru	sve-
tovanja.

Okužba otroka
Mati	lahko	med	nosečnostjo	kužno	bolezen	prenese	na
svojega	nerojenega	otroka.	Ženske,	ki	želijo	zanositi	in	so	morda
okužene,	 se	 lahko	 testirajo	 za	 HIV.	 Uporaba	 kombinacijske	 terapije	
med	 nosečnostjo	 v	 veliki	 meri	 zmanjša	 tveganje	 prenosa	 virusa	 na	
otroka.	Dobro	je	preveriti	tudi	druge	kužne	bolezni,	kot	so	SPB	(spolno	
prenosljive	bolezni)	in	hepatitis.
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Testiranje za HIV in hepatitis
Možnost	testiranja	za	HIV	ali	hepatitis	je	pomembna	storitev	za	zapor-
nike,	ki	bi	radi	vedeli,	ali	so	okuženi.	Poleg	tega	je	testiranje	osnova	
za	pravočasno	in	ustrezno	zdravljenje.	V	mnogih	zaporih	je	testiranje	
za	HIV	in	hepatitis	na	voljo	pri	prvem	zdravniškem	pregledu,	je	prosto-
voljno,	zaupno	in	oseba	vanj	zavestno	privoli.	Vendar	pa	v	nekaterih	
državah	velja,	da	je	množično	testiranje	skupin	prisilno,	kjer	je	verjetno,	
da	je	tveganje	za	okužbo	s	HIV	večje,	če	ni	primerne	opreme	za	nadzor	
epidemije.	To	še	posebej	velja	za	države,	kjer	je	HIV	relativno	nov	po-
jav	in	kjer	strah	pred	širjenjem	bolezni	vodi	k	obveznemu	množičnemu	
testiranju	in	osamitvi	okuženih	zapornikov	v	enoposteljnih	celicah.	

Za	 vse	 zapornike	 obvezno	 testiranje	 za	HIV	 se	 v	 teh	 primerih	 šteje	
tako	za	preprečevalni	kot	za	varnostni	ukrep.	Vedenje,	kdo	je	v	zaporu	
okužen,	naj	bi	imelo	preprečevalni	učinek	za	okuženo	osebo	ter	tudi	za	
osebje	in	ostale	zapornike.	Vendar	zgolj	poznavanje	serostatusa	neke	
osebe	ne	vodi	nujno	k	spremembam	v	vedênju	kot	tudi	ne	preprečuje	
prenosa – bodisi preko spolnosti, preko drog ali v pred- in poporodnem 
obdobju.	

Segregacijo	HIV	pozitivnih	zapornikov	lahko	vidimo	tudi	kot	ustrezen	
preprečevalni	in	varnostni	ukrep,	za	katerega	je	verjetno,	da	HIV	pozi-
tivnega	zapornika	ščiti	pred	napadi	drugih	zapornikov,	druge	pa	pred	
morebitnim	prenosom	HIV.
Vendar	obstajajo	močni	 argumenti	 proti	 obveznemu	 testiranju	 in	 se-
gregaciji:

Obvezno	testiranje	in	segregacija	ustvarjata	lažen	občutek ¾
varnosti	za	 tiste,	ki	niso	 ločeni,	kar	 lahko	vodi	k	povečanemu	tvega-
nemu	vedênju.	Moramo	se	zavedati,	da	negativni	 test	ni	 jamstvo	za	
negativni	HIV	serostatus.

Pri	 testiranju	vedno	obstaja	 tveganje,	da	bodo	 rezultati	 lažno	 ¾
negativni,zlasti	med	obdobjem	‚diagnostičnega	okna‘.	Ta	termin	se	na-
naša	na	obdobje	3	mesecev	po	dejanski	okužbi,	kjer	je	rezultat	testira-
nja	lahko	negativen,	oseba	pa	je	dejansko	okužena.

Segregacija	tudi	prispeva	k	diskriminaciji	oseb,	okuženih ¾
s	HIV,	 kar	 lahko	 vodi	 k	 psihološkemu	 stresu,	 odtujitvi	 od	 družine	 in	
prijateljev	itd.

Izoliranje	bolnega	zapornika	lahko	vidimo	kot	obliko	dodatne ¾
kazni	in	lahko	vodi	k	negativnemu	odnosu	zaporniškega	osebja	(zaradi	
strahu in predsodkov).

Obvezno	 testiranje	 nasploh	 osebe	ne	pripravi	 na	 soočenje	 s	 ¾
pozitivnim	rezultatom,	kar	lahko	vodi	k	čustvenim	in	psihološkim	pro-
blemom.	Četudi	bi	bila	na	voljo
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svetovanja	pred	testom	(glej	spodaj),	je	vprašljivo,	kako	koristna	bi	bila	
v	 takšnih	 okoliščinah.	Obvezno	 testiranje	 je	 v	 nasprotju	 z	 vzdušjem	
zaupanja,	ki	je	nujno	za	učinkovito	svetovanje.

Obvezno	testiranje	in	segregacija	sta	v	nasprotju	s	sprejeto	eti- ¾
ko,	ki	jo	definira	mednarodno	sprejeti	kodeks	človekovih	pravic.	Obve-
zno	testiranje	krši	integriteto	telesa,	kot	jo	zagotavlja	kodeks	človekovih	
pravic,	ki	pravi,	da	vsako	 invazivno	dejanje	zahteva	zavesten	prista-
nek.	Zato	je	vsak	zase	osebno	odgovoren,	da	se	zaščiti	pred	okužbo.	
Administrativno	osebje	zapora	pa	je	odgovorno,	da	ustvari	pogoje,	ki	
omogočajo	varno	vedênje	za	osebje	in	zapornike,	to	je,	da	priskrbi	in-
formacije	o	tem	vedênju	ter	sredstva	za	njegovo	izvajanje.

Vendar	pa	je	testiranje	na	prostovoljni	bazi	dragocen	prispevek	k	zdra-
vstveni	oskrbi	vsakega	zapora.	Ministrski	komite	državam	članicam	EU	
*3	pravi,	da	“bi	poudarek	moral	biti	na	razlagi	prednosti	prostovoljnega	
in	 anonimnega	 pregleda	 prenosljivih	 bolezni	 in	morebitnih	 negativih	
posledic	hepatitisa,	spolno	prenosljivih	bolezni,	tuberkuloze	ali	okužb	s	
HIV.	Tistim,	ki	se	podvržejo	testiranju,	pa	mora	biti	nato	na	voljo	posvet	
z	zdravnikom	…”.

!Najbolj varen in najbolj realen način preprečevanja tako za
osebje kot za zapornike je, da se vsi vedejo, kot
da so vsi okuženi.

Smernice	WHO	(Svetovna	zdravstvena	organizacija)	o	HIV	 in	AIDS-
u	 v	 zaporih	 (1993)	 pravijo:	 “...Ker	 segregacija,	 izolacija	 in	 restrikcije	
pri	poklicnih	dejavnostih,	športih	in	rekreaciji	ne	veljajo	za	koristne	ali	
pomembne	pri	ljudeh	v	skupnosti,	ki	so	okuženi	s	HIV,	je	treba	enako	
stališče	zavzeti	do	zapornikov,	okuženih	s	HIV.	Odločitve	glede	izolaci-
je	zaradi	zdravstvenih	razlogov	lahko	sprejema	le	zdravstveno	osebje	
pod	enakimi	pogoji,	kot	se	jih	uporablja	pri	ljudeh	nasploh	v	skladu	z	
javnimi	 zdravstvenimi	 standardi	 in	 uredbami.	 Pravice	 zapornikov	 ne	
smejo	biti	omejene	bolj,	kot	je	to	nujno	potrebno	iz	zdravstvenih	razlo-
gov	in	kot	to	določajo	standardi	javnega	zdravja	in	uredbe.	Zaporniki,
okuženi	s	HIV,	morajo	imeti	enak	dostop	do	delavnic	in	do	dela	v	kuhi-
njah,	na	kmetijah	in	ostalih	delovnih	področjih	ter	do	vseh	programov,	
ki	so	na	voljo	splošni	zaporniški	populaciji	...”

*3
Svet Evrope 
Ministrski	komite	
Priporočilo	št.	R	
(98)	71
Ministrskega	
komiteja	za	države	
članice	o	etičnih	
in	organizacijskih	
vidikih zdravstvene 
oskrbe v zaporu.
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Svetovanje pred testiranjem in po testiranju
Ko	pride	do	 testiranja	za	HIV	ali	 hepatitis,	 je	 svetovanje	pred	 	 testi-
ranjem	in	po	njem	izjemno	pomembno.	Smisel	svetovanja	pred	testi-
ranjem	 je	v	 tehtanju	prednosti	 in	slabosti	 testiranja	 in	v	omogočanju	
ustrezno	premišljene	odločitve.	Svetovanje	po	testiranju	se	osredotoča	
na	soočanje	s	čustvenimi	problemi	v	primeru	pozitivnega	rezultata	te-
sta,	ter	na	poudarek	o	varni	spolnosti	ter	vbrizgavanju	v	primeru	nega-
tivnega rezultata.
Zahteve	za	svetovanje	za	testiranje	za	HIV	so	naslednje:

na	voljo	morajo	biti	izurjeni	svetovalci,	ki	jim	zaporniki	zaupajo	 ¾
(glej	dalje	pod	svetovanje	v	poglavju	3.6)
na	voljo	morajo	biti	svetovalni	prostori,	soba,	kjer	se	ljudje	lahko	 ¾
zasebno	pogovorijo	s	svetovalcem	in	se	pri	tem	dobro	počutijo
zagotovljena	mora	biti	zaupnost	s	strani	medicinskega	osebja,	 ¾
ki	izvaja	svetovanje	za	testiranje	za	HIV	in	dejansko	testiranje,	
na	primer	omogočanje	anonimnega	testiranja,
zapornikom	 morajo	 biti	 na	 voljo	 ustrezne	 storitve,	 oskrba	 in	 ¾
zdravljenje.

Svetovanje pred testiranjem
Pomembni	elementi	svetovanja	pred	testiranjem:

ugotoviti	 raven,	do	katere	se	zapornik	zaveda	 in	 je	obveščen	 ¾
(ali	pa	zanika)	o	tveganju	okužbe	s	HIV,	ter	omogočiti	pravilno	zaveda-
nje	o	tveganju;

zagotoviti,	da	zapornik	razume	naravo	okužbe	s	HIV; ¾
ponuditi	informacije	o	prenašanju	HIV	in	zmanjševanju ¾

tveganja;
pogovor	o	tveganih	dejavnostih,	v	katere	je	bil	posameznik ¾

morda	vpleten	in	ki	zadevajo	okužbo	s	HIV,	vključno	z	datumom
zadnje	tvegane	dejavnosti,	in	dojemanje
potrebe	po	testiranju.

raziskava	razlogov,	zakaj	se	zapornik	želi	testirati; ¾
pogovor	o	tem,	ali	je	test	način,	da	zapornik	dobi	tisto, ¾

kar	si	želi;
pogovor	o	prednostih	 in	slabostih,	ki	 jih	testiranje	prinaša	po- ¾

samezniku,	njegovi	družini	 in	sodelavcem,	pogovor	o	rezultatu	testa,	
bodisi	da	je	le-ta	pozitiven	ali	negativen,

pogovor	o	tem,	ali	oseba	meni,	da	se	bo	lahko	soočila ¾
z morebitnim pozitivnim rezultatom testa,

informiranje	o	podrobnostih	testa	in	o	tem,	kako	bo ¾
podan	rezultat,	vključno	z	informacijami	o	svetovanju	po	testiranju,

načrtovanje,	kdaj	se	bo	dejansko	testiranje	izvedlo; ¾
razlaga	težave	‚diagnostičnega	okna‘	(obdobje, ¾

ki	sledi	okužbi,	preden	se	lahko	zanesljivo	preučijo	kakršnakoli	proti-
telesa);

odločitev	zapornika	na	podlagi	prejetih	informacij,	da	sprejme	 ¾
ali	zavrne	testiranje.
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Dodatni	element	je	lahko	razprava	in	okrepitev	načrta	za	zmanjšanje	
ali	odpravljanje	tveganega	vedênja.	Da	bi	zapornikom	pomagali	pri	od-
ločitvi,	ali	naj	se	testirajo,	se	jim	lahko	preda	naslednje	informacije.	To	
se lahko stori ustno – v skupinski informativni seansi, v individualni 
svetovalni	seansi	ali	pa	pisno	preko	pamfleta	(glej	poglavje	3,	10.4	in	
10.5).	Različni	ljudje	bodo	o	testiranju	razmišljali	iz	različnih	razlogov.	
Nemogoče	je	podati	trdna	in	natančna	pravila.	Razmisliti
je	treba	o	nekaj	točkah	*4:

Če	ste	bolni	in	zdravnik	meni,	da	je	to	lahko	posledica	HIV,	bo	 ¾
testiranje	pomemben	dejavnik	pri	ugotavljanju,	kaj	je	nar	be.

Ne	uporabljajte	testov	zgolj	zaradi	preizkušanja	in	ugotavljanja,	 ¾
ali	bi	vaša	spolnost	morala	biti	bolj	varna.	Varna	spolnost	je	pomembna	
za	vsakogar,	ker	v	primeru,	da	ste	neokuženi,	zagotavlja,	da	neokuženi	
tudi	ostanete,	če	pa	ste	pozitivni,	se	izognete	temu,	da	bi	okužili	druge	
ljudi.

Če	ste	v	razmerju,	se	pogovorite	s	svojim	partnerjem,	kako	bo	 ¾
testiranje	vplivalo	na	oba.	V	preteklosti	je	spoznanje,	da	je	ena	oseba	
pozitivna	in	druga	negativna,	uničilo	nekatera	razmerja.

Čestiranje	lahko	pomaga,	če	zaskrbljenost,	da	ste	morda	oku- ¾
ženi,	vpliva	na	kvaliteto	vašega	življenja.	Vendar	skrbno	razmislite,	ali	
se	boste	lahko	soočili	s	pozitivnim	rezultatom	in	ali	bi	negativen	rezultat	
zares	pregnal	vaše	skrbi?

Testiranje	 je	smiselno,	če	ste	noseči	ali	nameravate	zanositi.	 ¾
Če	želite	zanositi	ali	ste	v	zgodnjih	stadijih	nosečnosti,	lahko	občutite	
precejšen	pritisk,	da	bi	se	testirali	na	protitelesa	proti	HIV.	Skrbno	po-
svetovanje	pred	testiranjem	e	bistveno,	da	bi	razumeli	vse	prednosti	
in	slabosti	tega,	da	veste,	ali	imate	HIV,	in	se	prostovoljno	odločili,	ali	
želite	nadaljevati	z	nosečnostjo.

Proti	ljudem	s	HIV	še	vedno	obstajajo	predsodki,	kot	tudi	proti	 ¾
ljudem,	ki	jih	zmotno	vidimo	kot	tiste,	ki	nosijo	‚visoko	tveganje‘,	da	so	
okuženi	s	HIV:	

ljudem	s	HIV	včasih	ni	dovoljeno	delati	v	določenih	enotah	(ku- ¾
hinja,	brivnica	itd.)	
Ljudi	s	HIV	včasih	namestijo	v	enoposteljne	celice	ali	pa	je	 ¾
njihov	sostanovalec	obveščen	o	njihovem	serostatusu. 

Pred	testiranjem	skrbno	razmislite	o	svoji	odločitvi	in	ne	dovolite	 ¾
si	,	da	bi	bili	prisiljeni	v	testiranje,	razen	če	ste	imeli	dovolj	časa,	da	ste	
se	odločili,	ali	je	to	resnično	najbolje	za	vas.	Vedeti	morate,	da	je	test	
namenjen	zgolj	vaši	koristi	in	ne	koristi	nekoga	ali	nečesa	drugega.

*4
Na	podlagi	sporoči-
la,	ki	ga	je	objavila	
in	razdelila	služba	
škotskega
zapora
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Na	svoji	kliniki	se	pozanimajte	o	možnostih	zgodnjega	inte	ven- ¾
cijskega	zdravljenja	in	podpore	s	strani	ljudi,	ki	imajo	pozitivne	rezultate.	
Zadnji	napredki	pri	zdravljenju	HIV	pomenijo,	da	sedaj	nekateri	zdravniki	
menijo,	da	je	dobro	vedeti,	ali	imate	okužbo	s	HIV.

Na	primer	z	merjenjem	plazemske	HIV	RNA	(viral	load)	zdrav- ¾
niki	lahko	spremljajo,	kakšno	je	vaše	stanje,	in	če	se	vaše	zdravje	po-
slabša	do	mere,	kjer	vas	ogrožajo	okužbe,	kot	je	PCP	(virusna	pljuč-
nica),	vam	lahko	zdravnik	predpiše	zdravila,	ki	preprečujejo	ali	precej	
odložijo	njihov	izbruh.	Če	vaš	zdravnik	ve,	da	vas	takšna	stanja	lahko	
ogrozijo,	bo	pripravljen	vse	okužbe	prej	diagnosticirati	in	zdraviti.

Nekaterim	zdravim	ljudem	s	HIV,	katerih	imunski	sistem	je	že	 ¾
poškodovan	s	strani	HIV,	lahko	pomagajo	protivirusna	zdravila.	Vendar	
pa	tisti,	ki	svojo	okužbo	s	HIV	odkrijejo	šele,	ko	zbolijo,	nimajo	možno-
sti	zgodnjega	zdravljenja.	Vsa	učinkovita	zdravila	morajo	biti	dostopna	
tudi v zaporu.

Svetovanje po testiranju
Tisti,	pri	katerih	je	rezultat	testa	negativen,	morajo	obvezno	prejeti
nasvet	o	preprečevanju	okužb	in	se	pogovoriti	o	vtisu,	ki	ga	je	napravil	
rezultat	 testiranja	nanje.	Pozitivnemu	 rezultatu	 testiranja	mora	sledi-
ti	svetovanje,	ki	nudi	psihološko	oporo,	kjer	 je	to	potrebno,	 in	pa	po-
membne	informacije.	V	seansi,	kjer	je	na	voljo	dovolj	časa,	da	se	infor-
macija	predela	in	se	postavijo	vprašanja,	je	pomembno,	da	se	prizadeti	
temeljito	pogovori	in	skuša	razrešiti	morebitne	čustvene	in	psihološke	
probleme	v	primeru	pozitivnega	rezultata	testiranja.

Pomembni	elementi	svetovanja	po	testiranju:
Po	potrebi	se	naredi	načrt	in/ali	se	osebo	napoti	na	trajno	psi- ¾
hološko	svetovanje.
razlaga	nadaljnjih	 testiranj	 (za	hepatitis	C	–	PCR,	biopsija	 je- ¾
ter)
pomoč	pri	napotitvi	na	dodatno	zdravstveno	oskrbo	in	zdravlje- ¾
nje	ter	ostale	potrebne	storitve	(kot	je	pomoč	pri	odvisnosti	od	
drog)
tem	 ljudem	 omogočiti	 preventivno	 svetovanje,	 ki	 jim	 pomaga	 ¾
spremeniti	 vedênjske	 vzorce,	 kar	 naj	 bi	 preprečilo	 prenos	 ali	
okužbo	s	HIV	in	hepatitisom
nudenje	storitev	za	preprečevanje	okužb	ter	napotki	za	spolne	 ¾
partnerje	ter	tiste,	ki	si	z	ljudmi,	okuženimi	s	HIV,	delijo	igle
-nudenje	 informacij	o	 tveganju	prenosa	okužbe	na	druge	 in	o	 ¾
ačinih,	kako	se	okužba	lahko	prepreči
nudenje	informacij	o	družinskem	načrtovanju	in	napotki	za	žen- ¾
ske v rodni dobi
napotitev na lokalne podporne skupine ¾
nudenje	natančne	literature,	ki	jo	oseba	vzame	s	seboj ¾

3
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3.3 Spolno prenosljive okužbe (SPO)
Kaj so SPO?
To	so	vedno	bolj	pogoste	okužbe,	ki	se	širijo	preko	spolnega	kontakta	
z	okuženim	partnerjem.	Spolno	prenosljive	okužbe	lahko
povzročijo:

bakterije ¾
virusi ¾
paraziti ¾

Najpogostejše	so:
klamidija ¾
gonoreja ¾
genitalne bradavice ¾
herpes ¾
trihomonoza ¾
sramne uši ¾

Manj	pogoste	so:
sifilis ¾
hepatitis	B	(pogostejši	med	uživalci	drog,	ki	si	droge	vbrizgava- ¾
jo)
HIV ¾

SPO	pogosto	nimajo	nobenih	vidnih	simptomov.	Včasih	ljudje	vedo,	da	
so	okuženi,	na	primer	s	tem,	ko	se	pojavi	nenavaden	izcedek
iz	penisa,	vagine	ali	anusa,	pekoč	občutek	pri	uriniranju,	rane	ali	me-
hurčki	na	penisu,	vagini,	anusu	ali	ustih	ali	pa	srbečica	okoli	genitalij	ali	
na intimnih predelih.

Kako ljudje dobijo SPO?
SPO	se	širijo	preko	nezaščitenega	vaginalnega,	oralnega	ali	analne-
ga	spolnega	kontakta	z	nekom,	ki	je	okužen.		Notranjost	ust,	vagine,	
anusa	in	penisa	je	prevlečena	s	posebno	kožo.	Ta	prevleka	se	imenuje	
sluznična	membrana.	Bakterije	in	virusi,	ki	povzročajo	bolezni,	živijo	na	
tej	oblogi.	Ko	imate	nezaščitene	spolne	odnose,	se	lahko	prenesejo	s	
sluznične	membrane	ene	osebe	na	sluznično	membrano	druge	osebe.	
In	to	je	vse,	kar	potrebujete,	da	pride	do	okužbe.	Mati,	ki	je	okužena	
s	 SPO,	 lahko	 bolezen	 prenese	 na	 svojega	 otroka	med	 nosečnostjo	
ali	porodom.	Lahko	se	zgodi,	da	ljudje,	ki	so	okuženi,	nimajo	nobenih	
simptomov.	Kljub	temu	lahko	prenesejo	SPO	na	druge	ljudi.

Kaj se zgodi, ko ima nekdo SPO?
Večina	SPO	je	docela	ozdravljivih	in	oseba	ne	utrpi
nobenih	daljnosežnih	posledic.	Vendar	pa	lahko	posledice	nezdravlje-
ne	SPO	povzročijo	resne	zdravstvene	probleme	in	predstavljajo
precej	velik	javno	zdravstveni	problem.	Klamidija	je	utemeljen	vzrok
za	vnetje	medeničnega	dna,	zunajmaternično	nosečnost	in	neplodnost. 
Prisotnost	SPO	lahko	tudi	poveča	tveganje	za	okužbo	s	HIV.
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Nekatere	spolno	prenosljive	okužbe	se	lahko	spontano	ponovijo.	Na
primer,	herpes	in	genitalne	bradavice	po	zdravljenju	izginejo,
vendar	se	lahko	kasneje	spet	pojavijo.

Kako se lahko izognete okužbi?
Izvajajte	varnejšo	spolnost	(glej	pod	točko	4	v	tem	poglavju). ¾
Oglasite	se	pri	osebju	na	kliniki	za	spolno	zdravje	ali	v	zaporu	in	 ¾
opravljajte	redne	preglede.

Običajni	dnevni	družbeni	stiki	ne	predstavljajo	nobenega	tveganja	za	
okužbo.

V instituciji
Če	imate	simptome	ali	menite,	da	ste	bili	okuženi	s
SPO,	lahko	poprosite	pri	medicinskem	osebju	v	zaporu	za	testiranje
in	morebitno	zdravljenje.

Klamidija
To	je	najpogostejša	bakterijska	spolno	prenosljiva	okužba.
Okuži	cerviks	(maternični	vrat)	pri	ženskah	ter	sečnico,
danko	in	oči	tako	pri	moških	kot	pri	ženskah.
Prenos:

spolni	odnos	z	okuženim	partnerjem ¾
z matere na otroka med porodom ¾
prenos	okužbe	z	genitalij	na	oči	s	prsti ¾

Znamenja in simptomi:

Ženske
Večina	žensk	ne	občuti	nikakršnih	simptomov.	
Možni	simptomi	vključujejo:

povečani	vaginalni	izločki ¾
bolečina	v	spodnjem	predelu	trebuha ¾
potreba	po	pogostejšem	uriniranju ¾
bolečina	pri	uriniranju ¾
neredne menstrualne krvavitve ¾
boleči	spolni	odnosi ¾
bolečina	in	zatekle	oči,	če	se	okužijo ¾

Moški
Moški	so	bolj	nagnjeni	k	doživljanju	simptomov,	a	mnogi	jih	tudi	nimajo.
Simptomi	vključujejo:

izcedek iz penisa ¾
bolečina	in/ali	pekoč	občutek	pri	uriniranju ¾
bolečina	in	zatekle	oči,	če	se	okužijo  ¾

3
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Zdravljenje
Klamidija	se	zlahka	zdravi	z	antibiotiki.	Zdraviti	se	bodo	morali
tudi	vsi	spolni	partnerji.	Priporočljivo	je,	da	se	izogibate	spolnim	kon-
taktom,	dokler	zdravljenje	vas	in	vaših	partnerjev	ni	končano.

Zapleti pri ženskah
Vnetje	medeničnega	dna,	ki	lahko	povzroči	neplodnost. ¾
Zunajmaternična	nosečnost ¾
Prezgodnje	rojstvo	ali	splav ¾
tudi	kronična	(dolgotrajna)	bolečina	v	medenici ¾

Zapleti pri moških
Vnetje	testisov,	ki	lahko	povzroči	neplodnost ¾

Pri moških in ženskah
Reiterjev	sindrom	 je	 lahko	posledica	okužbe	s	klamidijo,	pov- ¾
zroči	vnetje	oči	in	sklepov	ter	včasih	izpuščaj	na	genitalijah	ter	
podplatih.

Preprečevanje: Uporaba	kondoma	ali	dentalne	zaščite	(ali	enakovre-
dnih	proizvodov)	zmanjša	tveganje	okužbe.

Gonoreja
Gonoreja	je	bakterijska	okužba,	ki	okuži	maternični	vrat	pri	ženskah	ter	
sečnico,	danko,	anus	in	grlo	pri	moških	in	pri	ženskah.

Prenos:
Spolni	kontakt	z	okuženim	partnerjem.

Znamenja in simptomi:

Ženske
Simptomi	lahko	vključujejo:

aginalne	izločke,	ki	so	lahko	rumene	ali	sivkaste	barve	in	imajo	 ¾
močen	vonj
bolečina	in/ali	pekoč	občutek	pri	uriniranju ¾
razdražen	anus	in/ali	izločki	iz	anusa ¾

Moški
Simptomi	lahko	vključujejo:

rumene	ali	bele	izločke	iz	penisa ¾
razdražen	anus	in/ali	izločki	iz	anusa ¾

Zdravljenje
Gonorejo	se	zlahka	zdravi	z	antibiotiki.	Zdraviti	se	bodo	morali
tudi	vsi	spolni	partnerji.	Priporočljivo	je,	da	se	izogibate	spolnim	kontaktom,
dokler	zdravljenje	vas	in	vaših	partnerjev	ni	končano.
Zapleti pri ženskah

vnetje	medeničnega	 dna,	 če	 se	 okužba	 ne	 zdravi,	 kar	 lahko	 ¾
povzroči	neplodnost
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zunajmaternična	nosečnost ¾
boleči	spolni	odnosi ¾
okužba	 otroka	med	 porodom	 -	 to	 lahko	 vodi	 k	 okužbi	 oči,	 ki	 ¾
povzroči	slepoto.

Zapleti pri moških
Vnetje	testisov	in	prostate,	ki	lahko	povzroči	neplodnost. ¾

Preprečevanje:	Uporaba	kondoma	ali	dentalne	zaščite	zmanjša	tve-
ganje	okužbe.

Genitalne bradavice
Genitalne	bradavice	so	spolno	prenosljiva	okužba,	ki	se	lahko	pojavi
kjerkoli	na	genitalnem	predelu.	Povzroči	jih	virus	–		humani	papilomski	
virus	(HPV).	Obstaja	več	kot	60	vrst	HPV,	nekatere	povzročijo	genital-
ne	bradavice,	druge	povzročijo	bradavice	na	različnih	delih	telesa.

Prenos:
Spolni	kontakt	z	okuženim	partnerjem.

Znamenja in simptomi:
Simptomi	se	lahko	razvijajo	nekaj	mesecev,	vključujejo	pa:

majhne	rožnate/bele	bule	ali	velike	bule	v	obliki	cvetače	na	ge- ¾
nitalnem predelu,
srbečica. ¾
Če	se	pojavijo	na	materničnem	vratu,	lahko	ženska	opazi	rahlo	 ¾
krvavitev	ali,	redkeje,	neobičajen	vaginalni	izloček.

Zdravljenje
Uporaba	rjave	 tekočine	–	podofilina	–	ki	se	ga	nanese	na	bradavice	
ter	izpere	po	4	urah.	Običajno	je	tudi	zamrzovanje	bradavic	ali	poseg	z	
laserjem.	Vsi	spolni	partnerji	morajo	ravno	tako	obiskati	zdravnika,	da	
preveri	njihovo	spolno	zdravje	ter	po	potrebi	predpiše	zdravljenje.

Preprečevanje:
Uporaba	kondomov	nudi	določeno	zaščito,	vendar	samo,	če	prekrivajo	
okuženi	predel.

Genitalni herpes
Herpes	povzroča	herpes	simpleks	virus	(HSV).	Lahko	prizadene
usta,	genitalni	predel	in	prste.	Virus	živi	v
živčnih	vlaknih	ter	pogosto	ne	povzroči	nobenih	simptomov.	
Obstajata	2	tipa	HSV

Tip	1	običajno	prizadene	usta	ali	nos	in	ga	poznamo	kot	ustni	ali	 ¾
obrazni	herpes.	Vedno	bolj	okužuje	genitalni	predel	kot	posledi-
co oralnih spolnih odnosov.
Tip	2	običajno	prizadene	genitalni	in	analni	predel  ¾

3
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Prenos:
stik	s	kožo ¾
poljubljanje ¾
vaginalni, analni in oralni spolni odnosi ¾

Znamenja in simptomi:
srbečica	 in	zbadajoč	občutek	na	genitalnem	ali	analnem	pre- ¾
delu
boleče	razjede	(mehurčki)	na	okuženem	predelu ¾
bolečina	pri	uriniranju ¾
bolezen,	ki	spominja	na	gripo,	otečene	žleze,	vročina,	bolečina	 ¾
v hrbtu

Zdravljenje
Če	se	ga	ne	zdravi,	se	herpes	pozdravi	sam	od	sebe,	vendar	pa	so	
simptomi	lahko	zelo	neprijetni	in	mučni.	Na	voljo	je	protivirusno	zdravi-
lo,	ki	lahko	olajša	simptome	herpesa,	vendar	ga	je	treba	vzeti	v	72	urah	
po	pojavu	simptomov.	Vsi	spolni	partnerji,	ki	imajo	simptome,	bi	morali	
opraviti pregled za spolne bolezni.

Trihomonoza
Trihomonoza	je	spolno	prenosljiva	okužba,	ki	jo	povzroči	parazit.	Okuži	
vagino	pri	ženskah	in	včasih	sečnico	pri	moških.

Prenos
vaginalni, analni in oralni spolni odnosi ¾
redkeje	preko	deljenja	mokrih	brisač,	džakuzijev	ali	 toplih	ko- ¾
peli

Znamenja in simptomi
Ženske
Čeprav	simptomi	niso	vedno	prisotni,	lahko	vključujejo

bolečino,	vnetje	in	srbečico	v	vagini ¾
bolečino	pri	uriniranju ¾ 5 6 7
redek, penast, rumen/zelen vaginalni izcedek, ki ima lahko ple- ¾
sniv/ribji	vonj
boleči	spolni	odnosi ¾

Zdravljenje
Trihomonozo se zlahka zdravi z antibiotiki. Zdraviti se bodo morali
tudi	vsi	spolni	partnerji.	Priporočljivo	je,	da	se	izogibate	spolnim	stikom,	
dokler	zdravljenje	ni	končano.
Zapleti
Zapleti pri trihomonozi so redki.

Preprečevanje
Uporaba	kondoma	zmanjša	tveganje	okužbe.
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Sramne uši
To	so	majhni	parazitski	insekti,	ki	živijo	med	dlakami	na	sramnem	po-
dročju,	trebuhu,	prsih,	podpazduhah	in	nogah.

Prenos
Spolni	kontakt	z	okuženim	partnerjem ¾
Tesen telesni stik ¾
Deljenje	posteljnine	in	brisač ¾

Znamenja in simptomi
srbečica ¾
včasih	so	uši	vidne	na	koži ¾
izločki	uši	v	spodnjem	perilu,	ki	so	videti	kot	črn	prah ¾
gnide	(jajčeca)	na	dlakah ¾

Zdravljenje
Uši	 zlahka	 zdravimo	 z	 uporabo	 posebnega	 losjona,	 ki	 ga	 predpiše	
zdravnik, ali pa ga dobimo v lekarni. Zdraviti se bodo morali
tudi	spolni	partnerji.	Priporočljivo	 je,	da	se	 izogibate	spolnim	kontak-
tom,	dokler	zdravljenje	ni	končano.

Sifilis
Sifilis	povzroča	bakterija.

Prenos
Spolni	kontakt	z	okuženim	partnerjem. ¾
Okužena	mati	prenese	bolezen	na	svojega	nerojenega	otroka ¾

Znamenja in simptomi
Enaki	so	za	moške	 in	ženske.	Pogosto	ostanejo	neopaženi	 in	 lahko	
traja	do	3	mesece,	da	se	pokažejo.	Obstaja	več	stadijev,	najbolj	kužna	
pa	sta	prvi	in	drugi	stadij.	Prvi	stadij:	neboleče	razjede	predvsem	okoli	
genitalnega	predela,	lahko	pa	se	pojavijo	kjerkoli	na	telesu.	Običajno	
se	pojavijo	približno	tri	tedne	po	okužbi	in	so	zelo	kužne.
Drugi	stadij:	če	bolezni	ne	zdravimo,	se	ta	stadij	pojavi	3–6	tednov
po	pojavu	razjed.	

Izpuščaj,	ki	pokriva	celotno	telo	ali	pa	dele:
izguba las ¾
gripi	podobni	simptomi,	otečene	žleze,	izguba	apetita ¾

3
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Latentni stadij
To	 je	 sifilis,	 ki	 ga	ne	 zdravimo.	Simptomi	 so	 izginili	 in	 okužba	 lahko	
ostane	skrita	več	let.	Okužbo	lahko	potrdi	krvni	test.	Če	se	ga	ne	zdra-
vi,	lahko	sifilis	povzroči	take		poškodbe	na	srcu	in	živčnem	sistemu,	ki	
so	lahko	nepopravljive.

Zdravljenje
Sifilis	lahko	v	kateremkoli	stadiju	zdravimo	z	antibiotiki.	Aktualni	in
prejšnji	spolni	partnerji	se	morajo	testirati	in	sprejeti	zdravljenje,	če	je	
to	primerno.	Dobro	je	testirati	tudi	otroke,	ki	se	rodijo	ženskam	s	sifili-
som.
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4 VARNA SPOLNOST V ZAPORIH

Spolna	aktivnost	se	v	zaporih	odvija	ravno	tako	kot	zunaj.
Spolne	izkušnje	in	užitek	sta	del	tega,	kar	nas	dela	ljudi.	Podobno	kot
zapori	niso	prosti	drog,	tudi	niso	prosti	spolnosti.	Poleg	tega	življenje	
v	zaporu	ustvarja	pogoje,	ki	spodbujajo	razvoj	homoseksualnih	ali	lez-
bičnih	odnosov	znotraj	institucije.	Razširjenost	spolne	dejavnosti	v	za-
poru	temelji	na	dejavnikih,	kot	je	namestitev	v	enoposteljno	celico	ali	
dormitorij,trajanje	kazni,	klasifikacija	varnosti	in	mera,	do	katere	so	do-
voljeni	intimni	obiski	zakonca	ali	partnerja.	Več	študij	je	podalo	dokaze,	
da	je	stopnja	tveganega	spolnega	vedênja	v	korekcijskem	okviru	dokaj	
velika.

Kljub	kondomom,	ki	so	na	razpolago	v	zaporih,	je	znanje	o
tveganem	spolnem	vedênju	in	osebnem	preprečevanju	tveganja	šibko.	
Todts	in	dr.	(1997)	poročajo,	da	nobena	skupina	belgijskih	zapornikov,	
ki	so	imeli	v	času	prestajanja	kazni	spolne	odnose,	ni	uporabljala	kon-
domov.	Preprečevalni	ukrepi,	ki	so	bili	na	voljo,	niso	bili	sprejeti.	Razlog	
je	morda	v	tem,	da	večina	zaporniške	populacije	v	splošnem	ne	spreje-
ma	spolnih	odnosov	med	moškima	ter	zato	zapori	ne	nudijo
dovolj	zasebnosti.

Spolni	prenos	HIV,	hepatitisa	B	ali	drugih	spolno	prenosljivih	bolezni	v	
zaporih	je	zapleten	pojav,	kjer	se	vsi	srečujejo	s	tabuji:	osebje	v	zapo-
rih,	zdravstveno	osebje	 in	zaporniki.	Penetracijski	spolni	odnosi	med	
moškimi	zaporniki	se	lahko	odvijajo	v	celi	vrsti	situacij	in	ne	samo	med	
dvema	‚gej‘	sojetnikoma:

heteroseksualni	moški,	ki	imajo	spolne	odnose	z	moškimi ¾
prava homoseksualna spolnost ¾
sporazumna spolnost ¾
spolnost,	do	katere	pride	zaradi	okoliščin	 (zaporniki	plačajo	s	 ¾
tem,	kar	imajo)
prisilni spolni odnosi ¾
posilstvo in skupinsko posilstvo ¾
moško	prostituiranje ¾

Glede	narave	spolne	prisile	v	zaporih
obstaja	veliko	napačnih	razumevanj	ter	pomanjkanje	zavedanja	o	pro-
blemu.	Dostopnost	kondomov	za	zapornike	je	lahko	koristna	v	neka-
terih	primerih,	vendar	pa	zagotovo	ne	bo	preprečila	spolnega	prenosa	
HIV	v	večini	primerov	tako	imenovanih	‚sporazumnih‘	spolnih	odnosov	
v	zaporu	(glej	tudi	Reyes	2000).

4.1 Dostopnost kondomov v zaporih
Smernice	WHO	(Svetovna	zdravstvena	organizacija)	o	HIV	in	AIDS-u	v	
zaporih	(1993)	priporočajo:	“...	Ker	se	penetracijski	spolni	odnosi	v	zaporih	
odvijajo	tudi,	ko	so	prepovedani,	morajo	biti	zapornikom	ves	čas	njihovega	
bivanja	v	zaporu	na	razpolago	kondomi	.	Na	voljo	morajo	biti
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tudi	pred	vsako	obliko	izpusta	ali	odhoda.”	Dodati	je	treba,	da	morajo	biti	
kondomi	 na	 razpolago	 tudi	 pri	 intimnih	 obiskih	 zakoncev	 ali	 partnerjev	
(tako uradnih kot neuradnih).

Razpoložljivost	kondomov	v	evropskih	zaporih	se	v	praksi	zelo	razliku-
je	glede	na	preskrbo	in	dostop	do	kondomov.	Perkins	(1998)	je	preučil	
dostopnost kondomov v evropskih zaporih in ugotovil širok razpon raz-
ličnih	politik	“...glede	kontinuuma,	ki	se	razteza	od	odobravanja	proste	
distribucije	znotraj	zapora	do	popolne	prepovedi.	Devet	od	petnajstih	
EU	držav	ima	jasno	politiko,	ki	zapornikom	omogoča	dostop	do	kon-
domov,	v	skladu	s	smernicami	WHO.	Ostalih	šest	zavzema	drugačno	
stališče	glede	dostopa,	od	skrajne	prepovedi,	ki	temelji	na	pomanjklji-
vem	prepoznavanju	problema.”	*5.	Na	Škotskem,	v	Italiji	in	na	Irskem	
so	spolne	dejavnosti	v	zaporih	prepovedane	in	kondomi	kot	tudi	lubri-
kanti	zapornikom	niso	na	voljo.	Razdelijo	jih	tistim,	ki	imajo	izhode	in	
gredo	lahko	domov,	in/ali	kot	del	paketa,	ki	ga	prejmejo	ob	izpustitvi	iz	
zapora.

V	evropskih	zaporih	veljajo	različne	politike.	Dostop	preko
socialnih delavcev ¾
zdravstvene enote ¾
duhovnikov ¾
trgovin v zaporu ¾
na	recept,	če	zaporniški	zdravnik	meni,	da	obstaja	tveganje	za	 ¾
prenos	SPB.	(England/Wales)

Razpoložljivost	kondomov	je	kontroverzno	vprašanje	po	celem	svetu,	
razlog	pa	je	v	tem,	da	je	spolnost	drugi	največji	tabu	v	zaporu	(po	uži-
vanju	drog).	Leta	1995	je	v	Avstraliji	50	zapornikov	začelo	pravni	spor	
proti	državi	New	South	Wales	(NSW)	zaradi	neoskrbovanja	s	kondomi;	
trdili	so,	da	“preprečevanje	dostopa	do	preventivnih	sredstev	za	zašči-
to	zdravja	zapornikov	ni	primeren	del	kazni.”	Od	tedaj	naprej	se	je	vsaj	
deloma	zaradi	tega	pravnega	spora	vlada	NSW	odločila,	da	bo	omo-
gočila	dostop	do	kondomov.	Tudi	drugi	avstralski	sistemi	so	omogočili	
dostop	do	kondomov.	Ponekod	(Južna	in	Zahodna	Avstralija)	dovolijo	
oskrbo	s	kondomi,	vendar	pa	jih	dejansko	ne	dobavljajo.

4.2 Splošne informacije o kondomih

Če	se	kondomi	pravilno	uporabljajo,	so	primeren	način	za	doseganje
varne	spolnosti	ter	varnih	spolnih	odnosov.	Čeprav	niso	100	%	varni,	
lahko	kondomi	preprečijo	večino	SPO	in	rojstvo	neželenih	otrok.

*5
(Perkins	1998,	33;
Laporte	1997)
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V	splošnem	so	na	voljo	različne	vrste	kondomov	(vendar	redko
v zaporih):

brez lubrikanta ali z njim. ¾
Veliko	ljudi	kondom	raje	uporablja	v	kombinaciji	z	lubrikantom,	ker	se	
s	tem	zmanjša	možnost	raztrganja	ali	zdrsa	kondoma.	Pogosto	se	na	
kondomu	že	nahaja	lubrikant	na	vodni	osnovi.	S	kondomi,	ki	so	primer-
ni	za	analni	seks,	je	včasih	posebej	zapakiran	dodaten	lubrikant.

kondomi z okusom ¾
Večina	kondomov	z	okusom,	ki	 se	pojavljajo	na	 trgu,	ni	namenjenih	
za	vaginalno	uporabo.	Kondomi	z	okusom	nimajo	lubrikanta	in	so	bolj	
primerni	za	uporabo	pri	oralnem	seksu	(felacija).

ženski kondomi in dentalne zaščite ¾
Ti	kondomi	niso	na	voljo	v	vseh	državah	članicah	Evropske	unije
in	sploh	ne	v	zaporih.	Povsod	stanejo	veliko.	Vseeno	pa	je	ženski	kon-
dom	lahko	uporaben	iz	več	razlogov.	Vstavi	se	ga	v	vagino,	gumijasti	
obroček	znotraj	kondoma	pa	omogoča,	da	kondom	ostane	na	pravem	
mestu.	Velika	prednost	“femidoma”	je	v	tem,	da	se	ga	lahko	vstavi	dol-
go	pred	dejanskim	spolnim	odnosom.

zelo močni kondomi ¾
Zelo	močne	kondome	pogosto	imenujejo	‚gej	kondomi‘,	kar
je	pravzaprav	napačno,	kajti	analni	spolni	odnosi	so	ravno	tako	običajni	
med	heteroseksualci.	Zelo	močni	 kondomi	so	posebej	 zasnovani	 za	
analne	 spolne	odnose.	Ta	vrsta	 kondoma	ne	velja	 za	100	%	varne.	
Možnost	‚nesreče‘,	kot	je	strganje	kondoma,	je	precejšnja,
če	 se	 kondoma	ne	uporablja	 pravilno.	To	 vrsto	 kondoma	 je	najbolje	
uporabljati	z	dodatnim	lubrikantom.

4.3 Navodila za uporabo kondomov

Preverite, če imate pravi kondom: ¾
Je	namenjen	vaginalni	ali	analni	uporabi?	Za	analno	uporabo	 ¾
so	primerni	samo	posebni,	debelejši	kondomi.
Je	dovolj	velik? ¾
Je	znamka	odobrena? ¾
Preverite	rok	trajanja. ¾

Paket previdno odprite na sredini: ¾
Da	bi	preprečili	strganje	kondoma,	ne	uporabljajte	zob	ali	ška- ¾
rij.

Izvlecite kondom: ¾
Če	imate	dolge	nohte,	bodite	še	posebej	previdni. ¾
Prepričajte	se,	da	kondoma	ne	držite	z	notranjo	stranjo	navzven. ¾

4
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Stisnite rezervoar za spermo na vrhu kondoma, tako da ne  ¾
ostane nič zraka. To naredimo, ker:
je	možnost,	da	se	kondom	strga,	manjša,	ker	na	rezervoar	ne	 ¾
deluje	pritisk.
Če	kondom	rezervoarja	nima,	ga	lahko	naredite	sami,	tako	da	 ¾
iztisnete	zrak	iz	zgornjega	dela	kondoma	(1-3	cm).

Nadenite kondom na vrh penisa in ga previdno odvihajte  ¾
do korena penisa.
Preden	si	nadenete	kondom,	počakajte,	da	penis	docela	otrdi. ¾
Če	je	odvit	do	konca,	obstaja	manjša	možnost,	da	bi	kondom	 ¾
zdrsnil dol.
Ponovno	bodite	previdni	z	dolgimi	nohti. ¾

Prepričajte se, da uporabljate lubrikante na vodni osnovi. ¾
Za	analno	penetracijo	vedno	uporabite	lubrikant. ¾
Lubrikant,	ki	ni	na	vodni	osnovi,	bo	kondom	stopil.	Zato	ne	upo- ¾
rabljate	kreme	za	roke,	losijona	za	telo,	vazelina,	olja	ali	masla.	
Če	nimate	drugega,	uporabite	slino!

Takoj po ejakulaciji previdno umaknite penis. ¾
Med	umikanjem	držite	kondom	pri	odprtini,	da	bi	preprečili,	da	 ¾
zdrsne dol.
Če	boste	čakali	predolgo,	bo	penis	postal	mehak,	kondom	bo	 ¾
zdrsnil dol in sperma se bo razlila.

Kondom odvrzite v smetnjak. ¾
Ne	vrzite	jih	v	toaletno	školjko,	ker	lahko	kondomi	zamašijo	od- ¾
tok.

Umijte si roke. ¾

!Za vsak nov spolni odnos uporabite nov kondom. Nikoli ne 
uporabite dveh
kondomov enega vrh drugega, ker to lahko povzroči, da se
kondomi raztrgajo.
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KVIZ 'KAJ VESTE O KUŽNIH BOLEZNIH?' *6

Ali	lahko	dobite	AIDS,	s	tem	ko	jeste	s	krožnika	nekoga	drugega?	Ali	
je	nevarno,	če	se	zbodete	z	že	uporabljeno	 injekcijo?	Kakšno	zvezo	
ima	virus	hepatitisa	C	z	AIDS-om?	Na	kratko,	kaj	veste	o	zdravstvenih	
tveganjih?	Preverite	svoje	znanje	s	tem	kvizom.

1. Voda in milo uničita virus hepatitisa B, ko čistite injekcijo.
A.	Pravilno

B.	Napačno

2. Več kot polovica vseh uživalcev drog, ki uporabljajo injekcije, je 
okuženih z virusom hepatitisa C.
A.	Pravilno

B.	Napačno

3. Če se po nesreči zbodete z rabljeno iglo, to ni nevarno.
A.	Pravilno

B.	Napačno

4. HIV je bolj nalezljiv kot pa virus hepatitisa B.
A.	Pravilno

B.	Napačno

5. Z uporabo noža in vilice pacienta z AIDS-om se lahko tudi sami 
nalezete HIV.
A.	Pravilno

B.	Napačno

6. Vdih kašlja nekoga drugega zadostuje za okužbo s tuberkulo-
zo.
A.	Pravilno

B.	Napačno

7. Samo oseba, ki ima aktiven virus hepatitisa B, lahko druge oku-
ži z virusom hepatitisa B.
A.	Pravilno

B.	Napačno

*6
Na podlagi 
‚Oceni	svoja
tveganja‘,	
Mainline
Amsterdam 
(glej
reference)

4

?
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8.	Če vas nekdo ugrizne, se lahko okužite z virusom hepatitisa B.
A.	Pravilno

B.	Napačno

9. Večina uživalcev drog, ki ima HIV, je tudi okuženih z virusom 
hepatitisa C.
A.	Pravilno

B.	Napačno

10. Tveganje, da bi se nalezli kužne bolezni, je večje za ljudi, ki 
delajo v zaporih.
A.	Pravilno

B.	Napačno
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REZULTATI KVIZA
Seštejte	števila	za	odgovori,	ki	ste	jih	podali.
1. A-0   B-1
2. A-1   B-0
3. A-0   B-1
4. A-0   B-1
5. A-0  B-1
6. A-1   B-0
7. A-0   B-1
8.	A-1		 	 B-0
9. A-1   B-0
10. A-1  B-0

0–5	točk
Vaše	znanje	o	zdravstvenih	 tveganjih	 je	pomanjkljivo.	Ta	situacija	 je	
nevarna.	Vaše	pomanjkljivo	zavedanje	 lahko	pripelje	do	 tega,	da	se	
okužite	z	nevarnim,	celo	smrtno	nevarnim	virusom.

6–8	točk
Vaše	znanje	o	zdravstvenih	tveganjih	je	dokaj	dobro,	vendar	ne	dovolj	
dobro.

9–10	točk.
Dobro	ste	obveščeni	o	zdravstvenih	tveganjih.	Če	boste	svoje	znanje	
kombinirali	z	varnim	vedênjem,	 je	 tveganje	okužbe	zaradi	osebnega	
napačnega	ravnanja	ali	malomarnosti	z	vaše	strani	zelo	majhno.

Pravilni	odgovori	na	kviz	‚Oceni	svoje	tveganje‘:

1.	Voda	in	milo	uničita	virus	hepatitisa	B.
B - Napačno Voda	in	milo	ne	bosta	uničila	virusa	hepatitisa	B.

2.	Več	kot	polovica	vseh	uživalcev	drog,	ki	uporabljajo	injekcije,	je	oku-
ženih	z	virusom	hepatitisa	C.
A – Pravilno. 70	%	do	80	%	vseh	uživalcev	drog,	ki	uporabljajo	injek-
cije,	je	okuženih	z	virusom	hepatitisa	C.

3.	Če	se	po	nesreči	zbodete	z	rabljeno	iglo,	to	ni	nevarno.
B - Napačno Virus	AIDS-a	ne	preživi	zunaj	človeškega	telesa,	razen	
v	rabljeni	injekciji	ter	v	ostankih	krvi.	V	injekciji	virus	AIDS-a	ostane	živ	
dlje	od	treh	tednov.	Tudi	hepatitisa	se	lahko	nalezemo	preko	okužene	
igle.	Če	se	po	nesreči	zbodete	na	rabljeni	igli,	je	to	vsekakor	nevarno.

4.	HIV	je	bolj	nalezljiv	kot	pa	virus	hepatitisa	B.
B - Napačno Virus	hepatitisa	B	je	stokrat	bolj	nalezljiv	kot	pa	HIV.

5.	Z	uporabo	noža	in	vilice	pacienta	z	AIDS-om	se	lahko	tudi	sami	na-
lezete	HIV.

4

!
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B - Napačno Čeprav	so	virus	HIV	našli	v	slini	oseb,	ki	so	HIV	pozitivne,	
je	koncentracija	prenizka,	da	bi	okužila	drugo	osebo.	Poleg	tega	virus	
ne	preživi	zunaj	človeškega	telesa,	oziroma	na	kozarcih,	skodelicah,	
krožnikih	in	jedilnem	priboru.	Zato	lahko	uporabite	nož	in	vilice	pacien-
ta	z	AIDS-om,	ne	da	bi	to	za	vas	predstavljalo	kakršnokoli	nevarnost.

6.	Vdih	kašlja	nekoga	drugega	zadostuje	za	okužbo
s tuberkulozo.
A – Pravilno. Tuberkuloza	se	širi	preko	kapljic	kašlja.	Če	nekdo	za-
kašlja	ali	kihne	v	vašo	smer,
se	obrnite	z	obrazom	proč.

7.	Samo	oseba,	ki	ima	aktiven	virus	hepatitisa	B,	lahko	druge	okuži	z
virusom hepatitisa B.
B - Napačno Ne	 samo	 ljudje	 z	 akutnim	 hepatitisom	B,	 temveč	 tudi	
ljudje	s	kroničnim	hepatitisom	B	lahko	širijo	virus.

8.	Če	vas	nekdo	ugrizne,	se	lahko	okužite	z	virusom	hepatitisa	B.
A – Pravilno. Virus	hepatitisa	B	najdemo	v	krvi	in	slini.	Zato	je	ugriz
nevaren.

9.	Večina	uživalcev	drog,	ki	ima	HIV,	je	tudi	okuženih	z	virusom	hepa-
titisa	C.
A – Pravilno. Večina	uživalcev	drog	je	okuženih	z	virusom	hepatitisa	

10.	Tveganje,	da	bi	se	nalezli	kužne	bolezni,	je	večje	za	ljudi,	ki	delajo	v	
zaporih.
A – Pravilno. Povprečno	število	ljudi,	okuženih	z	virusno	boleznijo,	je
večje	v	zaporih	kot	pa	zunaj	njih.	Zato	člani	osebja	v	zaporu	veljajo za 
skupino	z	visokim	tveganjem.

!
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5 POVZETEK: KAKO SE ZAŠČITIMO!

5.1 Dnevni stiki

Od	zgoraj	omenjenih	nalezljivih	bolezni	se	samo	gripa	in	tuberkuloza
lahko	prenašata	preko	dnevnih	stikov.	Testiranje	novih	prišlekov	s	kro-
ničnim	kašljem	za	 tuberkulozo	 je	močno	zmanjšalo	 tveganje	okužbe	
s	tuberkulozo.	Skoraj	nemogoče	je,	da	bi	se	zaščitili	pred	gripo	(influ-
enca).	Na	srečo	gripa	ni	 resna	bolezen.	Vendar	bi	se	 ljudje	šibkega	
zdravja	morali	cepiti.	Da	bi	preprečili	širjenje	bakterij	ali	virusov	preko	
zraka,	si	pri	kašljanju	vedno	pokrijte	usta	z	roko	in	se	obrnite	stran	od	
drugih.	Pri	prehladih	uporabite	robčke	za	enkratno	uporabo.

5.2 Spolni kontakt

Pri	spolnem	kontaktu	lahko	sperma,	menstrualna	ali	druga	kri,	predse-
menska	tekočina	ali	vaginalni	izločki	vstopijo	v	krvni	obtok	druge	osebe	
in	povzročijo	okužbe.	Uporaba	kondoma	med	vaginalnim	 in	analnim	
spolnim	 odnosom	 nudi	 učinkovito	 zaščito.	 Za	 analne	 spolne	 odno-
se	uporabite	ekstra	močan	kondom	z	dodanim	 lubrikantom	na	vodni	
osnovi.	Lubrikanti	na	osnovi	olja	(kot	na	primer	vazelin)	bodo	poško-
dovali	gumo	kondoma	in	lahko	povzročijo	raztrganine.	Preprečite,	da	
bi	seme,	predsemenska	tekočina	ali	vaginalni	izločki	prišli	v	vaša	usta.	
Pri	oralnih	spolnih	odnosih	uporabite	kondom.	Za	kunilingus	lahko	kon-
dom	razrežete.	Francosko	poljubljanje,	predigra	in	masturbiranje	sebe	
ali	drugih	je	ravno	tako	varno.	Kondomi	ne	ščitijo	pred	sramnimi	ušmi.

5.3 Druge oblike stika s krvjo

Krvni	delci	lahko	zaidejo	v	krvni	obtok	skozi	rane	in	vnetja	ali	preko	ust,	
nosa	in	oči.	Čeprav	so	možnosti	za	okužbo	majhne,	je	preprečevanje	
boljše.	Pomembno	je,	da	preprečite,	da	kri	druge	osebe	vstopi	v	vaš	
krvni	obtok.	Kri	je	lahko	okužena	s	HIV,	hepatitisom	B	ali	hepatitisom	
C.	Na	srečo	obstajajo	preprosti	ukrepi,	ki	jim	ljudje	lahko	sledijo,	da	bi	
preprečili	vstop	krvi	druge	osebe	v	svoj	krvni	obtok.	Med	določenimi	
dejavnostmi	znotraj	kazenske	institucije	si	je	treba	nadeti	zaščito.	Na	
primer	med	spolnimi	odnosi	ali	med	opravljanjem	določenih	vrst	čiš-
čenja	bi	ljudje	morali	nositi	kondome	oziroma	gumijaste	rokavice.	
Previdnost	je	nujna	v	naslednjih	situacijah:

nesreče	ali	druge	situacije,	kjer	lahko	priteče	kri. ¾

Če	kri	neke	osebe	po	nesreči	vstopi	v	rano	(vključno	z	vneto	kožo,	na	
primer	dlesni	in	oči)	na	telesu		druge	osebe,	se	majhno	tveganje	lahko	
še	zmanjša	na	naslednji	način:

dovolite rani, da krvavi ¾
sperite z vodo ¾
rano	razkužite	z	jodom ¾
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Če	kri	osebi	zaide	v	usta,	nos	ali	oči,	je	treba	prizadeto	območje	temel-
jito	sprati	z	vodo	in	zdravstveno	osebje	povprašati,	kakšni	so	nadaljnji	
ukrepi.	Oseba	naj	natančno	opiše,	kaj	se	je	zgodilo.	Tveganje	je	lahko	
minimalno.	Zdravnik	ali	medicinska	sestra	lahko	priporočita	cepljenje	
proti	hepatitisu	B	ali	(anti-virusno)	profilakso	po	izpostavljenosti.

Tetoviranje,	prebadanje,	uživanje	intravenoznih	zdravil	in	krvno	 ¾
Pobratenje

Vse	te	dejavnosti	zajemajo	prebadanje	ali	rezanje	kože.	Pri	tem	lahko	
kri ene osebe vstopi v krvni obtok druge osebe.

Tetoviranje	in	prebadanje	se	pogosto	opravi	z	iglami	in	drugimi	ostrimi
predmeti,	ki	jih	je	prej	že	uporabila	druga	oseba.	Na	njih	lahko	ostanejo	
majhne	količine	krvi.	V	idealnem	primeru	naj	teh	predmetov	ne	bi	po-
novno	uporabljali,	vendar	če	to	že	morate	storiti,	predmete	res	temeljito	
očistite,	preden	jih	ponovno	uporabite.

Injekcij	in	pripomočkov	za	vbrizgavanje	znotraj	kazenskih	institucij	pri-
manjkuje,	ker	jih	po	navadi	osebje	vedno	odstrani,	ko	jih	najde.	Upora-
ba	drog	ni	dovoljena.	Vsako	injekcijo	znotraj	zapora	je	skoraj	zagotovo	
že	uporabil	nekdo	drug.	Zato	verjetno	vsebuje	delce	krvi,	ki	so	lahko	
okuženi	s	HIV	ali	hepatitisom.	Vbrizgavanje	drog	je	torej	zelo	tvegano.	
Če	si	jo	morate	vbrizgati	v	zaporu,	se	prepričajte,	da	ste	temeljito	očis-
tili	injekcijo	in	pribor.

Obreda	krvnega	pobratenja	ni	mogoče	izvajati	na	varen	način.	Kri	ene	
osebe	bo	vedno	vstopila	v	rano	druge	osebe.	Poskusite	najti	drugačen	
način	tvorjenja	vezi.

5.4 Posebnosti varne spolnosti *7

Tako	analni	 spolni	 odnosi	 (v	 zadnjično	odprtino)	 kot	 vaginalni	 spolni	
odnosi	so	tvegane	dejavnosti,	kar	zadeva	prenos	HIV.	Vendar	pa	lahko	
dober	kondom,	ki	se	ga	pravilno	uporablja,	v	veliki	meri	zmanjša	mož-
nosti	okužbe,	in	to	ne	samo	pred	virusom	HIV,	temveč	tudi	pred	drugimi	
spolno	prenosljivimi	boleznimi.

Nezaščiteni	 analni	 spolni	 odnosi	 (v	 zadnjično	 odprtino	 brez	 ¾
kondoma).	To	je	najbolj	tvegan	način	spolnih	odnosov,	kar	zadeva	HIV	
in	druge	SPB.	Notranja	sluznica	anusa	je	zelo	občutljiva.	Analni	spolni	
odnos	povzroči	poškodbe	na	sluznici	in	omogoči	spermi,	ki	je	okuže-
na	s	HIV	ali	z	virusom	hepatitisa,	da	vstopi	v	krvni	obtok.	Druge	SPB,	
kot	sta	gonoreja	in	klamidija,	se	tudi	lahko	prenesejo	preko	sluznične	
membrane. Veliko	ljudi	je	prepričanih,	da	se	lahko	okuži	samo	oseba,	
ki	 je	penetrirana	(v	katero	se	prodre	s	penisom).	To	ni	res.	Moški,	ki	
opravlja	penetracijo,	se	prav	tako	lahko	okuži	s	HIV	ali	s	kakšno	dru-

*7
Na podlagi 
Trautmann / Baren-
dregt	‘European	Peer	
Support	Manual’	(glej	
reference)
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go	SPB,	če	glavica	penisa	pride	v	stik	z	virusom	ali	bakterijo	s	telesa	
druge osebe.

Nikoli ne imejte nezaščitenih analnih spolnih odnosov. Za večjo var-
nost lahko poskrbite z uporabo zelo močnega kondoma z lubrikantom 
na vodni osnovi. Vendar tudi s kondomom analni spolni odnos ni nikoli 
povsem varen, ker se kondomi lahko raztrgajo ali zdrsnejo dol.

Nezaščiteni	vaginalni	spolni	odnosi	(seks	brez	kondoma).	Seks	 ¾
brez	kondoma	vas	izpostavlja	visokemu	tveganju	za	okužbo	s	HIV	ali	
drugo	SPB.	Če	že	imate	spolno	bolezen,	so	možnosti,	da	bi	se	okužili,	
še	večje.	Še	več,	HIV	preživi	v	menstrualni	krvi,	zato	je,	če	že	imate	
HIV	(če	ste	seropozitivni),	možnost,	da	ga	boste	prenesli	na	nekoga	
drugega,	med	menstruacijo	veliko	večja.

Zato je naš nasvet precej jasen: med seksom vedno uporabljajte kon-
dom.

Oralni spolni odnos z moškim (felacija, fafanje). ¾
Veliko	ljudi	se	sprašuje,	če	so	oralni	spolni	odnosi	varni.	Splošni	nasvet	
je:	če	sperma	ne	zaide	v	vaša	usta,	ne	boste	prišli	v	stik	s	HIV	in	osta-
limi	virusi,	ki	se	prenašajo	s	krvjo.	Težava	je	v	tem,	da	je	težko	vedeti,	
kdaj	natančno	bo	moški	doživel	orgazem.	Zato	morate	tudi	pri	oralnem	
seksu	uporabljati	 kondom.	To	 je	 še	 posebej	 pomembno,	 če	 imate	 v	
ustih	razjede	ali	če	vaše	dlesni	krvavijo.

Uporaba	kondoma	vas	bo	tudi	ščitila	pred	ostalimi	spolnimi	boleznimi,
ko	so	gonoreja,	klamidija	in	sifilis.	Skoraj	nemogoče	se	je	okužiti	s	HIV	
ali	z	ostalimi	virusi,	ki	se	prenašajo	s	krvjo,	preko	 lizanja	 testisov	ali	
okoli	anusa.	Pazite	na	praske	ali	rane	(da	bi	se	izognili	stiku	s	krvjo)	in	
skušajte	se	izogniti	stiku	z	iztrebki	(drekom).	Preko	njih	ne	boste	do-
bili	AIDS-a	(razen	če	vsebuje	kri),	lahko	pa	dobite	nadležne	črevesne	
okužbe	in	bolezni.

Kunilingus (oralni seks z žensko, lizanje) ¾
Četudi	je	ženska	okužena	s	HIV	ali	hepatitisom	C,	se	v	njeni	vaginalni	
tekočini	nahaja	le	čisto	majhna	količina	virusa.	Zato	so	možnosti,	da	bi	
se	okužili	preko	oralnega	seksa	z	žensko,	zelo	majhne.	Če	ima	ženska	
menstruacijo,	so	oralni	spolni	odnosi	bolj	tvegani,	ker	lahko	stik	z	njeno	
menstrualno	krvjo	na	druge	 ljudi	prenese	HIV	ali	druge	viruse,	ki	se	
prenašajo	s	krvjo.	Oralni	seks	z	žensko	odsvetujemo	tik	pred	menstru-
acijo,	med	njo	in	po	njej.	Tudi	herpes	in	sramne	uši	se	lahko	prenašajo	
z	oralnim	seksom.	Če	ima	ženska	mehurčke,	rane	ali	kraste	okoli	svoje	
vagine	ali	ust,	se	izogibajte	oralnemu	seksu	z	njo,	oziroma	preprečite,	
da	bi	kdo		izvajal	oralni	seks	na	vas.

5
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Če želite popolno varnost, uporabite zaščito, ki je podobna ‚dentalni 
zaščiti‘, ki jo je treba med oralnim seksom namestiti preko sramnih 
ustnic.

Ročna stimulacija (drkanje, masturbiranje) ¾
Ne	morete	se	okužiti	s	HIV	ali	z	ostalimi	virusi,	ki	se	prenašajo	s	krvjo,
z	ročno	stimulacijo,	ker	virus	ne	more	preiti	skozi	zdravo	kožo.	Če	ima-
te	 na	 roki	 odprto	 rano	 ali	 žulj,	 preko	 njega	 samo	 namestite	 obliž	 in	
boste varni.

Seks s prsti (v anus ali vagino) ¾
Enako	ne	morete	dobiti	virusa,	ki	se	prenaša	s	krvjo,	preko	seksa	s	prs-
ti	(v	vagino)	ali	‚fistinga‘	(v	anus),	tudi	če	vstavite	celo	dlan.	Kot	smo	že	
dejali,	virus	ne	more	priti	v	telo	preko	zdrave	kože.	Kljub	temu	pa	je	fis-
ting	bolj	higieničen,	če	uporabite	tanko	gumijasto	rokavico.	Pomembno	
je	tudi,	da	uporabite	dovolj	lubrikanta	na	vodni	osnovi,	da	bi	preprečili	
poškodbe	sluznice	anusa	med	fistingom.

Zlati tuš in defekacija (lulanje in kakanje) ¾
Urin	in	iztrebki	ne	vsebujejo	HIV	in	ostalih
virusov,	ki	se	prenašajo	s	krvjo.	Vendar	pa	lahko	urin	ali	iztrebki	vsebu-
jejo	majhne	količine	krvi	zaradi	okužb	jeter	ali	ledvic	ali	zaradi	hemo-
roidov.	Te	nevidne	kapljice	krvi	vas	lahko	izpostavijo	virusu	HIV.	Urin	
in	iztrebki	lahko	prenašajo	spolno	prenosljive	bolezni,	kot	je	gonoreja,	
in	 če	 jih	 zaužijemo,	 lahko	 povzročijo	 resne	 črevesne	 okužbe,	 kot	 je	
hepatitis A.

Lahko ste brez skrbi, če dobite urin ali iztrebek na svoje roke ali kožo, 
vendar pa se izogibajte temu, da bi zašla v vaš nos, oči, usta, vagino 
ali anus. Vsi ti predeli so prevlečeni z občutljivo kožo (sluznično mem-
brano). Ne pijte urina druge osebe. Umijte si roke in ostalo okuženo 
kožo z milom in vodo.
1

S/M (Sadomazohizem) ¾
Kot	velja	za	vse	ostalo,	je	tudi	S/M	lahko	varen	ali	tvegan,	odvisno	od	
tega,	kaj	počnete.	Bodite	pazljivi,	da	ne	povzročite	krvavenja,	ker	lahko	
okužena	kri	in	seme	laže	prideta	v	telo.

Če pride kri na pribor, ga umijte z milom in vodo in ga nato 10 minut 
namakajte v 70 % raztopini alkohola (prodajajo v lekarnah). Če je na 
voljo varikina, bo tudi to v redu.

Spolni pripomočki (dildo, vibrator itd.) ¾
Obstaja	minimalna	možnost	prenosa	virusov,	ki	se	prenašajo	s	krvjo,	
preko	spolnih	pripomočkov,	če	te	pripomočke	uporabljate	z	več	spolni-
mi	partnerji.	Skušajte	uporabljati	samo	svoje	lastne	spolne	pripomočke	
in	jih	po	uporabi	dobro	očistite	z	vodo	in	milom.	Če	spolne	pripomočke	
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delite	z	drugimi,	jih	uporabljajte	s	kondomom.	Če	uporabljate	dildo	za	
analni	seks,	ga	po	tem,	ko	je	bil	v	vašem	anusu,	ne	vstavljajte	v	svojo	
vagino.	To	lahko	prenese	bakterije	iz	anusa	v	vagino	in	povzroči	hude
okužbe.

Masaža ¾
Če	se	omejite	zgolj	na	zunanjo	masažo,	težav	ni.	Dotikanje	in
drgnjenje	sta	povsem	varna.	Če	masažo	kombinirate	s	penetracijo,
tedaj	penetracija	ni	nič	bolj	varna,	kot	bi	bila	brez	masaže,	zato	morate	
uporabiti kondom.

Francosko poljubljanje (poljubljanje z jezikom) ¾
V	slini	so	samo	majhne	količine	HIV-a	in	drugih	virusov,	ki	se	prenašajo	
s	krvjo,	zato	s	francoskim	poljubljanjem	virusa	HIV	ne	boste	dobili.	S	
poljubljanjem	lahko	dobite	herpes,	če	ima	vaš	partner	na	ustih	ali	ust-
nicah	mehurčke	ali	kraste.

Skupinski seks (ménage à trois, trojčki, orgije) ¾
Je	skupinski	seks	tvegan?	To	je	odvisno	od	tega,	kaj	počnete	in	kdo	je	v	
skupini.	Če	se	ga	nameravate	udeležiti,	ponovno	preberite	ta	seznam,	
da	bi	se	prepričali,	kaj	 je	varno	 in	kaj	ne.	Pomembno	je,	da	za	vsak	
spolni	odnos	in	za	vsakega	novega	spolnega	partnerja	uporabite	NOV	
kondom.	Vnaprej	se	prepričajte,	da	bodo	vsi	spoštovali	osnovna	pravi-
la	in	bodite	pozorni	na	prevare!

5 

5
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6 VARNEJŠE UŽIVANJE DROG V ZAPORIH

Zaradi	primanjkovanja	pribora	za	vbrizgavanje	je	verjetno,	da	se	bodo	
tisti	zaporniki,	ki	z	vbrizgavanjem	nadaljujejo	v	priporu,	obnašali	zelo	
tvegano,	kar	zadeva	viruse,	ki	se	prenašajo	s	krvjo,	čeprav	si	jih	veliko	
od	njih	tega	ne	bi	dovolilo	zunaj	zapora.	Ker	v	večini	EU	držav	zunaj	
zapora	zlahka	pridejo	do	sterilnih	 injekcij	pri	službah	za	droge,veliko	
zapornikov	doživi	‚higienski	padec‘,	ko	pride	v	zapor.

V	 zaporu	 pridejo	 zaporniki	 do	 pribora	 za	 vbrizgavanje	 na	 naslednje	
načine:

Prinesejo	‚odžagane‘	injekcije,	pogosto	v	anusu	ali	vagini. ¾
Sposodijo	si	prej	uporabljen	pribor. ¾
Najamejo	prej	uporabljen	pribor. ¾
Kradejo	pribor	iz	zaporniške	bolnišnice	ali	klinike. ¾
Pribor	pritihotapijo	obiskovalci. ¾
Iz	razpoložljivih	materialov	si	sami	izdelajo	pribor	za	vbrizgava- ¾
nje.

Očitno	je,	da	uporaba	tovrstnih	sredstev	vključuje	različna	zdravstvena	
tveganja.	Dokazi	na	ravni	anekdot	kažejo,	da	je	ta	pribor	včasih	lahko	
na	razpolago	za	vse	zapornike,	ki	uživajo	droge,	lahko	je	to	celotno	kri-
lo	stavbe	ali	celo	ves	zapor.	Pribor	za	vbrizgavanje	se	včasih	uporablja	
kot	menjalno	sredstvo	in	ima	visoko	ceno,	ko	ga	primanjkuje.	Zakaj	ga	
torej	zaporniki	uporabljajo?	Zato	ker	so	odvisni	in	nimajo	dovolj	kontro-
le	ter	zato	v	tistem	trenutku	zanemarijo	vse	varstvene	ukrepe.

Dva dodatna odgovora sta lahko tudi:
Mnogim	zapornikom	pojem	 ‚deljenje‘	ni	 jasen.	Veliko	zaporni- ¾
kov	uporabo	že	rabljenega	pribora	uvrščajo	v	deljenje,	samo,	če	
je	bil	pribor	rabljen	nedavno	ali	pa	istočasno,	kot	ga	uporabljajo	
sami.
Zaporniki	si	med	seboj	zaupajo,	da	bodo	poročali	o	stanju	svo- ¾
jih	okužb.	Zaporniki,	okuženi	s	HIV,	uporabljajo	injekcijo	naza-
dnje.

Potrebno	je	zmanjšati	pojav	deljenja	pribora	za	vbrizgavanje	v	zapo-
rih.	 Zdajšnje	 in	 pretekle	 politike	 nadzora	uživanja	 drog	 v	 zaporih	 so	
v	 nasprotju	 z	 novim	 javno	 zdravstvenim	 imperativom	 preprečevanja	
širjenja	virusov,	ki	se	prenašajo	s	krvjo.

Smernice	Svetovne	zdravstvene	organizacije	za	HIV	službe	v	zaporih
(WHO	1993)	pravijo:
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“Vsi zaporniki imajo pravico do zdravstvene oskrbe, vključno s 
preprečevalnimi ukrepi, ki so enakovredni tistim, ki so na voljo v 
skupnosti, brez diskriminacije, zlasti kar zadeva pravni status ali 
narodnost.”
Smernice nadaljujejo:
“Preprečevalni ukrepi za HIV/AIDS v zaporu morajo biti komple-
mentarni in v skladu s tistimi v skupnosti. Preprečevalni ukrepi 
morajo temeljiti na tveganem vedênju, ki se dejansko dogaja v 
zaporih, predvsem deljenje igel med uživalci drog, ki uporabljajo 
injekcije, ter nezaščiteni spolni odnosi.”

6.1 Injekcije *8

Večina	uživalcev	heroina	v	Evropi	drogo	jemlje	s	pomočjo	vbrizgavanja.	
Obstajajo	še	druge	droge	(na	primer	kokain,	amfetamini,	metadon),
ki	se	jih	jemlje	z	vbrizgavanjem.	Epidemija	HIV	je	poudarila	pomembnost	
uporabe	čistega	pribora	za	vbrizgavanje.	Zato	je	najboljša	možnost:

Za vsako vbrizgavanje vedno uporabite novo injekcijo. ¾

Ker	najboljši	način	preprečevanja	–	da	vedno	uporabite	novo	iglo	in
injekcijo	–	na	splošno	v	zaporih	ni	realna	opcija,	je	treba	uporabiti	na-
slednje	najboljše	možnosti	ali	‚bolje	to	kot	nič‘	opcije.	Sledi
opis	 postopkov	 za	 čiščenje	 igel	 in	 injekcij,	 ki	 jih	 lahko	 uporabimo	 v	
takšnih	okoliščinah.	Poleg	 tega	so	opisani	 tudi	v	zaporu	sprejeti	po-
stopki,	ker	je	dostop	do	čistilnih	sredstev	ali	grelca	in	vrele	vode	v	za-
poru	omejen.
 Čiščenje ne zagotavlja 100 % varnosti. Še posebej težko je  
 očistiti injekcije, zato si za to vzemite čas.

Druga najboljša opcija, ki jo lahko uporabite, je, da prevrete  ¾
pripomočke.

Druge	možnosti	so:
postopek z varikino ¾
postopek	z	jodom ¾
postopek z alkoholom ¾
Nazadnje:	celo	splakovanje	z	mrzlo	vodo	je	boljše	kot	ne	storiti	 ¾
ničesar.

Prevretje pribora za vbrizgavanje
To	je	postopek,	ki	vzame	največ	časa,	vendar	je	hkrati	tudi	najbolj	va-
ren.	Ker	je	v	mnogih	zaporih	na	voljo	kuhalna	plošča,	ter	je	njena	upo-
raba	dovoljena,	je	naslednji	postopek	zelo	realen:

Material, ki ga potrebujemo:	Kuhalna	plošča,	posoda,	voda.
Trajanje:	Če	je	vsa	oprema	pri	roki,	potrebujete	za	prevretje	pribora	za	
vbrizgavanje	okoli	15–20	minut.

*8
Na podlagi 
Trautmann /
Barendregt	‘Euro-
pean	Peer	Support	
Manual’	(glej	refe-
rence)
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Postopek:
Najprej	 dvakrat	 z	mrzlo	 vodo	 splaknite	 iglo	 ter	 injekcijo,	 tako	 ¾
da	voda	steče	skozi	 iglo,	 ter	 jo	nato	odplaknite	v	stranišče	ali	
odtok.
Odstranite	(če	je	mogoče)	iglo	z	injekcije	in	izvlecite	bat.	Prepri- ¾
čajte	se,	da	ni	nobenega	zračnega	mehurčka.	Postavite	iglo	in	
injekcijo	v	vrelo	vodo	za	vsaj	15	minut.
Počakajte,	da	se	deli	ohladijo	in	jih	nato	spet	sestavite.	 ¾
Pred	uporabo	zopet	splaknite	celotno	injekcijo	z	mrzlo	vodo. ¾

Prednosti:
Oprema,	ki	jo	potrebujete,	je	preprosta	in	neškodljiva. ¾
To	je	edini	način	čiščenja,	ki	ščiti	pred	večino	okužb	(HIV,	hepa- ¾
titis	B	in	C,	pa	tudi	bakterije	in	plesen.	Ni	še	jasno,	ali	tudi	uniči	
virus	hepatitisa	C.)
Razkužimo	lahko	tudi	žlico,	ki	jo	prevremo	skupaj	z	injekcijo. ¾

Slabosti:
Ljudje	mislijo,	da	zadostuje,	če	postavijo	injekcijo	v	vročo	vodo	 ¾
za kakšno minuto. To ni res.
V	Evropi	večina	uživalcev	drog	uporablja	injekcije	za	enkratno	 ¾
uporabo.	Te	injekcije	se	lahko	prevrejo	 le	od	enkrat	do	trikrat.	
Potem	vakuumski	čep	injekcije	ne	deluje	več.
Nekatere	injekcije	ne	prenesejo	vretja	od	15	do	20	minut. ¾

Postopek z varikino
Samo	v	nekaj	državah	obstajajo	državna	priporočila	in	ukrepi,
ki	zadevajo	uporabo	razkužil.	Medtem	ko	bi	bilo	uvajanje	varikine	dob-
rodošlo	v	vseh	zaporih	–	ker	 je	ustrezna	obdelava	z	varikino	boljša,	
kot	da	ne	storimo	ničesar	–	izkušnje	postopka	z	varikino	zunaj	zaporov	
kažejo,	da	so	idiosinkratične,	tudi	ko	obstajajo	optimalni	pogoji.	Narava	
okolja	v	zaporu	pomeni,	da	bosta	čiščenje	in	obdelava	pribora	za	vbriz-
gavanje	z	varikino	pogosto	nezadostna	iz	preprostega	razloga,	ker
sredstev	in	priložnosti	ne	bo	na	voljo.	Uporaba	natrijevega	hipoklorita	
(NaHCIO)	zaradi	njegove	kemične	nestabilnosti	ni	priporočljiva,	zato	
so	bolj	učinkovita	jodoformna	razkužila	(glej	naslednje	poglavje).	Ven-
dar	pa	se	zdi,	da	je	uporaba	natrijevega	hipoklorita	bolje	kot	nič.	Variki-
no	je	treba	razdeljevati	skupaj	s	specifičnimi	informacijami,	ko	je	oseba	
sprejeta	v	zapor.

Na	Škotskem	zapornikom	razdelijo	tablete	za	sterilizacijo	skupaj	z	na-
vodili	o	tem,	kako	se	jih	uporablja	za	sterilizacijo	vrčkov,	jedilnega	pri-
bora,	britvic,	nočnih	posod	in	pribora	za	vbrizgavanje.

Material, ki ga potrebujemo:	uporabite	varikino	(natrijev	hipoklorit	v	
gospodinjskem	belilu)	z	najvišjo	možno	koncentracijo,
skodelico ali posodo.

Trajanje:	Če	je	ves	pribor	pri	roki,	postopek	obdelave	z	varikino	traja	
približno	5	minut.

6
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Postopek:	2	x	voda	¨	2	x	varikina	¨2	x	voda.
Predhodno	izplakovanje:	potegnite	mrzlo	vodo	skozi	iglo,dokler	 ¾
injekcija	ni	popolnoma	polna.	ter	jo	nato	izbrizgajte	v	stranišče	
ali	odtok.	Ponovite	postopek.
Potegnite	varikino	skozi	 iglo	v	 injekcijo,	dodajte	malo	zraka	in	 ¾
stresajte	30	sekund,	nato	 izbrizgajte.	Ponovite	 in	ne	pozabite	
zopet tresti 30 sekund.
Splakovanje:	potegnite	mrzlo	vodo	skozi	iglo,	dokler	injekcija	ni	 ¾
popolnoma	polna,	 ter	 jo	nato	 izbrizgajte	v	stranišče	ali	odtok.	
Ponovite	postopek.
Pljuski:	če	vam	tekočina	pljuskne	v	oči	ali	obraz,	jo	splaknite	s	 ¾
svežo	vodo	iz	pipe,	da	zmanjšate	draženje	na	minimum.
Mešanje:	mešanje	 tekočine	ali	 tablet	z	ostalimi	čistilnimi	proi- ¾
zvodi	lahko	zmanjša	njihovo	učinkovitost.

Prednosti:
Postopek	z	varikino	ne	stane	veliko	 in	 je	hiter	(približno	5	mi- ¾
nut).

Slabosti:
Večja	 kot	 je	 količina	 krvi	 v	 injekciji,	 večja	 je	možnost,	 da	 po- ¾
stopek	z	varikino	ne	bo	varen.	Zato	pred	postopkom	 injekcijo	
dobro	splaknite	z	vodo	in	ne	pozabite	je	temeljito	pretresti,	ko	je	
napolnjena	z	varikino.
Omejeno	trajanje	varikine.	Ko	reagira	s	kisikom,	varikina	izgubi	 ¾
svojo	razkuževalno	lastnost	po	treh	do	štirih	tednih.
Varikina	ni	dostopna	v	vseh	evropskih	zaporih	in	ni	sprejeta	kot	 ¾
substanca	za	razkuževanje	v	vseh	evropskih	državah.	To	kaže,	
da	postopek	z	varikino	ni	100	%	varen.
Varikina	lahko	poškoduje	določene	vrste	injekcij. ¾

Za maksimalno varnost:
po	razkuževanju	in	izplakovanju	razstavite	injekcijo	na	dele	in	jo	dajte	
v varikino za eno uro.

Stresanje injekcije za 30 sekund se morda ne zdi prav dolgo, vendar
v resnici je dolgo, zlasti ko nekdo potrebuje drogo. Priporočljivo je, da 
injekcijo stresate 30 sekund, ko nimate potrebe po drogi, da dobite 
občutek, koliko časa to traja.
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Postopek z jodom
Material, ki ga potrebujemo: raztopina	joda.	Le-ta	se	v	zdravstvu	upo-
rablja	za	razkuževanje	rok,	kirurškega	materiala	in	za	razkuževanje
pri	operacijah.	Primerna	100	gramska	raztopina	vsebuje:	7.5g	poli	(1-	
vinil-2	pirolidon)	jodovega	kompleksa	z	10	%	razpoložljivega	joda	(Mw	
40000). Skodelica ali posoda.

Trajanje:	če	je	ves	pribor	pri	roki,	postopek	z	jodom	traja	približno	6	
minut.
Postopek:	2	x	voda	¨	2	x	jod	¨2	x	voda.

Predhodno	izplakovanje:	potegnite	mrzlo	vodo	skozi	iglo,	dokler	 ¾
injekcija	ni	popolnoma	polna,	ter	jo	nato	izbrizgajte	v	stranišče	
ali	odtok.	Ponovite.
Potegnite	raztopino	joda/alkohola	skozi	iglo	in	pustite,	da	učin- ¾
kuje	vsaj	dve	minuti,	nato	pa	dobro	pretresite,	preden	jo	izbri-
zgate	Ponovite	postopek.
Izplakovanje:	 potegnite	mrzlo	 vodo	skozi	 iglo,	 dokler	 injekcija	 ¾
ni	popolnoma	polna,	ter	jo	nato	izbrizgajte	v	stranišče	ali	odtok.	
Ponovite	postopek.

Prednosti:
Relativno poceni in hiter postopek. ¾
Jod	je	dobro	znana	in	sprejeta	substanca	za	razkuževanje	pri	 ¾
operacijah.
Majhna	izguba	kvalitete	injekcije. ¾

Slabosti:
Več	krvi	ostane	znotraj	injekcije,	večja	je	možnost,	da	postopek	 ¾
z	jodom	ne	bo	varen.
Ljudje	z	alergijo	na	jod	ali	s	težavami	s	ščitnico	(žlezo)	lahko	to	 ¾
metodo	 uporabljajo	 samo	po	 dodatnem	 temeljitem	 izplakova-
nju,	ki	ga	opravijomed	razkuževanjem.
Jod	povzroča	rumene	madeže	na	koži	in	obleki. ¾

Za	maksimalno	varnost:	po	razkuževanju	in	izplakovanju	razstavite	in-
jekcijo	na	dele	in	jo	dajte	v	jod	za	eno	uro.

Postopek z	jodom	se	ne	uporablja	tako	pogosto	kot	postopek	z	variki-
no.	Zgoraj	omenjena	raztopina	joda	je	v	Nemčiji	odobrena	kot	ustrezna	
substanca	za	razkuževanje	kirurškega	materiala.	Nizozemska	literarna	
študija,	 ki	 jo	 je	 izvedel	RIVM	 (Nacionalni	 inštitut	 za	 javno	zdravje	 in	
okoljsko	higieno)	kaže,	da	podatki	iz	raziskav	ne	nasprotujejo	uporabi	
joda.	Jod	razdeljujejo	v	nekaterih	avstrijskih	 in	švicarskih	zaporih	kot	
del	paketa	za	prvo	pomoč	in	ga	uporabljajo	za	čiščenje	injekcij.

6
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Postopek z alkoholom
Material, ki ga potrebujemo: medicinski alkohol (etanol, izopropanol 
ali	n-propanol).	Alkohol,	ki	ga	uživamo,	ni	primeren.	Alkohol	naj	bo	vsaj	
70	do	80	%	(najbolje	čisti	špirit).	Skodelica	ali	posoda.

Trajanje: če	je	ves	pribor	pri	roki,	traja	postopek	z	alkoholom	približno	
6 minut.

Postopek:
Predhodno	izplakovanje:	potegnite	mrzlo	vodo	skozi	iglo,	dokler	 ¾
injekcija	ni	popolnoma	polna,	ter	jo	nato	izbrizgajte	v	odtok	ali	
stranišče.	Ponovite.
Potegnite	alkohol	skozi	iglo	in	pustite,	da	učinkuje	vsaj	2	minu- ¾
ti.	Dobro	pretresite,	preden	ga	izbrizgate	v	stranišče	ali	odtok.	
Ponovite	postopek.
Izplakovanje:	 potegnite	mrzlo	 vodo	skozi	 iglo,	 dokler	 injekcija	 ¾
ni	popolnoma	polna,	ter	jo	nato	izbrizgajte	v	stranišče	ali	odtok.	
Ponovite	postopek.

Prednosti:
Hiter	postopek.	Alkohol	zdrži	zelo	dolgo	časa. ¾

Slabosti:
Alkohol	ne	razkuži	vsega	100	%. ¾
Alkohol	močno	vpliva	na	zaščitno	plast	na	notranji	strani	injekci- ¾
je.	Bat	se	bo	zato	začel	lepiti	in	teči	manj	gladko.

Za	maksimalno	varnost:	po	razkuževanju	in	izplakovanju	razstavite	in-
jekcijo	na	dele	in	jo	dajte	v	alkohol	za	eno	uro.

6.2 Pribor za vbrizgavanje*9

Pripravo	in	deljenje	drog	sta	rada	spregledana	kot	potencialna	točka	
prenašanja	s	krvjo	prenosljivih	virusov.	Izključni	fokus	na	iglah	in	injek-
cijah	v	sporočilih,	ki	se	jih	daje	uživalcem	drog,	je	tudi	razširil	zmotno	
prepričanje	med	uživalci,	da	so,	kolikor	si	direktno	ne	delijo	igel	in	in-
jekcij,	varni.	Kužna	količina	krvi,	ki	je	potrebna,	da
se	okužimo	s	hepatitisom	B,	je	lahko	na	primer	0.00004ml	krvi,	to	je	
manj	kot	ena	petstotina	kapljice	krvi.	Hepatitis	B+C	ter	HIV	se	poten-
cialno	lahko	prenesejo	s	kakršnimkoli	priborom,	ki	je	bil	v	stiku	s	krvjo	
okužene	osebe.

Zaradi	visokega	tveganja	okužbe	s	hepatitisom	bi	morali	vsi	zaporniški	
delavci,	ki	so	v	stiku	s	tistimi,	ki	si	vbrizgavajo	droge,	poznati	podrob-
nosti	 postopka	 vbrizgavanja,	 da	 bi	 zapornikom	 omogočili	 uvajanje	
sprememb,	ki	bi	 jih	zaščitile.	Potrebno	se	 je	 tudi	 zavedati,	 s	kakšno	
lahkoto lahko kakršenkoli pribor, ki je	vključen	v	postopku	vbrizgavanja	
(vključno	z	vžigalniki,	noži,	itd.)	prenese	na	primer	hepatitis	C.	Prepros-

*9
Na	podlagi	‚The	
Safer	Injecting	
Briefing’,	(glej	
Uporabne spletne 
strani,	poglavje	
5.1)
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te	spremembe	v	postopku	priprave,	kot	je	uporaba	osebnega	prostora	
in	umivanje	rok.	pred	vbrizgavanjem	in	po	njem,	pomembno	zmanjšajo	
tveganje	bakterijske	in	virusne	okužbe.

Osebje,	ki	dela	z	drogami,	in	zdravstveno	osebje	v	zaporu	se	mora	z	
uživalci	pogovoriti	o	vseh	vrstah	pribora	in	okolja,	v	katerem	se	ga	upo-
rablja,	kar	podrobno	obravnavamo	na	naslednjih	straneh.

Ta	 razdelek	 podrobno	 opisuje	 pribor	 za	 vbrizgavanje,	 ki	 se	 ga	 upo-
rablja,	 in	 tveganja	okužb,	ki	 jih	prinaša	 ta	pribor	za	vbrizgavanje,	 ter	
postopke	čiščenja.	Obravnava	tudi	tveganja,	ki	zadevajo	posamezne
substance.

V	priporu	pribora,	ki	je	potreben	za	uživanje	drog,	pogosto
primanjkuje,	ker	so	ti	predmeti	med	preiskavami	celic	zaseženi	kot	po-
tencialni	material	za	uživanje	drog.	Na	splošno	dva	ali	več	zapornikov	
droge	uživa	skupaj,	zato	obstaja	visoko	tveganje	uporabe	–	nameno-
ma	ali	naključno	–	materialov,	ki	jih	je	že	uporabila	ena	ali	več	drugih	
oseb	in	so	zato	lahko	okuženi	z	bakterijami	ali	virusi.	Urjenja,	ki	so	jih	
do	sedaj	izvedli	v	zaporih,	so	razkrila,	da	se	večina	udeležencev	ni	za-
vedala	te	potencialne	verige	okužb	in	zato	ni	izvajala	nobenih	previd-
nostnih	ukrepov.	V	naslednjem	razdelku	sledi	opis	različnih	materialov	
in	tveganj:

Pribor,	ki	se	ga	redno	uporablja	za	vbrizgavanje	drog,	vključuje:
žlice	ali	druge	posode	(za	mešanje	drog	z	vodo,	itd.) ¾
vodo ¾
posode za vodo ¾
alkoholne krpice ¾
filtre ¾
površino za pripravo ¾
sredstva	za	kisanje ¾
preveze ¾
drugi	pripomočki,	kot	so	vžigalniki,	noži	itd. ¾

Ves	ta	pribor	je	povezan	s	prenašanjem	virusov,	ki	se	prenašajo	s	krvjo,	
predvsem	hepatitisa	B	in	C,	čeprav	je	možen	tudi	prenos	virusa	HIV.

Tveganje,	da	bi	se	okužili	le	z	enim	vbrizgavanjem,	je	verjetno	nizko,	
vendar	pa	ponavljajoče	izpostavljanje	nizkim	tveganjem	lahko	vodi	do	
okužbe.
3
Žlice
Žlice	se	pogosto	uporabljajo	kot	posodo,	v	kateri	se	droge	mešajo
(na	primer	raztopijo	v	vodi),	preden	se	jih	vbrizga.	Zdi	se,	da	je	poso-
janje	in	izposojanje	žlic	med	uživalci	drog	običajno	vedênje. 6
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Stik	žlice	z	iglo,	ki	jo	je	prej	uporabila	druga	oseba	(na	primer	skupni	
poteg	substance	z	žlice)	lahko	zadostuje	za	prenos	določenih	okužb,	
kot	je	hepatitis	C.

Uživalce	je	treba	spodbujati,	da	zaradi	lažje	identifikacije	označijo	svo-
je	žlice	in	da	jih	hranijo	zgolj	za	lastno	osebno	uporabo	na	kraju,	kamor	
drugi	uživalci	nimajo	dostopa.

Da	se	jih	očisti,	je	treba	žlice	prevreti	ali	očistiti	z	varikino,	jodom	ali	al-
koholom	ter	jih	pred	uporabo	temeljito	izplakniti	(glej	postopki	čiščenja	
za	injekcije).	Na	podoben	način	je	treba	biti	previden	z	ostalimi	posoda-
mi,	ki	se	jih	uporablja	za	pripravo	drog,	kot	je	dno	praznih	in	posušenih	
pločevink	s	pijačami.

Voda/posoda za vodo
V	mnogih	primerih	se	za	pripravo	heroina	za	uživanje	uporablja	voda
in	pogosto	se	uporabi	ista	voda,	ki	je	bila	prej	uporabljena	za	poskus	
čiščenja	ali	izplakovanja	injekcij	in	igel,	da	bi	se	odstranili	ostanki	krvi,	
nečistoče	ali	ovire.	Če	je	bila	voda,	ki	se	jo	uporabi	za	raztapljanje	he-
roina,	prej	uporabljena	za	čiščenje	opreme,	okužene	z	virusom	(zaradi	
ostankov	proteinov),	 se	 krog	okužbe	nenamenoma	sklene.	Poteg	 iz	
skupne	posode	z	vodo	predstavlja	tveganje	za	prenos	hepatitisa	in	HI-
V-a,	ker	sta	igla	in	injekcija	druge	osebe	lahko	bila	v	stiku	z	virom	vode.	
Zelo	majhne	količine	krvi,	ki	jih	ne	vidimo,	lahko	prenesejo	okužbo.

Idealna	opcija	 je	sterilna	voda,	kjer	pač	je	na	razpolago.	Namenjena	
naj	bo	le	osebni	uporabi	in	nato	naj	se	jo	zavrže.	Ko	je	steklenica	ali	po-
soda	enkrat	odprta,	naj	se	je	ne	hrani	za	nadaljnja	vbrizgavanja,	ker	bo	
vsebovala	bakterije	iz	zraka	in	lahko	jo	je	že	uporabila	druga	oseba.

Voda,	ki	 jo	potegnete	direktno	iz	pipe,	 je	boljša	kot	pa	ustekleničena	
voda,	 destilirana	 voda	 ali	 ‚čista	 ustekleničena	 voda‘,	 ki	 je	 lahko	 bila	
izpostavljena	bakterijam	v	zraku	ter	nekaj	časa	na	toplem	ter	zato	ver-
jetno	vsebuje	veliko	več	organizmov.

Če	se	v	kontekstu	intravenoznega	uživanja	drog	uporabi	skupna	poso-
da	za	vodo	–		na	primer	za	čiščenje	–	in	se	bo	nato	vodo	razkužilo,
je	treba	vodo	vreti	15	minut.	Virus	HIV	se	uniči	že	prej,	vendar	pa	ste
s	15	minutami	varni	pred	hepatitisom	B	in/ali	C.

Filter
Uživalci	drog,	ki	si	droge	vbrizgavajo,	običajno	uporabljajo	filtre,	da	bi	
zmanjšali	tveganja,	povezana	z	vbrizganjem	nestopljenih	delcev,	ki	jih	
lahko	vsebuje	raztopina	droge.

V	praksi	filtri	predstavljajo	precejšnje	tveganje.	V	večini	primerov
se	uporabljajo	majhni	koščki	(včasih	rabljene)	cigaretnih	filtrov	(ali
redkeje:	bombaž,	povoji,	vata,	toaletni	papir,	tamponi,	papirnati	robčki).	
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S	pomočjo	teh	provizoričnih	filtrov	se	raztopljeni	heroin	povleče	iz	žlice	
v	injekcijo.	Na	ta	način	se	želijo	uživalci	drog	izogniti	tveganju,	da	bi
umazani	 delci,	 ki	 postanejo	 vidni,	 ko	 je	 droga	 zavrela,	 ki	 pa	 nimajo	
zveze	s	heroinom,	prišli	v	žile.	Uporaba	filtra	je	pomembna	glede	na	to,	
da	je	heroin	običajno	razredčen,	kar	pa	je	postopek,	ki	vsebuje	velika	
tveganja.	Če	se	filtri	ne	bi	uporabljali,	bi	se	število	abscesov	in	poškodb	
žil	močno	povečalo,	kot	tudi	število	primerov	bakterijsko	povzročenega	
endokarditisa,	bolezni,	ki	se	–	če	je	ne	zdravimo		–	hitro	razvije	v	živl-
jenjsko	nevarno	vnetje	srca	in	ki	naj	bi	povzročala	zgodnjo	invalidnost	
med	tistimi	uživalci	drog,	ki	si	droge	vbrizgavajo.

Analize, izvedene v nizozemskih inštitutih, so pokazale, da ostanek,
ki	 se	 ‚drži‘	 vsakega	od	 teh	provizoričnih	filtrov,	se	pravi,	 ki	ne	dose-
že	injekcije,	znaša	okoli	0,0046	grama	heroina.	Večina	uživalcev	drog	
se	teh	ostankov	zaveda,	in	ko	droge	primanjkuje,	jo	je	treba	tem	bolj	
varčno	uporabljati.	Zato	določeni	uživalci	hranijo	filtre	za	nadaljnjo
uporabo.	Če	jim	zmanjka	heroina,	se	lahko	10	ali	več	teh	filtrov	–	zalo-
ga	za	nujne	primere	–	ponovno	zavre	v	žlici,	tako	da	se	večino	ostan-
kov	droge,	ki	se	nahaja	v	filtrih,	lahko	uporabi.

Zdravstvena tveganja, povezana s filtri, vključujejo:
iltre	se	lahko	po	vbrizgavanju	hrani,	ker	bodo	vsebovali	majhno	 ¾
količino	ostanka	droge	in	jih	bo	kasneje	izvorni	uživalec	ali	pa	
kdo drug ponovno uporabil. To lahko razširi viruse, ki se prena-
šajo	s	krvjo,	in/ali	resne	bakterijske	okužbe.	To	še	posebej	velja	
v	primeru,	ko	se	filtri	hranijo	na	vlažnem	kraju,	ker	so	tedaj	–	v	
negativnem	smislu	–	odlično	gojišče	za	bakterije:	v	 roku	6	ur	
bo	‚zraslo‘	do	8	milijonov	bakterij,	ki	bodo	kasneje	okužile	žile	
uživalca,	njegovo	tkivo,	srce	itd.	
Ponovno	 rabljeni	 filtri	 so	 nosilci	 virusov,	 če	 je	 bil	 samo	 eden	 ¾
od	shranjenih	filtrov	okužen	z	ostanki	krvi,	ki	vsebuje	viruse.	V	
večini	pogojev	zlasti	virusi	hepatitisa	preživijo	kar	nekaj	časa.	Iz	
tega	sledi,	da	če	zapornik	ponovno	uporabi	svoje	lastne	filtre,	
skupaj	s	tistimi	od	drugih,	da	bi	užil	ostanke	heroina,	lahko	ne-
namerno	začne	verigo	okužb	(s	hepatitisom).
Filtri	so	lahko	bili	v	stiku	z	iglami,	ki	so	jih	uporabile	različne	ose- ¾
be,	če	je	več	kot	en	uživalec	»potegnil«	z	iste	žlice.
V	injekcijo	se	lahko	povleče	prosta	vlakna,	ki	povzročijo	težave	 ¾
v	krvnem	obtoku,	če	se	 jih	vbrizga.	To	se	najverjetneje	 lahko	
zgodi pri uporabi vate ali tekstila.

Edina	možnost	za	skrajno	zmanjšanje	zdravstvenih	tveganj	pri	uporabi	
teh	provizoričnih	filtrov	 (na	primer	vate)	 je	sušenje	uporabljenih	filtrov	
nekaj	dni,	preden	jih	ponovno	prevremo.	Na	ta	način	se	lahko	zmanjša	
možnost	virusne	okužbe.	
Na	tržišču	obstaja	več	vrst	komercialnih	filtrov	za	injekcije.	Nekateri	od	
njih	so	namenjeni	filtriranju	bakterij,	ki	lahko	povzročijo	kožne	okužbe	in	
abscese.

6
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Čeprav	so	ti	filtri	lahko	koristni,	je	treba	nanje	gledati	in	jih	uporabljati	
previdno, ker lahko:

ustvarijo	lažen	občutek	varnosti	med	uživalci,	ki	zmotno	verja- ¾
mejo,	da	bodo	prefiltrirali	vse	okužbe,	ki	se	prenašajo	s	krvjo,
ne	bodo:	virusov	ni	mogoče	prefiltrirati,	ker	se	nahajajo	znotraj	 ¾
krvnih celic,
lahko	se	jih	ponovno	uporabi	ali	deli	na	podoben	način	kot	doma	 ¾
narejen	filter,
Lahko	so	tako	‚prefinjeni‘,	da	jih	imajo	uživalci	bodisi	za	prepo- ¾
časne	ali	pa	za	tako	učinkovite,	da	odstranijo	preveč	droge	iz	
raztopine.
lahko	zavirajo	in	počijo	pod	pritiskom,	ker	so	njihove	pore	tako	 ¾
majhne.

Čisti,	 nerabljeni	 cigaretni	 filtri,	 zlasti	 tisti,	 ki	 so	 namenjenizvijanju	 ci-
garet,	so	verjetno	najboljša	opcija	za	provizorične	filtre,	vendar	tudi	ti	
lahko	povzročajo	težave,	če	razpadejo.	Najslabša	opcija	so	filtri,	ki	se	
hitro	topijo,	včasih	so	narejeni	iz	toaletnega	papirja,	papirnatih	robčkov	
ali tamponov.
Od	leta	1997	je	na	tržišču	na	voljo	nova	vrsta	injekcije:	švicarska	druž-
ba	Compet	AG	je	razvila	nov	filter	in	ga	pripravila	za	serijsko	proizvodn-
jo	skupaj	z	Braunom.	Membrana	v	filtru	optimalno	filtrira	vse	umazane	
delce,	ki	so	večji	od	15	mikronov.	Material	filtra	je	trd,	kar	pomeni,	da	
se	ne	more	raztopiti	in	preiti	v	žile.	Najbolj	koristno	pa	je,	da	je	filter	po-
polnoma	prepusten	za	heroin.	Zato	ni	razloga,	da	bi	katerikoli	uživalec	
želel	zbirati	(rabljene)	cigaretne	filtre,	jih	prevrel	in	jih	predajal	drugim	
za	uživanje	drog.	Z	uporabo	novih	filtrov	se	lahko	izključi	vsaj	eden	od	
možnih	členov	verige	okužb.

Alkoholne krpice
Alkoholne	krpice	se	uporablja	za	čiščenje	kože	na	mestu,	kjer	se	bo
vbrizgala	droga.	Pogosti	uživalci	drog	so	pri	uporabi	krpic	neprevidni
in	več	uživalcev	drog	uporabi	isto	krpico,	da	si	pred	vbrizganjem	dro-
ge	očisti	mesto	vboda.	Krpice	so	pogosto	okužene	s	krvjo	prejšnjega	
uporabnika,	tako	da	se	odprta	rana	hitro	okuži.	Ni	mogoče	vedno	jasno	
ugotoviti,	ali	vsebnost	alkohola	v	krpici	zadostuje	za	razkuženje	absor-
biranega	krvnega	materiala.	To	je	še	posebej	dvomljivo,	če	je	bil	vaku-
umski	zaščitni	ovoj	krpice	odprt	dolgo	časa	pred	uporabo,	tako	da	se	
je	krpica	posušila.	Tedaj	nima	več	učinka	sterilizacije,	ker	je	alkohol	iz	
krpice	izhlapel.	To	pomeni,	da	mora	alkoholne	krpice	uporabljati	samo	
ena	oseba,	tako	da	področje	počisti	v	eni	sami	uporabi.

Drugo	pomembno	vprašanje	je,	če	so	alkoholne	krpice	pravilno	upo-
rabljene.	To	pomeni,	da	se	kožo	razkužuje	vsaj	30	sekund.	Tudi	medi-
cinske	sestre	in	zdravniki	jih	pogosto	uporabljajo	manj	kot	30	sekund.	
Da	bi	uničili	bakterije	in	viruse	na	koži,	je	nujno	potrebno,	da	se	koža	
ustrezno	razkuži.	Alkoholne	krpice,	ki	 jih	uporabljajo	za	čiščenje	žlic,	
prispevajo	le	k	temu,	da	so	žlice	čiste,	ne	pa	razkužene
	–	vendar	je	to	bolje	kot	nič!
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Površine
Če	je	površina,	na	kateri	se	substance	pripravljajo	za	vbrizgavanje,	okuže-
na	s	krvjo	ali	vodo	iz	izplaknjenih	injekcij,	obstaja	tveganje	prenosa	okuž-
be.	V	idealnem	primeru	bi	bilo	površine	pred	vbrizgavanjem	treba	očistiti	
z	varikino	ali	detergentom.	Če	to	v	zaporniških	pogojih	ni	mogoče,	je	še	
vedno	bolje	kot	nič	injekcijo	pripraviti	na	nečem,	kar	se	da	zavreči,	kot	je	
časopis	ali	revija.	To	bo	tudi	označilo‚	osebni	prostor‘	za	vbrizgavanje.

Sredstva za kisanje
Sredstva	za	kisanje	se	uporabljajo	zato,	da	se	heroinski	bazi	–	ki	 je	
izdelana	v	prvi	vrsti	za	kajenje,	v	nasprotju	s	heroinsko	soljo,	ki	je	nare-
jena	za	vbrizgavanje	–	omogoči,	da	se	laže	raztopi	v	raztopino	za
vbrizgavanje.

Ni	jih	treba	uporabljati	z	bolj	prečiščeno	hidrokloridno	obliko	heroina,	
npr.	heroinsko	soljo,	ker	se	močno	 topi	v	vodi.	Tudi	 jih	ni	 treba	upo-
rabljati	pri	pripravi	drugih	drog,	kot	 je	kokain	hidroklorid,	oziroma	sol	
kokaina	(čeprav	ne	v	obliki	cracka,	to	je	baze	kokaina)	ali	amfetamin	
za	vbrizgavanje.

Pri	pripravi	heroina	se	uporabljajo	različne	kisline,	kot	sta	limonin	sok	
in	kis.	Vsaka	kislina,	ki	je	že	v	tekoči	obliki,	lahko	vsebuje	bakterije,	ali	
pa	se	oseba	okuži	z	virusi	hepatitisa	ali	HIV.

Limonin	sok,	svež	ali	ustekleničen,	se	povezuje	z	ustnim	oprhom	 in	
ostalimi	glivičnimi	okužbami	znotraj	telesa,	za	katere	se	je	izkazalo,	da	
povzročijo	izgubo	vida	in	slepoto	zaradi	poškodb	na	mrežnici	(glivični	
endoftalmitis).	Povezali	so	ga	tudi	z	endokarditisom	in	drugimi	stanji.

Praški,	kot	so	askorbinska	kislina	(vitamin	C)	ali	citronska	kislina,	vel-
jajo	za	najbolj	varno	opcijo.	Vendar	pa	lahko	povzročijo	razdraženost	
žil	in	tkiv,	tako	da	je	treba	uporabiti	kar	najmanjše	možne	količine.	Bolj	
je	raztopina	kisla,	bolj	bo	dražeča.	Askorbinska	kislina	je	verjetno	manj	
jedka	kot	pa	citronska	kislina	in	lahko	zato	povzroči	manj	draženja.

Preveze
Preveze	naj	se	uporablja	samo,	če	so	res	potrebne.	Veliko	uživalcev	
bo	vsaj	na	začetku	svoje	poti	zlahka	našlo	dostop	do	površinskih	žil,	
ne	da	bi	uporabili	preveze.	Če	preveze	ostanejo	privezane	predolgo	
časa,	 lahko	povzročijo	prekinitev	dotoka	krvi	 do	uda;	 če	se	preveze	
pred	vbrizgavanjem	ne	razrahlja,	lahko	to	vodi	tudi	do	odmrtja	(preko	
nekroze	ali	gangrene)	dela	telesa,	ki	je	prevezan,	v	primeru,	ko	uživa-
lec	izgubi	zavest	zaradi	predoziranja.

6
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Če	preveza	ni	razrahljana	pred	vbrizgavanjem,	je	treba	uporabiti	doda-
ten	pritisk,	da	bi	raztopina	prišla	v	žilo,	kar	lahko	vodi	k	uhajanju	droge	
v	tkiva	ali	pokanju	žile.	Če	se	uživalec	drog	redno	pritožuje,	da	‚ne	za-
dene‘,	se	prepričajte,	da	sprosti	prevezo	pred	vbrizgavanjem.
Če	so	preveze	okužene	s	krvjo	in	se	jih	nato	deli,	predstavljajo	tvegan-
je	za	prenos	hepatitisa	C.

Lahko	se	uporabljajo	 različne	 tehnike,	ki	pripomorejo	k	večji	dostop-
nosti	površinskih	žil,	vključno:

stiskanje	in	ponovno	stiskanje	pesti ¾
‘vrtenje‘	roke ¾
vsaka naporna vadba ¾
puščanje,	da	roka	visi	navzdol ¾
namakanje	roke	v	topli	vodi. ¾

Okolje
Okolje,	v	katerem	se	odvija	vbrizgavanje,	je	lahko	dejavnik	pri
prenosu	virusov,	ki	se	prenašajo	s	krvjo.

Tveganja,	povezana	z	vbrizgavanjem,	se	zmanjšajo,	če	obstaja
ustrezna:

zasebnost ¾
čas ¾
svetloba ¾
tekoča	voda ¾
sterilen	pribor	za	vbrizgavanje. ¾

Za	zapornike,	ki	vbrizgavajo,	je	na	voljo	malo	od	teh	možnosti.
Lahko	pa	se	ustvarijo	pogoji	 vsaj	 za	nekaj	zgoraj	omenjenih	 točk	 (v	
celici,	stranišču	ali	v	drugi	sobi).	Vbrizgavanje	skupaj	z	drugo	osebo	
predstavlja	manjše	 tveganje	 za	 neopaženo	 predoziranje,	 vendar	 pa	
poveča	tveganje	virusnega	prenosa,	če	si	osebi	delita	pribor.
Osnovni	nasvet	je,	da	si	nad	praznim	umivalnikom	umijete	roke,	pre-
den	začnete	pripravljati	injekcijo.

6.3 Priprava injekcije*8

Naslednja	navodila	so	podana	z	vidika	idealne	situacije.	Pogoji	v	zapo-
ru	so	daleč	od	tega,	zato	uporabimo	navedene	alternativne	možnosti,	
kjer	je	to	mogoče.

Z	vodo	očistite	žlico	(ali	dno	pločevinke	za	kokakolo)	po	navo- ¾
dilih v 6.1.
Uporabite	čisto	vodo.	Mrzla	voda	iz	pipe	je	bolj	čista	kot	topla	 ¾
voda,	tekoča	voda	pa	je	bolj	čista	kot	stoječa	(mrtva)	voda.	Mr-
zla voda iz pipe ima v osnovi iste lastnosti kot voda iz steklenice 
(to	ne	velja,	ko	iz	pipe	teče	voda	z	določenimi	lastnostmi,3 na 
primer	z	veliko	vsebnostjo	železa	ali	nitratov).	Vodo	v	steklenici	
je	morda	že	kdo	uporabil,	vendar	pa	ne	sme	biti	karbonizirana.

*8
(Na podlagi navo-
dil,	ki	jih	je	podal	L.	
Synn	Stern.)
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Napravite	nov	filter	(iz	cigaretnega	filtra,	tampona	itd.)	iz	čistega	 ¾
materiala	in	s	čistimi	rokami	za	vsako	vbrizgavanje.	Najbolj	pri-
merni	filtri	so	izdelani	posebej	za	infuzijo.
Prepričajte	se,	da	je	tekočina	v	injekciji	prozorna	in	brez	‚uma- ¾
zanije‘.	V	primeru,	da	ni,	pretresite	in	filtrirajte	še	enkrat.	Umaza-
nija	lahko	p	vzroči	resne	težave,	kot	so	‚drhtavica‘,	kardiološke	
bolezni,	abscesi	in	embolije.	Preverite,	da	v	injekciji	ni	zračnih	
mehurčkov.
Za	vbrizgavanje	heroina	je	bolj	primerna	askorbinska	kislina	(vi- ¾
tamin	C)	kot	pa	limonin	sok.

6.4 Samovbrizgavanje*10

Vsakič	uporabite	novo	iglo	in	injekcijo.	Uporabite	vsaj	novo	iglo,	 ¾
da	 se	 izognete	 zamašenim	 ali	 zlomljenim	 iglam	 ter	 okužbam	
(hepatitis	B/C,	HIV,	bakterije).
Vsakič	 izberite	 novo	 mesto	 za	 vbrizgavanje,	 da	 se	 izognete	 ¾
brazgotinam,	modricam,	abscesom,	oteklinam,	udrtim	žilam	ali	
težavam	s	krvnim	obtokom.
Poiščite	 najdebelejšo	 žilo	 in	 uporabite	 vsakič	 drugo.	Če	 to	 ni	 ¾
mogoče,	poiščite	novo	mesto	vsaj	2,5	cm	stran	od	mesta,	ki	ste	
ga	uporabili	nazadnje.
Mesto	vbrizgavanja	očistite	z	alkoholno	krpico	in	počakajte,	da	 ¾
alkohol	izhlapi.	Tedaj	učinkuje	ter	pri	vstavljanju	igle	ni	bolečin.
Preveza	pomaga,	da	se	žile	razširijo.	Uporabite	elastični	 trak,	 ¾
ki	se	ga	zlahka	razrahlja,	na	primer	elastiko	za	hlače.	Če	vbri-
zgavate	v	roko,	naj	roka	visi,	zato	da	se	napolni	s	krvjo,	nato	jo	
prevežite.	Ne	zavežite	pretesno	ali	za	predolgo	časa.
Če	ne	uspete	najti	žile,	odvežite	prevezo,	naredite	nekaj	fizičnih	 ¾
vaj	in	ponovno	prevežite.	Prepričajte	se,	da	ste	prevezo	razve-
zali,	 preden	 izvlečete	 iglo.	Na	primer:	 nategnjeni	 del	 preveze	
držite	v	ustih.	Če	boste	preveč	zadeti,	se	bodo	vaša	usta	odprla	
in	preveza	se	bo	avtomatično	razvezala.	(Ne	pozabite	odstra-
niti	zraka	 iz	 injekcije.	 Injekcijo	držite	naravnost	navzgor,	če	 je	
potrebno,	jo	krcnite,	da	gredo	zračni	mehurčki	ven,	in	previdno	
potiskajte	bat,	dokler	ni	več	nobenega	zraka).
Bolj	varno	je,	če	odvežete	prevezo,	preden	potisnete	bat,	kajti	 ¾
če	predozirate	(izgubite	zavest)	s	tesno	prevezo,	boste	skoraj	
zagotovo	izgubili	tisti	del	telesa,	ki	je	prevezan.	Za	mnogo	ljudi	
to	ni	mogoče,	kajti	če	odvežejo	prevezo,	tudi	‚izgubijo‘	žilo.	Ve-
dno	je	koristno	imeti	nekoga	ob	sebi	–		za	vsak	primer.
Vstavite	iglo	pod	kotom	15	°	–	35	°	v	smeri	proti	srcu,	tako	da	 ¾
konica	igle	meri	navzdol.	Tako	igla	zlahka	zdrsne	v	žilo.
Žile	se	ne	izmaknejo,	če	jih	trdno	potegnete	s	prstom	ali	stranjo	 ¾
dlani:	igla	je	sedaj	med	prevezo	in	prstom,	ki	drži	vašo	žilo	napeto. 
 

*10
(Na podlagi navodil,
ki	jih	je	podal	L.	
Synn
Stern.)
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Če	pri	tem,	ko	bat	potegnete	nazaj,	opazite	temno	rdečo	kri,	ste	 ¾
v	veni.	Če	je	kri	rožnata,	ali	pa	 je	bat	potisnjen	nazaj	sam	od	
sebe,	ste	zadeli	arterijo.	Če	se	to	zgodi,	takoj	odvežite	prevezo	
in	izvlecite	iglo.	Pritisnite	na	mesto	s	povojem	za	vsaj	5	minut,	
dokler	se	ne	prepričate,	da	se	je	krvavitev	ustavila.	Predrtje	ar-
terije	lahko	povzroči	resne	težave,	zato	je	priporočljivo,	da	poi-
ščete	zdravniško	pomoč.
Ko	veste,	da	ste	v	veni,	počasi	potisnite	bat	do	konca.	Večkrat	 ¾
preverite,	če	ste	še	v	veni,	tako	da	malo	povlečete	bat	nazaj.	Pri	
kokainu	morda	ne	boste	opazili,	da	ste	poleg	žile.	Če	igla	med	
vbrizgavanjem	zdrsne	ven	 iz	žile,	odvežite	prevezo	 in	 izberite	
drugo	mesto.	Igla	se	ne	bo	hitro	zamašila,	če	potegnete	malo	
dodatne mrzle vode. Ne pozabite odstraniti zraka.
Ko	ste	končali,	in	če	tega	še	niste	storili	prej,	storite	to	sedaj	in	 ¾
odvežite	prevezo	 ter	odstranite	 injekcijo	 v	nasprotni	 smeri	 od	
tiste,	v	katero	ste	jo	vstavili.	Pritisnite,	da	za	nekaj	časa	zaprete	
mesto	vbrizganja	 (za	večino	 ljudi,	dokler	naval	krvi	ne	prene-
ha),	najbolje	z	dvignjeno	roko	ali	nogo,	da	preprečite	morebitno	
podkožno	krvavitev.	Če	zgrešite	žilo	ali	 imate	podkožno	krva-
vitev, nanesite malo mazila (heparin/herodoid) ali slane vode 
ter	pokrijte	mesto		s	tesnimi	povoji.	Zgrešeni	vbodi	in	podkožne	
krvavitve	lahko	vodijo	do	abscesov.
Ne	pozabite	varno	zavreči	svoje	uporabljene	injekcije	ali	je	za- ¾
menjati	s	čisto.

6.5 Alternativne možnosti uporabe*11

Lovljenje zmaja
V	nekaterih	državah	postaja	ta	način	uporabe	vedno
bolj	popularen	pri	uživanje	heroina.	Na	prvi	pogled	se	tehnika	zdi
preprosta,	vendar	pa	v	resnici	zahteva	nekaj	vaje,	da	jo	učinkovito	iz-
vedemo.

nekaj	heroinske	baze	se	nanese	na	trak	aluminijaste	folije. ¾
folijo	pod	heroinom	segrejemo	z	zmernim	plamenom	iz	vžigalnika. ¾
heroin	se	stopi	in	izhajajočo	paro	se	vdihne	skozi	majhno	cevko	v	usta. ¾

Prednosti:
potrebni	material	je	poceni	in	se	ga	zlahka	pridobi ¾
minimalno	tveganje	predoziranja. ¾
ni	 tveganja	za	okužbo	s	HIV.	majhna	tveganja	za	druge	okužbe	 ¾
(samo	če	si	delimo	cevko,	tvegamo	okužbo	s	hepatitisom).

Slabosti:
zahteva	dobro	kakovost	heroina; ¾
primeren	je	samo	rjavi	heroin,	to	je	heroinska	baza; ¾
potrebna	je	določena	praksa,	da	se	naučite	pravilne	uporabe.	Na- ¾
pake	lahko	stanejo	veliko;
-nekateri	ponaredki	heroina	lahko	povzročijo	razdraženje	dihalnih	 ¾
Poti.	Lovljenje zmaja je najbolj učinkovito, ko je heroin razredčen 
s kofeinom.

*11
Na podlagi 
Trautmann /
Barendregt	‘Euro-
pean
Peer	Support	
Manual’
(glej	reference)
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Njuhanje in kajenje
Zaradi	slabe	kvalitete	heroina	(v	splošnem	med	2	in	20	%	čistostjo)	in	
zaradi	relativno	izoliranega	položaja	droge	zasledovanje	zmaja	ni	širo-
ko	razširjeno	v	večini	evropskih	držav.	V	teh	državah	je	najpogostejša	
alternativa	vbrizgavanju	heroina	njuhanje;

pripravite	cev	iz	močnega	papirja	ali	vzemite	slamico; ¾
substanco	zdrobite	v	fin	prah	(uporabite	britvico	na	ogledalu);	 ¾
napravite	tanko	linijo	prahu; ¾
ponjuhajte	jo	skozi	cev	v	nos. ¾

Prednosti:
zahteva	samo	material,	ki	je	poceni	in	se	ga	zlahka	dobi, ¾
je	manj	tvegano	od	vbrizgavanja,	kar	zadeva	okužbe	in	Predoziranja. ¾

Slabosti:
droge	in	morebitni	ponaredki	lahko	povzročijo	draženje	nosu. ¾

Tudi	kajenje	heroina	v	obliki	cigaret	ni	neobičajno	v	mnogih	državah.	
Velika	slabost	tega	načina	je	velika	izguba	heroina	med	kajenjem.	Tudi	
tu	lahko	ponaredek	droge	povzroči	zdravstvene	težave.

6.6 Distribucija injekcij v zaporih

Proti	temu,	da	bi	se	v	zaporih	razvila	izmenjava	injekcij,	so
izrekli	veliko	ugovorov.	Le-te	sestavljajo	naslednji	argumenti:

to	pomeni	odobravanje	dejavnosti,	ki	je	sicer	zapor	ne	dovoli, ¾
igle	se	lahko	uporabijo	kot	orožje	proti	osebju	ali	proti		ostalim	 ¾
zapornikom,
pogostost	vbrizgavanja	se	bo	povečala, ¾
tisti,	ki	sicer	sploh	ne	vbrizgavajo	ali	uživajo	drog,	bodo	to	začeli	 ¾
početi.

Poskusni	programi	izmenjevanja	injekcij	v	zaporih,	ki	jih	izvajajo	v	Švi-
ci,	Nemčiji	in	Španiji,	so	pokazali,	da	so	ti	projekti	uspešni:	ni	prišlo	do	
grozečih	scenarijev,	stopnja	deljenja	igel	in	število	abscesov	pa	se	je	
močno	zmanjšalo.	Podobno	zaskrbljenost	glede	izmenjave	igel	je	bilo	
sprva	opaziti	v	projektih	skupnosti,	vendar	so	te	težave	premagali.	Pri	
obravnavanju	 zaporniške	populacije	 politiki	 običajno	 zelo	 radi	 delajo	
vtis,	da	so	do	zločina	 ‚strogi‘,	popuščanje	pri	 zaporniških	pravilih	pa	
bi	določeni	deli	medijev	nedvomno	uporabili	 kot	dokaz,	da	se	zločin	
‚obravnava	mehkeje‘.

Očitno	je,	da	celo	veliko	od	‚drugih	najboljših	rešitev‘,	ki	smo	jih	omenili	
zgoraj,	verjetno	ni	realnih	ali	pragmatičnih.	Splošno	izraženo	mnenje,	da	
se	bodo	igle,	če	bo	na	voljo	pribor	za	vbrizgavanje,	 lahko	uporabile	kot	
orožje,	zanemarja	dejstvo,	da	je	veliko	potencialno	okuženih	injekcij	in	igel	
že	prisotnih	v	večini,	če	ne	v	vseh	zaporih.		Veliko	posameznih	zaporov	in	
zaporniških	delavcev	si	prizadeva	omejiti	širjenje	virusov,	ki	se	prenašajo	
s	krvjo.	To	delo	je	treba	podpreti	z	uvajanjem	realnih	sredstev	inukrepov,	ki	
pripomorejo	k	nadzoru	širjenja	virusov	znotraj	zaporov.

6
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KVIZ – ‚PAZI NA VARNOST‘

‚Varna	spolnost‘	 in	 ‚varno	uživanje	drog‘	sta	nujna	za	preprečevanje	
HIV	in	drugih
okužb.	Kaj	veste	o	varni	uporabi	kondomov	in	o	čiščenju
injekcij?	Kaj	veste	o	nesrečah,	ki	se	lahko	zgodijo	pri	rabljenih	iglah?	
Preverite	svoje
znanje	s	tem	kvizom.

1. Čiščenje injekcij z varikino in jodom je stoodstotno
varno.
A.	Pravilno

B.	Napačno

2. Če se bojite, da se bo kondom raztrgal, je bolje, da uporabite 
dva kondoma, enega vrh drugega.
A.	Pravilno

B.	Napačno

3. Varikina, starejša od dveh let, ni več varna za uporabo pri
čiščenju injekcij.
A.	Pravilno

B.	Napačno

4. Pri čiščenju injekcij z varikino je treba injekcijo enkrat pretresti, 
nato
pa varikino iztisniti skozi iglo.
A.	Pravilno

B.	Napačno

5. Če se po nesreči zbodete z rabljeno iglo, je treba
rano izsesati.
A.	Pravilno

B.	Napačno

6. Pri prekuhavanju injekcij je treba prevreti le igle.
A.	Pravilno

B.	Napačno

7. Med predigro uporaba kondoma ni potrebna.
A.	Pravilno

B.	Napačno

?
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8.	Ko prekuhavate injekcije, mora voda vreti vsaj
15 minut.
A.	Pravilno

B.	Napačno

9. Po uporabi kondoma je treba penis izvleči
takoj po ejakulaciji.
A.	Pravilno

B.	Napačno

10. Pri analnem seksu, kjer penis prodre v anus, je
potreben zelo močan kondom.
A.	Pravilno

B.	Napačno
1
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REZULTATI KVIZA
Seštejte	števila	iz	odgovorov,	ki	ste	jih	podali.
1. A-0   B-1
2. A-0   B-1
3. A-1   B-0
4. A-0   B-1
5. A-0   B-1
6. A-0   B-1
7. A-0   B-1
8.	A-1		 	 B-0
9. A-1   B-0
10. A-1  B-0

0–5 točk
Vaše	znanje	je	neustrezno.

6–8 točk
Vaše	znanje	je	dokaj	dobro,	vendar	ga	je	še	vedno	potrebno	izboljša-
ti.

9–10 točk
Vaše	znanje	je	dobro.

Pravilni	odgovori	na	kviz	‚Pazite	na	varnost‘:

1.	Čiščenje	injekcij	z	varikino	in	jodom	je	stoodstotno	varno.
B - Napačno	Kot	pri	prekuhavanju	 tudi	čiščene	 injekcij	z	varikino	 in	
jodom	ni	stoodstotno	varno.	Edini	zares	varen	način	vbrizgavanja	 je	
uporaba popolnoma novega pribora.

2.	Če	se	bojite,	da	se	bo	kondom	raztrgal,	je	bolje,	da	uporabite	dva	
kondoma enega vrh drugega.
B - Napačno Ne	počnite	 tega!	Uporaba	dveh	kondomov,	enega	vrh	
drugega,	povečuje	možnosti	raztrganja,	ker	se	dva	kondoma	drgneta	
eden ob drugega.

3.	Varikina,	starejša	od	dveh	let,	ni	več	varna	za	uporabo	pri	čiščenju
injekcij.
A – Pravilno. Pri	 čiščenju	 injekcij	 z	 varikino	mora	 biti	 koncentracija	
varikine	vsaj	petodstotna.	Po	dveh	letih	bo	koncentracija	prenizka	za	
ustrezen	učinek.

4.	Pri	čiščenju	injekcij	z	varikino	je	treba	injekcijo	enkrat	pretresti,	nato
pa varikino iztisniti skozi iglo.
B - Napačno Injekcijo	je	treba	z	varikino	napolniti	dvakrat,	pretresti
in	nato	varikino	iztisniti	skozi	iglo.	Obakrat	je	pomembno,	da	se	injekci-
jo	stresa	vsaj	trideset	sekund.

!
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5.	Če	se	po	nesreči	zbodete	z	rabljeno	iglo,	je	treba	rano	izsesati.
B - Napačno Nikoli	ne	počnite	tega!	Ne	izsesajte	rane,	temveč	ji	pu-
stite,	da	močno	krvavi.	Nato	 jo	 izperite	z	veliko	vode	 ter	 razkužite	s	
70	%	alkoholom.	Po	‚nesreči	z	iglo‘	se	obrnite	na	medicinsko	osebje,	
enako	tudi,	če	je	bila	odprta	rana	v	stiku	s	krvjo,	spermo	ali	vaginalni-
mi	izločki.	Injekcija	s	protitelesi	v	roku	48	ur	lahko	prepreči	okužbo	s	
hepatitisom. 

Možnost	okužbe	je	zelo	majhna	(manj	kot	1	odstotek).	Vendar	pa	se	
posvetujte	z	zdravnikom,	če	je	potreben	test	ali	zdravljenje	AIDS-a.
Namigi:	ko	pobirate	razmetane	injekcije,	nosite	debele	rokavice	in	ne
dotikajte	se	igel.

6.	Pri	prekuhavanju	injekcij	je	treba	prevreti	le	igle.
B - Napačno Ostanke	krvi	lahko	vsebuje	ne	samo	igla,	temveč	tudi
valj	in	bat	injekcije.	Zato	vse	najprej	splaknite	z	mrzlo	vodo.	Poleg	tega	
je	treba	vse	prevreti.	Najbolje	je,	da	iglo,	injekcijo	in	bat	ločeno	posta-
vite	 v	posodo	z	 vrelo	 vodo.	Prepričajte	 se,	da	ni	 ostal	 noben	zračni	
mehurček.

7.	Med	predigro	uporaba	kondoma	ni	potrebna.
B - Napačno Kondom	je	ravno	tako	bistven	med	predigro,	ker	se	virus	
HIV	lahko	skupaj	s	spermo	prenaša	s	predsemensko	tekočino.

8.	Ko	prekuhavate	injekcije,	mora	voda	vreti	vsaj	15	minut.
A – Pravilno.

9.	Po	uporabi	kondoma	je	treba	penis	izvleči	takoj	po	orgazmu.
A – Pravilno. Ko	se	penis	omehča,	lahko	kondom	zdrsne	dol.	Ko	umi-
kate	penis,	vedno	držite	bazo	kondoma	ter	po	uporabi	iz	njega	naredite	
vozel.

10.	Pri	analnem	seksu,	kjer	penis	prodre	v	anus,	je	potreben	zelo	mo-
čan	kondom.
A – Pravilno. Ker	 se	 kondomi	 pri	 analnem	 seksu	 hitreje	 strgajo,	 je	
nujno,	 da	uporabite	ekstra	močne	kondome	z	dodatnim	 lubrikantom	
na	 vodni	 osnovi.	 Lubrikanti	 na	 oljni	 osnovi	 lahko	 poškodujejo	 gumo	
kondoma	in	tako	vodijo	do	raztrganja	tkiva.

1
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6.8 Visoko tvegane situacije v visoko tveganem okolju

Predoziranje heroina ali drugih pomirjeval
Najbolj	razširjena	droga	v	zaporu	za	tobakom	in	marihuano
so	heroin	in	drugi	opiati.	To	so	pomirjevala,	ki	delujejo
na	centralni	živčni	sistem	(možgane).	Centralni	živčni	sistem
uravnava	dihanje	in	utrip.	Pri	predoziranju	opiatov
centralni	živčni	sistem	zmanjša	ali	zaustavi	dihalne	funkcije
in	nazadnje	funkcije	srca.	Druga	pomirjevala,	kot	so	barbituati,
benzodiazepini	in	alkohol	proizvajajo	podobne	simptome.

Visoko tvegane situacije so:
uporaba	drog,	ko	ne	poznamo	njihove	kakovosti	in	čistosti.	Naj- ¾
prej	poskusite	majhno	dozo.
nakup droge od neznanih zapornikov ¾
uživanje	heroina,	potem	ko	smo	zaužili	prekomerne	količine	al- ¾
kohola	 in/ali	 pomirjeval	V	 teh	okoliščinah	 lahko	oseba	zlahka	
izgubi	zavest	in	bruha.	Če	pride	do	tega,	lahko	bruhanje	zapre	
grlo
uživanje	količine,	na	katero	ste	bili	navajeni	v	obdobju	pred	za- ¾
porom,	po	čistem	obdobju	ali	po	obdobju	zmanjšanega	uživanja	
drog	v	zaporu	če	uživate	droge,	ko	ste	sami;	vam	nihče	ne	more	
nuditi	prve	pomoči.
uživanje	heroina	po	zdravljenju	z	opioidnim	antagonistom ¾

Simptomi predoziranja pri pomirjevalih so:
nezavest ¾
počasno	dihanje ¾
počasen	pulz ¾

Kaj lahko storite?
preverite,	ali	je	oseba	res	nezavestna,	tako	da	kričite	in	osebo- ¾
Stresete,
če	ni,	jo	skušajte	zbuditi	na	kakršenkoli	način, ¾
brž	ko	oseba	pokaže	prve	znake	zavesti,	 jo	skušajte	obdržati	 ¾
budno,	tako	da	jo	silite	k	hoji,	govorjenju,	da	jo	stiskate	itd.,
če	se	oseba	ne	zave,	ali	če	zopet	pade	v	nezavest,	jo	ohranjajte	 ¾
pri	življenju	z	umetnim	dihanjem	 in	po	potrebi	z	masažo	srca	
(glej	naslednje	poglavje),	naročite	nekomu,	naj	pokliče	zdravni-
ka (nekomu, ki mu zaupate) ali varnostnika v zaporu. Zdravnik 
bo	osebi	verjetno	dal	injekcijo	z	opioidnim	antagonistom	(Nar-
canti itd).

6
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Usodna razredčenja, mešanje drog in dušenje
Še	nekaj	dodatnih	dejavnikov	tveganja:

usodna razredčenja ¾
Da	bi	se	dobiček	kar	najbolj	povečal,	se	nezakonite	droge	pogo-
sto	mešaz	drugimi	substancami.	To	še	posebej	velja	za	pogoje	
v	zaporu.	Včasih	je	mešanica	lahko	bolj	nevarna	kot	pa
sama	droga	in	lahko	pride	do	žrtev.

mešanje drog ¾
Mešanje	drog	je	lahko	nevarno.	Na	zaporniškem	opiatskem	pri-
zorišču	je	pogosto	mešanje	opiatov,	pomirjeval	in	alkohola.	Ta	
kombinacija	pogosto	vodi	k	nevarnim	situacijam,	kot	je	predo-
ziranje.

dušenje ¾
do	dušenja	 lahko	pride	zaradi	mešanja	drog,	kot	 je	omenjeno	
zgoraj.	Če	se	 ljudje	onesvestijo,	včasih	tudi	bruhajo.	Da	bi	se	
izognili	zadušitvi,	očistite	usta	in	grlo	(na	primer	z	robčkom),	in	
ko	sta	dihanje	in	utrip	osebe	stabilna,	osebo	postavite	v	položaj	
nezavestnega	človeka.

6.9 Prva pomoč

Ohranite ljudi budne
Če	se	nekomu	po	zaužitju	drog	začne	dremati,	morate	to	osebo	sku-
šati	ohraniti	budno,	da	preprečite	nezavest.	Pomaga	lahko	svež	zrak,	
spodbujanje	osebe,	da	hodi	naokoli,	polaganje	mokrih,	mrzlih	brisač	
na	vrat	in	pogovarjanje	z	osebo.	Dober	‚uživalski	kolega‘	naj	prijatelja	
zaščiti	pred	tem,	da	ga	drugi	povrh	vsega	še	ne	oropajo.

Ostanite mirni
Pregovor	‚trije	kuharji	 in	je	juha	preslana‘	velja	tudi	tukaj.	Osebi	v	te-
žavah	naj	ne	pomagata	več	kot	dve	osebi.	V	sili	ni	pomembno,	katera	
substanca	 in/ali	natančna	količina	 je	bila	zaužita,	ker	 je	prva	pomoč	
vedno	usmerjena	na	simptome.	Drugače	povedano,	ni	pomembno,	ali	
je	šlo	za	predoziranje	heroina,	kokaina	ali	tablet,	postopek	v	sili
je	vedno	enak.

Preverite življenjske funkcije
Življenjske	funkcije	so:

dihanje ¾
srčni	utrip/krvni	obtok	in ¾
zavest  ¾

Na	druge	življenjske	funkcije,	kot	je	uravnavanje	telesnega	metaboliz-
ma	ali	temperature,	ni	mogoče	vplivati	brez	zdravniške	pomoči.
2
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Preverite dihanje
Držite	roko	nad	nosom	in	usti	‚pacienta‘	in	opazujte,	ali	lahko	začutite	
njegov	dih	(morda	si	dlan	prej	navlažite),	postavite	svojo	drugo	dlan	na	
prsi	in	občutite,	če	se	dvigajo.	Odrasla	oseba	mora	vdihniti	12–17-krat	
na	minuto.	Modre	ustnice	ali	nenavadni	glasovi	pri	dihanju,	podobni	
smrčanju,	so	vzrok	za	alarm.

Očistite dihalne poti
Najprej	nagnite	glavo	osebe,	kolikor	je	le	mogoče	nazaj.	To	prepreči,	da	
bi	jezik	oviral	sapnik.	Nato	preverite,	če	se	v	ustih	ne	nahaja	kak	tujek	
(proteza),	kri	ali	bruhanje.	Če	je	kaj	v	ustih,	obrnite	glavo	osebe	na	stran	
in	z	robčkom	očistite	usta	in	ustno	votlino,	kolikor	le	morete	dobro.	

Umetno dihanje
Če	oseba	še	vedno	ne	diha,	trikrat	vpihnite	zrak	vanjo.	Nagnite	glavo	
osebe	še	bolj	nazaj,	pokrijte	njena	usta,	globoko	zajemite	sapo	in	po-
časi	vpihnite	zrak	v	njen	nos.	Če	je	nos	krvav	ali	kako	drugače	blokiran,	
vpihnite zrak v usta osebe.

Preverite utrip
Utrip	lahko	otipate	na	zapestju,	bolj	učinkovito	pa	na	vratu	(ob	strani	
vratu,	poleg	ščitnice).	Povprečni	srčni	utrip	pri	odrasli	osebi	je	od	60	do	
80	utripov	na	minuto.

Izmenjujte umetno dihanje in masažo
srca (temeljni postopki oživljanja)

Če	ne	zaznate	dihanja	ali	utripa,	bo	treba	izmenjevati	umetno	dihanje	
in	masažo	srca.	Vedno	začnite	z	umetnim	dihanjem	(da	pride	kisik	v	
kri)	in	nato	izmenjaje	dvakrat	vpihnite	zrak	v	usta	osebe,	nato	pa	15-
krat	masirajte	srce	(pritisk	na	prsi).

Vaja za primere v sili
Ko	nastopi	sila,	so	vsi	vznemirjeni.	Zato	je	koristno,	da	se	vsake	toliko	
urite	v	svojih	veščinah	za	prvo	pomoč	po	naslednjem	postopku.e mo-
goče nazaj, dvignite spodnjo čeljust.2 1

Masaža srca
Položite	žrtev	predoziranja	na	hrbet	na	trdo	podlago. ¾
Položite	kazalec	na	solarni	pleksus	in	drugi	kazalec	poleg	njega. ¾
Nato	položite	dlan	prve	roke	poleg	‚drugega‘	kazalca	na	prsih.	 ¾
To	je	pravilno	mesto.	Nato	položite	‚drugo‘	dlan	preko	prve.
Z	iztegnjenimi	rokami	se	navpično	nagnite	nad	žrtev.	Pritiskajte	 ¾
na	prsi	s	kratkimi,	čvrstimi	gibi	(4	cm)	proti	hrbtenici.	Takoj	spro-
stite	pritisk	na	prsih,vendar	obdržite	roke	v	enakem	položaju.
Ponovite	sunke	60-	do	80-krat	na	minuto.	 ¾

 6
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Če	je	žrtev	še	vedno	brez	utripa	in	ne	diha	in	ste	sami:
začnite	s	3	do	5	vpihi	v	pljuča	žrtve, ¾
nato 15-krat pritisnite na prsi, še dva vpiha, natoše 15-krat pri- ¾
tisnite.
Po	eni	minuti	preverite	utrip	na	vratni	arteriji.	Ne	pozabite	preve- ¾
riti	utripa	na	obeh	straneh!
Če	še	vedno	ni	utripa,	nadaljujte	z	masažo	srca.	Če	zaznate	 ¾
utrip,	nadaljujte	z	umetnim	dihanjem,	dokler	ne	pride	pomoč.

Namig: Umetno dihanje in masažo srca je treba vaditi, preden ju opra-
vite zares. Ta vaja se lahko organizira kot del medsebojne podpore, na 
primer s tem, ko povabite k sodelovanju nekoga iz urgentne postaje ali 
zdravnika iz službe za droge.

4
3
2
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KVIZ – ‚KAJ VESTE O PREDOZIRANJU?‘

To	poglavje	redno	omenja	besedo	‚predoziranje‘.	Kaj	je
predoziranje?	In	kaj	je	treba	storiti	v	primeru	predoziranja
heroina	ali	kokaina?	Preverite	svoje	znanje	s	tem	kvizom.

1. Predoziranje heroina je vedno usodno v roku nekaj minut.

A.	Pravilno

B.	Napačno

2. Vbrizganje injekcije s slano vodo pomaga pri boju s predozira-
njem heroina.

A.	Pravilno

B.	Napačno

3. Za nekoga, ki ni vajen heroina, je 0,2 grama heroina lahko
usodnih.

A.	Pravilno

B.	Napačno

4. V primeru predoziranja kokaina je najbolje, da kolikor hitro je le 
mogoče pogoltnete uspavalne tablete ali pomirjevala.

A.	Pravilno

B.	Napačno

5. Pri umiranju zaradi predoziranja heroina uživalec nazadnje 
umre zaradi zadušitve?

A.	Pravilno

B.	Napačno

6. Jemanje uspavalnih tablet ali pomirjeval lahko poviša tveganje 
za predoziranje heroina?

A.	Pravilno

B.	Napačno

?

6
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7. Predoziranje heroina ne vodi v smrt tako pogosto kot
predoziranje kokaina.

A.	Pravilno

B.	Napačno

8.	Predoziranje kokaina lahko povzroči srčni napad.

A.	Pravilno

B.	Napačno

9. Med epileptičnim napadom, ki je posledica predoziranja ko-
kaina, si morate prizadevati usta žrtve obdržati odprta, s tem da 
vstavite v usta neki predmet.

A.	Pravilno

B.	Napačno

10. Kombinacija heroina in benzodiazepinov poveča možnost za 
predoziranje kokaina.

A.	Pravilno

B.	Napačno1
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REZULTATI KVIZA

Seštejte	števila	za	odgovori,	ki	ste	jih	podali.
1. A-0 B-1
2. A-0 B-1
3. A-1 B-0
4. A-0 B-1
5. A-1 B-0
6. A-1 B-0
7. A-0 B-1
8.	A-1	B-0
9. A-0 B-1
10. A-1 B-0

0–5 točk
Ko	pride	do	predoziranja,	je	bistveno	hitro,	natančno	in	pravilno	delo-
vanje.	Vedeti,	kaj	storiti,	 lahko	odloča	o	življenju	in	smrti.	Žal	je	vaše	
znanje	neustrezno.

6–8 točk
Ste	dokaj	dobro	informirani,	vendar	potrebujete	dodatna	izboljšanja.

9–10 točk
Vaše	znanje	je	dobro.

Pravilni	odgovori	na	kviz	‚Kaj	veste	o	predoziranju?	‚:

1.	Predoziranje	heroina	je	vedno	usodno	v	roku	nekaj	minut.
B - Napačno Predoziranje	heroina	je	lahko	zelo	hitro	usodno	(v	nekaj	
minutah),	vendar	pa	je	običajno	potrebno	dlje	časa,	da	dejansko	pride	
do	smrti.	V	vsakem	primeru	je	treba	vedno	hitro	ukrepati.

2.	Vbrizganje	injekcije	s	slano	vodo	pomaga	pri	boju	s	predoziranjem	
heroina.
B - Napačno Da	vbrizganje	slane	vode	pomaga,	je	izmišljeno.	Osebe,	
ki	so	žrtve	predoziranja,	je	treba	zbuditi	in	jih	ohranjati	budne.	To	lahko	
dosežemo	s	klofutanjem	obraza,	močnim	ščipanjem	pod	ključnico	ali	
s	pljuskom	mrzle	vode	v	obraz.	Če	v	teh	poskusih	obujanja	ne	uspete,	
pokličite	številko	za	nujno	pomoč,	kolikor	hitro	je	to	mogoče.

3.	Za	nekoga,	ki	ni	vajen	heroina,	je	0,2	grama	heroina	lahko
usodnih.
A – Pravilno. 0,2	grama	je	dejansko	lahko	usodnih	za	nekoga,	ki	sicer	
ne	uživa	heroina.	To	ravno	tako	velja	za	osebe,	ki	so	bile	nekaj	časa
‚čiste‘;	tu	že	relativno	majhna	količina	heroina	lahko	povzroči	predozi-
ranje.

!
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4.	V	primeru	predoziranja	kokaina	naj	uživalec	pogoltne	uspavalne
tablete	ali	pomirjevala,	kolikor	hitro	je	to	mogoče.
B - Napačno Razburjenje,	ki	sledi	predoziranju	kokaina,	se	dejansko
lahko	umirja	z	benzodiazepini,	vendar	pa	oseba	ne	sme	zdravil	vzeti	
sama.	Zaradi	počasne	absorpcije	v	kri	 je	učinek	uspavalnih	 tablet	 in	
pomirjeval	zakasnjen.	V	paniki	lahko	oseba	zlahka	vzame	preveč	ta-
blet	in	upočasnidihanje.

5.	Pri	predoziranju	heroina	uživalec	nazadnje	umre	od	zadušitve.
A – Pravilno. Med	predoziranjem	heroina	možgani	zlagoma	prenehajo	
delovati.	To	upočasni	dihanje	in	omogoči	vlagi,	da	vstopi	in	se	nabira	v	
pljučih,	kar	vodi	še	k	manjši	oskrbi	s	kisikom.	Iz	tega	sledi,	da	je	zadu-
šitev	največja	nevarnost	pri	predoziranju	heroina.

6.	Jemanje	uspavalnih	tablet	ali	pomirjeval	lahko	poviša	tveganje	za
predoziranje	heroina.
A – Pravilno. Ko	se	heroin	uporablja	skupaj	z	benzodiazepini	in	pomir-
jevali,	lahko	oseba	hitreje	pade	v	komo.

7.	Predoziranje	heroina	ne	vodi	v	smrt	tako	pogosto	kot
predoziranje	kokaina.
B - Napačno Ravno	obratno	je.	Manj	verjetno	je,	da	bo	usodno	predo-
ziranje	kokaina	kot	pa	predoziranje	heroina.	To	pa	ne	pomeni,
da	v	primeru	predoziranja	kokaina	ni	potrebno	hitro	ukrepati.

8.	Predoziranje	kokaina	lahko	povzroči	srčni	napad.
A – Pravilno. Predoziranje	kokaina	se	lahko	izrazi	na	dva	načina:	
1.	bolečine	v	prsih	in	2.	epileptični	krči.	V	prvem	primeru	se	srčni	utrip	
in	krvni	pritisk	hitro	dvigneta,	kar	lahko	vodi	k	srčnemu	napadu.

9.	Med	epileptičnim	napadom,	ki	je	posledica	predoziranja	kokaina,	si	
morate	prizadevati	usta	žrtve	obdržati	odprta,	s	tem	da	v	usta	vstavite	
neki	predmet?
B - Napačno Vstavljanje	nečesa	v	usta	ne	pomaga	in	lahko	osebo,	ki	
pomaga,	stane	nekaj	prstov.	Tudi	ni	dobro	za	zobe	žrtve.	Veliko	bolje	
je	poklicati	številko	za	nujno	pomoč	in	žrtev,	ki	se	zvija	v	močnih	krčih,	
zaščititi	tako,	da	jo	položite	nekam	na	tla,	kjer	se	ne	more	poškodovati.	
Pod	glavo	ji	položite	blazino	ali	jopič.	Ko	se	krči	ustavijo,	obrnite	žrtev	
na	stran	v	položaj	nezavestnega,	s	pokrčeno	zgornjo	nogo,	z	iztegnje-
no	spodnjo	nogo	in	z	glavo	naravnost	ali	rahlo	nagnjeno	nazaj.

10.	Kombinacija	heroina	in	benzodiazepinov	poveča
možnost	za	predoziranje	kokaina.
A – Pravilno. S	heroinom	in	benzodiazepini	v	krvi	se	uživalec	kokaina	
počuti	zelo	sproščeno,	zato	se	pomoč	kokaina	zdi	zelo	mikavna.	Ven-
dar	pa	je	ta	občutek	sproščenosti	lažen.	V	resnici	srce	dela	prekomer-
no	in	naslednja	‚črtica‘	je	lahko	prav	hitro	zadnja.

4
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6.10 Uživanje drog po izpustitvi – zdravstveno opozorilo

Angleška	študija	je	pokazala,	da	86	%	vprašanih	uživalcev	drog	poroča	
o	neki	obliki	uživanja	drog	v	roku	4	mesecev	po	 izpustitvi,	zato	vpliv	
zapora	ob	 izpustitvi	ne	preneha.	Prva	dva	 tedna	po	 izpustitvi	sta	še	
posebej	nevarna,	kajti	takrat	je	smrt	zar	di	predoziranja	osem	do	osem-
desetkrat	večja	od	tiste	na	ravni	skupnosti	(Seaman	/	Brettle,	1998).	
Razlog	je	v	tem,	da	uživalci	drog	v	zaporu	droge	uživajo	manj	pogosto	
in	v	manjših	količinah	kot	pa	zunaj	zapora.	Zelo	malo	zaporov	se	med	
pripravo	za	 izpustitev	odzove	na	 ta	zdravstvena	 tveganja.	Razlog	 je	
v	strahu,	da	bodo	preveč	proaktivni	pri	pogovoru	o	padcu	nazaj	v	isto	
stanje	po	izpustitvi.	Vendar	pa	vemo,	da	se	to	zgodi	pri	mnogih	zapor-
nikih.	Obstaja	nekaj	dobrih	primerov	pogovora	o	 tej	 témi	–	primer	 iz	
Škotske	kaže	enega	od	takih	načinov,	kako	se	lahko	zadeve	lotimo.

Čestitamo!
Izpustitev	iz	zapora	se	najbrž	zdi	kot	nekaj	najboljšega,	kar	ste	doživeli	
v	preteklem	času.	Lahko	razmišljate	o	tem,	da	bi	priredili	zabavo.	Če	je	
tako,	berite	dalje	zavoljo	sebe	in	svoje	družine.

Droge
V	zadnjih	letih	so	uživalci	umirali	kmalu	po	izpustitvi	iz	zapora.	Obstaja	
možnost,	da	so	droge	zunaj	na	voljo	v	večji	količini	in	so	bolj	čiste	kot	
katerekoli,	ki	ste	jih	užili	nedavno.	Zmanjšanje	uživanja	drog	tudi	samo	
za	kratek	čas	pomeni,	da	se	telo	ne	more	več	tako	dobro	spopadati	z	
drogami.	To	pomeni,	da	če	boste	uživali	droge	po	izpustitvi,	lahko	tve-
gate	predoziranje,	izgubo	nadzora,	poškodbe	možganov	ali	celo	smrt.	
Po	izpustitvi	morate	uživati	manj	drog.

Kaj naj storim?
V	idealnem	primeru	si	uredite	življenje	in	prenehajte	z	uživanjem	drog,	
vendar	pa	če	morate	uživati	droge,	tedaj:

uživajte	manj:	kar	vam	bo	tudi	prihranilo	denar ¾
uživajte	previdno	in	skrbite	za	svoje	zdravje	in	varnost ¾
uživajte	 skupaj	 s	prijateljem,	 ki	 lahko	pazi	 na	 vas,	 če	gre	 kaj	 ¾
narobe;	povejte	jim,	kaj	pravi	tale	pamflet

Kaj če vzamem prevelik odmerek droge?
Preden	je	prepozno	in	padete	v	komo:

pojdite	do	telefona	in	pokličite	nujno	pomoč,	povejte	jim,	kje	ste	 ¾
in	kaj	ste	vzeli
če	ste	skupaj	s	prijateljem,	se	prepričajte,	da	prijatelj	ve,	kako	 ¾
je	treba	ravnati
uležite	se	v	položaj	nezavestnega ¾

6
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Droge, ki jih predpiše zdravnik
Če	jemljete	droge,	ki	jih	je	predpisal	zdravnik,	kot	sta	metadon	ali	va-
lium®,	vam	mora	vaš	osebni	zdravnik	predpisati	manjši	odmerek	kot	
prej,	da	zmanjša	tveganje	predoziranja.	Pomnite,	predpisane	droge	so	
lahko	ravno	tako	nevarne	kot	droge,	ki	 jih	kupite	na	ulici,	če	 jih	upo-
rabljate	na	nepravilen	način.	Ne	dvigajte	si	doze	z	ostalimi	drogami	–	
mešanica	vas	lahko	ubije.

Alkohol
Če	že	nekaj	časa	niste	pili,	je	to	tako,	kot	da	boste	pili	prvič	v	življenju,	
zato	bodite	previdni.	Mešanje	drog	in	alkohola	je	lahko	usodno,	zato	
koktajle	prepustite	Jamesu	Bondu!

Vbrizgavanje
Če	ste	znotraj	zapora	prenehali	z	vbrizgavanjem,	si	naredite	uslugo	in	
ne	začnite	ponovno.	Če	ne	morete	prenehati,	poiščite	nasvet	pri	svo-
jem	osebnem	zdravniku	ali	pri	službi	za	droge.

Pomnite:	deljenje	pribora	vas	lahko	ubije,	zato:
če	izmenjujete	igle,	pazite,	da	so	čiste ¾
ne delite pribora ¾
ne	delite	vode	za	čiščenje,	filtrov,	žlic,	 ¾ tekočin	za	mešanje	itd.
ne	delite	si	 igle	s	postopkoma	polnjenja	s	sprednje	ali	zadnje	 ¾
strani
pomnite,	da	so	drugi	uživalci	lahko	okuženi,	zato	se	izogibajte	 ¾
nezaščitenih	spolnih	odnosov,	razlite	krvi,	britvic	itd.
če	morate	ponovno	začeti	z	uživanjem	drog,	uporabite	manjšo	 ¾
količ	no

4
3
2
1
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7 PREDIRANJE KOŽE: AKUPUNKTURA, TETOVIRAJE IN PRE-
BADANJE UŠES

V	zaporu	se	tetoviranje	in	prebadanje	običajno	opravita	z	iglami	in
ostalimi	ostrimi	predmeti,	ki	jih	je	pogosto	prej	uporabil	že	nekdo	drug.	
Na	priboru	lahko	ostanejo	majhni	delci	krvi.	Tveganja	okužb	s	tetovi-
ranjem	in	prebadanjem	se	lahko	zlahka	preprečijo	z	uporabo	postop-
kov	za	razkuževanje	z	varikino	za	sterilizacijo	igel	ali	z	zagotavljanjem	
opreme	za	prekihavanje	injekcij	(glej	del	6.1	v	tem	poglavju).	Na	tem	
mestu	je	podanih	nekaj	osnovnih	nasvetov,	kako	se	izogniti	okužbi	pri	
prediranju	kože.

7.1 Kaj je postopek prediranja kože?

Naslednja	priporočila	za	varnejše	prediranje	kože	temeljijo	na	Kodeksu	
za	dobro	prakso	iz	Avstralije,	New	South	Wales	*12.   Ti postopki za 
prediranje	kože	so	prilagojeni	zaporniškemu	okolju	in	vključujejo	obi-
čajno	uporabljane	tehnike	za:

akupunkturo ¾
tetoviranje	in ¾
prebadanje	ušes. ¾

Četudi	se	v	zaporu	ne	da	slediti	vsem	priporočilom	zaradi	pomanjkljive-
ga	dostopa	do	pribora	za	čiščenje	ali	sterilizacijo	ali	zaradi	pomanjkanja	
časa,	ker	v	večini	zaporov	tetoviranje	in	prebadanje	ušes	na	splošno	
nista	dovoljena,	lahko	ta	priporočila	prispevajo	k	manjšemu	prenašanju	
s	krvjo	prenosljivih	virusov	in	ostalih	kužnih	bolezni	na	zapornike.

Ozadje
Nepoškodovana	koža,	ki	 je	brez	ureznin,	odrgnin	ali	poškodb,	 je	na-
ravna	zaščita	proti	okužbam.	Predrtje	kože	lahko	kužnim	mikroorganiz-
mom	omogoči	vstop	v	telo.	Do	okužb	lahko	pride,	če	je	okužen	pribor	
za	prebadanje,	luknjanje	ali	prodiranje	v	kožo,	ali	pa	preko	neposred-
nega	medosebnega	 stika	 s	 krvjo	 ali	 ostalimi	 telesnimi	 substancami.	
Uporaba	tehnik	za	nadzor	okužb	pri	prediranju	kože	preprečuje	vstop
kužnih	mikroorganizmov	v	telo.

Nehigienske	prakse	in	postopki	lahko	vplivajo	na	zdravje	tako
zaporniškega	osebja	kot	zapornikov.	Če	se	postopki	za	prediranje	kože	
ne	 izvajajo	 pravilno,	 lahko	 pride	 do	 prenosa	 bakterijskih	 in	 glivičnih	
okužb	kot	tudi	virusih	okužb,	kot	so	HIV,	hepatitis	B	in	hepatitis	C.

Do	okužb	kože	lahko	pride	tudi	brez	predrtja	kože.	Iz	tega	razloga
je	 treba	 pred	 vsako	 uporabo	 očistiti	 ves	 pribor,	 da	 bi	 se	 zmanjša-
la	možnost	širjenja	okužb.	Pribor,	ki	se	ga	uporablja	pri	postopku,	ki	
ne	predre	kože,	vendar	pa	pride	v	stik	s	kožo,	lahko	širi	stafilokokne,	
streptokokne	okužbe	in	okužbe	z	bakterijami	pseudomonas,	kar	so	vse	
bakterijske	okužbe.

*12
Vir:
www.health.nsw.
gov.au/
public-health/
ehb/publications
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Druge	vrste	okužb	kože	lahko	zajemajo	herpes	(virusna	okužba),
dermatofitozo	ali	tinea	(glivične	okužbe),	garje	(obliko	okužbe	s	pršicami).	
Preko	stika	z	okuženimi	lasmi	se	lahko	prenašajo	tudi	naglavne	uši.

Mikroorganizmi	so	povsod;	živijo	na	koži,	v	hrani	in	umazaniji.	Zlahka	
se	 razširijo	med	 zaporniki	 in	 izvajalci	 storitev	 prediranja	 kože	 ter	 se	
prenesejo	preko	stika	z	neumitimi	rokami,	umazanim	priborom	ali	stika	
s	krvjo	in	telesnimi	substancami.

Mikroorganizmi	so	lahko	prisotni	tudi	po	tem,	ko	je	čiščenje	odstranilo
vso	vidno	umazanijo	in	madeže.	Čiščenje	lahko	zmanjša	število	mikro-
organizmov, vendar pa lahko nevidni sledovi krvi na priboru, ki predre 
kožo,	širi	bolezni,	kot	so	HIV,	hepatitis	B	 in	hepatitis	C.	Zaporniki	se	
morajo	zavedati,	da	so	kri	 in	ostale	telesne	substance	potencialni	vir	
okužbe.	Da	bi	preprečili	prenos	mikroorganizmov,	morajo	izvajalci	po-
stopke	izvajati	na	varen	in	higieničen	način,	ki	vključuje	uporabo	klešč,	
rokavic	za	enkratno	uporabo,	vzdrževanje	čistih	prostorov,	čistega	pri-
bora in varnih metod dela.

7.2 Splošno

Da	bi	dosegli	najvišje	standarde	varnosti,	je	treba	upoštevati
naslednje	nasvete:

Umivanje rok
Umivanje	rok	in	skrb	za	roke	sta	prva	koraka	v	vsakem	programu
za	nadzor	nad	okužbami,	da	bi	se	preprečilo	prenašanje	mikroorga-
nizmov.	Ureznine	 in	odrgnine	na	 izpostavljeni	koži	 je	 treba	prekriti	 z	
vodoodporno	prevleko,	ki	jo	je	treba	po	potrebi,	in	ko	je	umazana,
zamenjati.	Površino	rok	in	nohtov	je	treba	očistiti	neposredno	pred pre-
diranjem	kože	ali	po	njem.

Vse	površine	lahko	vsebujejo	mikroorganizme.	Ko	se	dotaknete	teh
površin,	se	mikroorganizmi	lahko	prenesejo	na	roke.4 Več	površin	ali	
predmetov,	kot	se	dotaknete,	večja	je	količina	mikroorganizmov	na	ro-
kah.

Roke	je	treba	umiti	neposredno	pred		opravljanjem	postopkov	predira-
nja	in	potem!

Da	bi	tako	izvajalca	kot	zapornika	zaščitili	pred	mikroorganizmi,	je	tre-
ba roke umiti:

pred postopkom in po postopku ¾
po	stiku	s	kakršnokoli	krvjo	ali	telesno	substanco ¾
neposredno pred tem, ko si nadenete nov par rokavic ¾
takoj	ko	snamete	rokavice ¾
po	dotikanju	nosa	ali	ust ¾
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pred	kajenjem	in	potem,	pred	uživanjem	hrane	in	pijače	in	potem ¾
po	uporabi	stranišča ¾
pred	 oskrbo	 ran	 ali	 rokovanju	 z	 umazanimi	 povoji	 za	 rane	 in	 ¾
potem

Za	čiščenje	rok	je	priporočena	naslednja	metoda:
zmočite	si	roke ¾
uporabite	milo	s	toplo	tekočo	vodo ¾
močno	si	zdrgnite	roke ¾
15–20	sekund	si	umivajte	roke	povsod,	vključno	s	hrbtnim	de- ¾
lom	dl	ni,	zapestji,	palci	in	med	prsti
dobro splaknite roke ¾
temeljito	si	osušite	roke	s	papirnato	brisačo	za	enkratno	upo- ¾
rabo

Pribor za enkratno uporabo
Pri	postopkih	za	prediranje	kože	se	priporoča	uporaba	predhodno	ste-
riliziranih predmetov za enkratno uporabo. Uporaba predhodno steri-
liziranega pribora za enkratno uporabo bo s pravilnimi tehnikami za 
nadzor	nad	okužbami	zagotovila,	da	se	mikroorganizmi	ne	bodo	pre-
našali z osebe na osebo.

Predmeti,	 ki	so	opredeljeni	kot	 tisti	 za	enkratno	uporabo,	niso	nujno	
sterilizirani.

! Priporočljivo je, da na vsakem zaporniku uporabite predmete 
za enkratno uporabo.

!Za	drgnjenje	rok	ne	uporabljajte	krtačk	za	nohte,	ker
lahko	poškodujejo	kožo!

Rokavice za opravljanje postopkov prediranja
Rokavice	se	nosijo	kot	zaščitna	pregrada,	ki	roke	nosilca	rokavic
zaščiti	pred	okužbo	 ter	prepreči	prenos	mikroorganizmov.	Med	celo-
tnim	postopkom	prediranja	kože	 je	 treba	nositi	 rokavice	za	enkratno	
uporabo,	da	se	zaščiti	 tako	izvajalca	kot	prejemnika	storitve.	Tega	ni	
enostavno	 izvajati	v	zaporniškem	okolju;	če	ni	mogoče,	 izvedite	vsaj	
postopke	za	umivanje	rok.

Rokavice za čiščenje
Rokavice	za	splošno	rabo,	na	primer	gumijaste	rokavice,	je	treba	upo-
rabiti za:

čiščenje	pribora ¾
postopke	razkuževanja ¾
rokovanje	s	kemikalijami ¾

7
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Rokavice	za	splošno	rabo	je	treba	po	vsaki	uporabi	umiti	z	detergen-
tom,	splakniti	in	pustiti	obrnjene	z	notranjo	stranjo	navzven.	Rokavice	
je	treba	pred	vsako	uporabo	pregledati	in	zavreči,	če	so	poškodovane	
ali	v	stanju,	v	katerem	ne	morejo	nuditi	zaščite.	Po	uporabi	rokavic	za	
splošno	rabo	si	je	treba	umiti	roke.

Najboljši način delovanja
Naslednji	 načini	 delovanja	 se	 priporočajo	 za	 postopke	 prediranja	
kože:

Priprava pribora:
Neodprte	vrečke	s	sterilnim	priborom	 je	 treba	pripraviti	nepo- ¾
sredno pred postopkom, da se zagotovi nemoten postopek pre-
diranja	kože.	Prekinitve	postopka	povečujejo	možnost	prenosa	
mikroorganizmov.
Ko	je	steriliziran	pribor	pripravljen	za	uporabo	na	zaporniku,	ga	 ¾
ne	smete	vzeti	iz	njegovega	sterilnega	ovoja,	dokler	se	posto-
pek	ne	začne.
Predvideva	se,	da	je	ves	pribor,	ki	je	bil	pripravljen	za	uporabo	 ¾
na	zaporniku,	po	postopku	umazan,	četudi	pribor	ni	bil	upora-
bljen.	Ves	pribor	je	treba	zavreči	ali	očistiti	in	ga	pred	ponovno	
uporabi	sterilizirati	(če	je	to	potrebno).

! Vse osebe, ki izvajajo prediranje kože, morajo
med postopkom nositi rokavice za enkratno uporabo in jih
po končanem postopku zavreči.

Tekočine, kreme in geli:
Pri	vsakem	zaporniku	je	treba	vse	tekočine	ali	gele	(na	primer	 ¾
losijone,	 kreme,	 olja	 in	 barvila)	 izmeriti	 in	 preliti	 v	 posodo	 za	
enkratno	uporabo.	Odvečne	ali	nerabljene	 tekočine	 in	gele	 je	
treba	po	končanem	postopku	zavreči.
Če	tekočin	in	gelov	pri	vsakem	zaporniku	ni	mogoče	ločeno		od- ¾
liti,	je	treba	uporabiti	nanašalce	ali	lopatice	za	enkratno	up	rabo,	
ki	jih	ne	smete	ponovno	namočiti.
Če	se	uporablja	posoda	za	večkratno	uporabo,	jih	je	treba	po	 ¾
vsaki	uporabi	očistiti	in	sterilizirati	(če	je	to	potrebno).
Za	porazdelitev	tekočin	in	gelov	uporabite	upogljive	tube/stekle- ¾
nice	ali	črpalke.
Tekočine	in	gele	je	treba	vsakokrat	odstraniti	s	čisto,	nerabljeno	 ¾
lopatico	ali	žlico,	četudi	jih	bomo	uporabili	na	istem	zaporniku.
Odlite	zaloge	nikoli	ne	vračajte	nazaj	v	izvirno	embalažo. ¾
Postopka	prediranja	kože	ni	priporočljivo	izvajati,	če	ima	oseba,	 ¾
ki	postopek	izvaja,	ureznino	ali	rano,	ki	je	ni	mogoče	v	zadostni	
meri	prekriti,	in	obstaja	verjetnost,	da	bo	ta	predel	izpostavljen	
krvi ali ostalim telesnim substancam iz postopka.
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7.3 Priprava kože

Preden	začnete	s	postopkom	prediranja	kože,	 je	 treba	kožo	obrisati	
s	primernim	antiseptikom	in	pustiti,	da	se	posuši	na	zraku.	Primerne	
antiseptične	raztopine	vsebujejo	etil	ali	izopropil	alkohol	(70–80	%)	ali	
vodne	ali	alkoholne	formulacije	povidon-joda	(1	%	W/V	razpoložljivega	
joda).

7.4 Čiščenje

Čiščenje	je	fizično	odstranjevanje	umazanije	s	površin	pribora
z	umivanjem	v	detergentu	in	topli	vodi,	z	namenom	zmanjšanja	števila	
mikroorganizmov.

Pred	ponovno	uporabo	je	treba	ves	pribor	očistiti.	Čiščenje	v	veliki	meri	
zmanjša	število	mikroorganizmov	na	umazanem	predmetu.	Čiščenje	
pred	razkuževanjem	ali	sterilizacijo	je	izjemno	pomembno,	zato	da	se	
odstranijo	vsa	vidna	organska	materija	in	ostali	ostanki.	Nabiranje	or-
ganske	materije,	detergentov	ali	ostalega	materiala	na	priboru	 lahko	
ovira	postopek	razkuževanja	ali	sterilizacije.

Vse	 površine	 je	 treba	 redno	 in	 temeljito	 čistiti	 ter	 izplakovati.	 Ko	 se	
umažejo,	ali	ko	pride	do	razlitja,	je	treba	površine	takoj	očistiti.	Učinko-
vito	čiščenje	zagotavlja,	da	so	pribor	in	površine	na	pogled	s	prostim	
očesom	čisti	in	da	na	njih	ni	nobenih	ostankov.

Čiščenje pribora
Čiščenje	vključuje	uporabo	vode,	detergenta	ali	čistilnega	sredstva	ter	
fizično	ali	mehanično	dejanje.	Pred	čiščenjem	je	treba	preveriti	navo-
dila	proizvajalca.

Pravilen postopek čiščenja vključuje naslednja dejanja:
pribor	postavimo	neposredno	na	ločeno	mesto,	ki	je	namenjeno	 ¾
čiščenju
pribor	razstavimo	in	zavržemo	vse	dele,	ki	niso	namenjeni	več- ¾
kratni uporabi
pribor potopimo v toplo vodo in detergent, da odstranimo vso  ¾
vidno	umazanijo
pribor	držimo	pod	gladino	vode	in	ga	previdno	zdrgnemo	s	čisto	 ¾
krtačo
pribor	splaknemo	s	toplo	do	vročo	vodo ¾
pustimo,	da	se	pribor	posuši	na	zraku,	ali	pa	uporabimo	čisto	 ¾
krpo,	ki	ne	pušča	vlaken
pribor	shranimo	v	zapečateni	posodi	ali	na	mestu,	ki	zagotavlja,	 ¾
da	pribor	ostane	čist,	suh	in	brez	prahu

7
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Skrb za čistilni pribor
Krtače,	 rokavice	 in	 ostale	 predmete,	 ki	 jih	 uporabljamo	 za	 čiščenje	
pribora,	je	treba	vzdrževati	v	čistem	in	uporabnem	stanju.	Ves	čistilni	
pribor	je	treba	shraniti	tako,	da	ostane	čist	in	suh.	Poškodovan	čistilni	
pribor	ne	čisti	učinkovito	in	lahko	prenese	mikroorganizme	na	pribor,	ki	
potrebuje	čiščenje,	in	na	druge	površine.

Sam	čistilni	pribor	je	treba	redno	čistiti	ter	ga	shraniti	na	suhem	in	či-
stem mestu.

7.5 Razkuževanje

Razkuževanje	pomeni	uničevanje	mikroorganizmov,	ki	povzročajo	bo-
lezni,	razen	bakterijskih	trosov.

Ves	pribor	je	treba	očistiti.	Čiščenje	je	bistven	korak	pri	nadzoru	nad	
mikroorganizmi,	ker	umazanija	mikroorganizme	ščiti	pred	razkuževa-
njem.	Po	temeljitem	čiščenju	je	treba	pribor	termično	ali	kemično	raz-
kužiti	(za	različne	postopke	glej	6.1	v	tem	poglavju).

Razkuževanje	še	dodatno	zmanjša	število	mikrobov	na	priboru	in	po-
vršinah,	vendar	pa	jih	ne	odstrani	docela.	Zato	je	treba	ves	pribor,	ki	
predira	kožo,	sterilizirati	in	ne	samo	razkužiti.

Razkuževanje	se	lahko	uporabi	kot	eno	od	možnih	najboljših	tehnik,
ki	pomaga	odstraniti	mikroorganizme.	Razkuževanje	pa	ne	bo	učinko-
vito,	razen	če	je	bil	pribor	temeljito	očiščen,	da	se	je	odstranila	uma-
zanija.	Če	se	okuži	pribor,	ki	ni	namenjen	prediranju	kože,	ga	je	treba	
pred	ponovno	uporabo	temeljito	očistiti.	Po	postopku	razkuževanja	je	
treba	pribor	pustiti,	da	se	posuši	na	zraku.	Hraniti	ga	jetreba	na	čistem,	
suhem mestu brez prahu.

Naslednja	možna	rešitev	za	razkuževanje	igel,	posod	za	barvo	in
drugega	materiala	je	uporaba	joda	ali	alkoholnih	raztopin.	(Postopek
je	opisan	pod	6.1	v	tem	poglavju.)

7.6 Sterilizacija v “nujnih primerih”

V	nujnih	primerih	se	igle	za	tetoviranje	lahko	sterilizirajo	s	tem,	da	jih	
očistimo,	razkužimo	in	damo	v	pečico	(najbolje,	da	so	položene	v	doma	
narejeno	 aluminijasto	 škatlo).	Temperatura	 naj	 bo	 200	 °C	 za	 20–30	
minut.	To	je	učinkovito	samo	v	primeru,	da	igla	nima	plastičnih	delov,	
ker se bodo sicer stopili.
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7.7 Ostala vprašanja in alternative
Zavedajte	se,	da	lahko	pride	do	naslednjih	težav:

Kam	zavreči	igle? ¾
Kako	skrbeti	za	novo	tetovažo? ¾
Kako	se	izogniti	zdravstvenim	težavam,	kot	so	kontaktni	derma- ¾
titis,	okužbe	ran?
Kako	rešiti	težave,	ki	zadevajo	prebadanje	posebnih	delov	tele- ¾
sa	(dojka,	jezik,	ušesna	mečica)?

Kot	drugo	možnost	ponujajo	drugačne	oblike	tetovaž.	V	Italiji	(Benet-
kah)	 skuša	 skupina	 zunanjih	 HIV/AIDS	 služb	 za	 droge	 promovirati	
kano	kot	alternativo	tradicionalnemu	tetoviranju.	Seveda	gre	tu	za	dru-
gačno	kulturo;	 tetovaža	ne	zdrži	 tako	dolgo	na	 telesu	(ni	 trajna,	am-
pak	traja	nekaj	mesecev),	vendar	se	zdi	vredno	poskusiti	(glej	Emilian/
Kampwerth	1998)

! Razkuževanje ni nadomestilo za čiščenje ali sterilizacijo.

7
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1. STRATEGIJE ZMANJŠANJA TVEGANJA V 
ZAPORIH – ZAKAJ IN KAKO?

Očitno	je,	da	morajo	biti	razvite	strategije	za	reševanje	problemov,	kot	
so	uporaba	drog	za	vbrizganje,	nezaščiteni	spolni	stiki	 in	 tetovaža	z	
opremo,	ki	ni	sterilna,	pomanjkanje	znanja	o	prenosu	virusnega	hepa-
titisa,	HIV/AIDS-a	in	dinamika	zasvojenosti,	zasnovane	za	zaporniško	
okolje.

Omejene	možnosti	 v	 zaporu	 zahtevajo	 ustvarjalnost	 in	 nevsakdanje	
rešitve.	Pomisliti	je	treba	tudi	na	»druge	najboljše«	oziroma	»boljše	kot	
nič«	strategije,	ki	so	učinkovite	pragmatične	rešitve	za	take	probleme.	
Včasih	 lahko	sledimo	 tudi	pravilom	 in	 tradiciji,	 ki	 izhajajo	 iz	zaporov.	
Vemo,	na	primer,	 da	 se	pri	 vbrizganju	drog	brez	 zadostnega	števila	
injekcij	vsi	zaporniki	držijo	pravila,	kjer	si	okuženi	s	HIV	droge	vbrizgajo	
sami.	Injekcijo	preprosto	očistijo	zaradi	pomanjkanja	učinkovitih	sred-
stev	razkuževanja	le	z	večkratnim	curkom	hladne	vode.	Za	zmanjšanje	
zdravstvenih	tveganj	zaporniki	razvijajo	lastne	oblike	vrednotenja	tve-
ganja,	ki	so	včasih	zasnovane	daleč	od	znanstveno	dokazanih	dejstev.	
Usodne	napake	se	lahko	pojavijo,	ko	si	zaporniki	izberejo	partnerje,	s	
katerimi	si	delijo	iglo	ko	z	gledanjem	v	njihove	oči		ugotavljajo,	ali	nji-
hov	partner	ima	hepatitis	ali	ne.	Zaupanje	ima	pomembno	vlogo	med	
zaporniki	kot	 tudi	v	njihovi	kulturi	 in	hierarhiji.	Ti	poskusi	zmanjšanja	
tveganja	lahko	služijo	kot	začetek	dejavnosti	zmanjšanja	tveganja:	to	
so	 debata	 o	 uporabi	 drog,	 pogoji	 v	 zaporu	 in	 širitev	 virusnih	 okužb.	
Zmanjšanje	tveganja	bi	moralo	vključevati	obstoječe	znanje	in	prakso	
ciljnih	skupin;	odvisniki	bodo	pogosto	vedeli	več	kot	zunanji	sodelavci,	
osebje	pa	ima	lahko	že	izdelane	strategije	za	spopadanje	z	omamljeni-
mi	zaporniki.	Ta	začetna	točka	bi	morala	oblikovati	osnovo	za	nadaljnje	
pogovore.

Pri	razvijanju	načinov	za	zmanjšanje	tveganja	v	zaporih	moramo	mi-
sliti	tudi	na	posebnosti	stanja	v	zaporu.	Zdravstveno	osebje	potrebuje	
drugačne	podatke	kot	stražarji	(pazniki).	Zaporniki	imajo	lastna	in	spe-
cifična	 ozadja,	 subkulture	 in	 jezike.	 Preventivnega	materiala,	 name-
njenega	za	ciljne	skupine	v	skupnosti,	ne	moremo	kar	tako	prenesti	v	
zaporniško	 okolje.	 Primerne	 ciljne	 skupine	 zahtevajo	 različice,	 prila-
gojene	zaporom.	Zaradi	tega	je	nujno,	da	pridobimo	podatke	od	vsa-
ke	skupine,	ki	se	na	kakršenkoli	način	razlikuje	od	drugih.	Te	podatke	
lahko	zberemo	z	intervjuji	ali	z	razgovori	s	ciljnimi	skupinami.	Začetni	
osnutki	 in	načrti	morajo	biti	preizkušeni	 in	odobreni.	WHO	(Svetovna	
zdravstvena	organizacija)	navaja,	da	 je:	»pomembno	ugotoviti,	da	 je	
vsako	zaporniško	okolje	pod	velikim	vplivom	tako	zaporniškega	osebja	
kot zapornikov. Zato bi obe skupini morali aktivno sodelovati pri razvo-
ju	in	uporabi	učinkovitih	preventivnih	ukrepov,	pri	širjenju	pomembnih	
informacij	…«	(WHO	1993)

metode in organizacija
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Razvijanje	mreže	ključnih	oseb	je	lahko	učinkovita	strategija.	Služi	lah-
ko	kot	dragocena	podpora	iz	ozadja.	Ključne	osebe	naj	bi	bile	izbrane	
na	 podlagi	 njihove	 vloge	 v	 njihovih	 specifičnih	mrežah	 (npr.	 storitve	
za	odvisne	zapornike).	Njihova	naloga	je,	da	v	postopku	razvijanja	in	
uresničevanja	modulov	 kateregakoli	 pristopa	 zmanjšanja	 tveganja	 v	
zaporih	 priskrbijo	 ključne	 informacije	 z	 lastnega	 delovnega	 področja	
(posebne	potrebe,	kje	organizirati	dejavnosti,	iskanje	partnerskih	orga-
nizacij	za	sodelovanje,	izpostavljanje	drugih	ključnih	oseb	itd.).

V	mnogih	evropskih	državah	so	usluge	za	droge,	AIDS	projekti	ali	dru-
ge	zdravstvene	storitve	že	vključene	v	varstvo	zapornikov,	ki	upora-
bljajo	droge.	Nekateri	zapori	imajo	celo	lasten	odbor	za	svetovanje	pri	
težavah	z	drogami.	Včasih	so	pri	promociji	zdravja	in	dejavnosti	zmanj-
ševanja	tveganja	vključeni	 tudi	socialni	 in	zdravstveni	delavci	 iz	sku-
pnosti.	V	nasprotju	z	zaporniškim	osebjem	so	taki	delavci	bolje	sprejeti	
in	uživajo	več	zaupanja,	ker	niso	del	zaporniškega	sistema.	V	nekate-
rih	državah	imajo	taki	»outsiderji«	celo	obvezo	zaupnosti	in	pravico,	da	
odklonijo	dajanje	dokazov.	Poleg	tega	imajo	na	splošno	veliko	nepre-
cenljivega	strokovnega	znanja,	npr.	o	vsebini	zahtev	za	razne	storitve,	
ki	so	na	voljo.	Te	podatke	lahko	pridobijo	pri	storitvah	v	zaporu	in	tudi	
izven	zapora.	Prispevajo	lahko	tudi	pri	procesu	motivacije	odvisnikov	
med	odvajanjem	od	droge,	npr.	preko	terapevtskih	programov	v	zapo-
rih	ali	v	skupnosti.	Imajo	pa	lahko	tudi	pomembno	vlogo	pri	obveščanju	
o	preventivi	in	zmanjšanju	tveganja.	Vključno	z	osebjem	iz	skupnosti	
se	tvori	razvoj	verige	zdravljenja,	ki	povezuje	preventivo	in	zdravljenje	
v	skupnosti	s	preventivo	in	zdravljenjem	v	zaporih.	Zato	vključevanje	
teh	ljudi	v	splošnem	prispeva	k	ohranjanju	zdravstva	brez	neučinkovi-
tih	motenj	v	nudenih	storitvah.	Poudarja	povezavo	med	skupnostjo	in	
zaporom	in	izpostavlja	prednosti	in	potrebo	zaporov,	da	se	orientirajo	
proti skupnosti.

Za	povzetek	lahko	rečemo,	da	bi	se	pri	razvoju	ukrepov	za	zmanjšanje	
tveganja	v	zaporih	 izbrane	strategije	morale	osredotočiti	na	specifič-
ne	potrebe	in	prepričanja,	na	izročilo	ter	življenjske	in	delovne	pogoje	
ciljnih	skupin.	Uspešno	uporabljene	strategije	izven	zapora	brez	spre-
memb	ne	bodo	nujno	uspešne	tudi	v	zaporu.

V	nadaljevanju	razlikujemo	med	tremi	pomembnejšimi	pristopi	k	zmanjša-
nju	tveganja	v	zaporu:

Individualni	pristop,	ki	obravnava	osebne	spremembe	obnašanja	 ¾
zapornikov,	npr.	svetovanje	posameznikom	(glej	6).
Skupinsko orientiran pristop, ki obravnava osebne spremembe  ¾
obnašanja,	pridobivanje	znanja	in	veščin,	in	spreminjajoče	obna-
šanje	–	tako	pri	zapornikih	kot	pri	osebju,	večinoma	s	seminarji	za	
usposabljanje.	(7	in	8).
Storitve	in	dodatni	ukrepi;	s	storitvami	mislimo	razdeljevanje	kondo- ¾
mov,	varikine	in	celo	injekcij	(9).	Dodatni	ukrepi	so	lahko	ustvarja-
nje	in	razdeljevanje	časopisa,	revij	ali	letakov	med	zaporniki	(10).
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Preden	pa	se	lahko	posvetimo	problemu	bolj	varnega	obnašanja,	mora	
najprej	nekdo	priti	v	stik	z	odvisniki	v	zaporu.	To	zveni	laže,	kot	večino-
ma	je.	Zato	se	bomo	tega	problema	lotili	ločeno	(5).	Osnovni	problem	
pri	vzpostavljanju	stika	z	odvisniki	v	zaporih	je	dejstvo,	da	se	morajo	
izpostaviti	kot	bivši	ali	sedanji	odvisniki,	in	to	v	ustanovi,	ki	ima	za	tako	
obnašanje	na	splošno	hude	sankcije	(v	obliki	izgube	privilegijev	itd.).

Vse	tri	pristope	bomo	v	nadaljevanju	bolj	podrobno	opisali.

2. TEŽAVE PRI PRENOSU UKREPOV ZA ZMANJŠANJE 
TVEGANJA V ZAPORNIŠKO OKOLJE

Strategije	za	zmanjšanje	tveganja,	uporabljene	izven	zaporov,	pogosto	
štejejo	 kot	nekaj,	 kar	 spodkopava	ukrepe	za	zmanjšanje	 zalog	drog	
znotraj	zaporov.	Podpora	pri	higienski	uporabi	(z	 injekcijami/iglami	 in	
razkužilom)	 na	 eni	 strani	 in	 odvzem,	 ko	 jih	 zalotijo	 pri	 uporabi,	 si	 v	
osnovi	nasprotujeta.	Strategije	zmanjšanja	tveganja	so	izziv	za	politiko	
zapora	glede	splošne	neuporabe	drog	 in	 jih	nekdo	 lahko	vidi	kot	ne	
dovolj	resen	pristop	k	preprečevanju	uporabe	drog.	

Ta	tveganja	so	v	središču	strategij	zmanjšanja	tveganja,	na	katera	bi	
morali	gledati	kot	na	dodatno	strategijo	za	ukrepe,	usmerjene	k	neu-
porabi	drog.	Uporabi	drog	bi	se	morali	izogniti,	če	pa	se	droge	pojavijo	
–	kar	je	očitno	v	vseh	zaporih	–	se	moramo	izogniti	neozdravljivim	po-
sledicam	odvisnikov	in	drugih	zapornikov,	osebja	in	njihovih	družin	ter	
družin	zapornikov	v	skupnosti.	Zaporniki	ne	smejo	zapustiti	zapora	v	
slabšem	zdravstvenem	stanju	kot	pri	prihodu	v	zapor.	To	stališče	jasno	
zagovarja	tudi	Svetovna	zdravstvena	organizacija	(WHO	1993).

Poleg	tega	pa	večina	odvisnikov	v	zaporu	svojo	odvisnost	skriva,	da	ne	
izgubijo	svojih	privilegijev	(npr.	izhodi,	izolacija,	višja	stopnja	nadzora,	
pogostost	obiskov	 itd.)	ali	da	ne	postanejo	predmet	pogostih	pregle-
dov,	kot	so	pregled	telesa	(njih	samih	in	obiskovalcev),	pregledi	celic,	
diskriminacija	s	strani	tistih,	ki	ne	uporabljajo	drog	(zaradi	strahu	pred	
prenosom	nalezljivih	bolezni	itd.).

Tako	ozadje	ustvarja	okolje,	v	katerem	se	zaporniško	osebje	težko	pri-
merno	spopada	z	zdravstvenimi	tveganji	odvisnikov.	Zaradi	pomanjka-
nja	anonimnosti	in	zaupnosti	je	tudi	vzpostavljanje	stika	s	ciljno	skupi-
no lahko problem.

Druge	težave	so:
Težave	 pri	 pogovorih	 o	 spolnosti,	 drogah	 in	 nalezljivih	 bole- ¾
znih.
Pomanjkanje	zaupnosti	in	anonimnosti	pri	odkritem	pogovoru	o	 ¾
drogah in spolnosti.
Specifični	 tabuji	 glede	na	spol	 (moški	 imajo	 spolne	odnose	z	 ¾
moškimi brez homoseksualne identitete).
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Uporaba	znanja	in	statusa	zdravnika	in	zdravniškega	osebja. ¾
Znotraj/zunaj:	integracija	ljudi	iz	skupnosti. ¾
Skupine	za	samopomoč	ali	samoorganizacijo.	 ¾
Pridobljena	znanja	niso	samo	za	uporabo	v	zaporu. ¾
Pogled	 na	 specifične	 pogoje	 v	 zaporu:	 prenatrpanost,	 infra- ¾
struktura,	»zdravi	zapori«,	komunikacijske	strukture	in	strukture	
za	sodelovanje.

3 ORGANIZACIJSKI VIDIKI

Cilj	dejavnosti	zmanjšanja	tveganja	v	zaporu	je	doseči	uravnotežen	pri-
stop	k	zdravstvenim	zadevam,	ki	se	nanašajo	na	odvisnike	in	zdravstve-
na	tveganja	osebja.	Zato	morajo	biti	dejavnosti	zmanjševanja	 tveganja	
skrbno	pripravljene.	K	tej	nalogi	moramo	pristopiti	po	naslednjih	korakih:

ugotavljanje	potreb ¾
določitev	prioritet	in	ciljev ¾
določanje	ciljnih	skupin ¾
izbira pristopa ¾
vrednotenje ¾

3.1 Ugotavljanje potreb / zbiranje informacij
Začetni	 korak	 je	ugotavljanje	potreb,	 ki	 naj	bi	 temeljile	na	splošnem	
razumevanju	in	ciljnih	skupinah.	Zato	bo	prvi	korak	zbiranje	podatkov	
o	naslednjih	vprašanjih:

Katere	 so	 potrebe/težave	 zapornikov	 pri	 zdravstvenih	 tvega- ¾
njih?
Katere	so	potrebe/težave	osebja	pri	zdravstvenih	tveganjih? ¾
Katere	usluge	so	na	voljo? ¾
Kako	te	usluge	delujejo?	(kvaliteta,	dostopnost	itd.) ¾
Katerih	uslug	primanjkuje? ¾

Ta	podatek	je	potreben	za	preverjanje	vseh	prejšnjih	domnev.	Daje	pa	
tudi	osnovo	za	postavitev	prioritet	glede	specifikacij	ciljev	ciljnih	sku-
pin.

Pomembni	koraki	v	tem	procesu	so:
Zbiranje	in	prebiranje	pisnih	podatkov,	kot	so: ¾
statistično	 gradivo	 o	 značilnostih	 ciljnih	 skupin	 (starost,	 spol,	 ¾
narodnostno	ozadje,	soočenost	z	zdravstvenimi	tveganji,	osve-
ščenost,	znanje	itd.)
opazovanja	odvisnikov	v	zaporu. ¾
Poročila	o	storitvah	v	zaporu	in	v	skupnosti	(število	in	vrsta	od- ¾
visnikov,	podatki	o	razpoložljivih	zdravstvenih	storitvah,	podatki	
o	zdravstvenih	težavah	itd.).
Določanje	ključnih	oseb	(osebje	v	zaporu	in	storitve	v	skupnosti,	 ¾
odvisniki	itd.)	in	zbiranje	podatkov	o	njih.
Pridobivanje	podatkov	znotraj	zaporov,	raziskovanje	situacije ¾ 	(kdaj,	
kje	in	katere	droge	se	uporabljajo	ter	s	katerimi	tveganji	se	soočajo	
zaporniki	in	osebje).
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Vredno	je	pomisliti	tudi	na	to,	da	imajo	vsi	ti	viri	svoje	omejitve	in	pred-
sodke.	Zato	je	pomembno,	da	preverimo	in	primerjamo	podatke	in	tako	
pridobimo	relativno	natančno	sliko	položaja.	

Pri	pridobivanju	teh	informacij	je	koristno	začeti	z	nekim	osnovnim	na-
črtom:

Kateri	podatki	so	pomembni?	(npr.	koliko	odvisnikov	je	HIV	po- ¾
zitivnih,	koliko	si	jih	vbrizguje	droge,	kateri	so	brezdomci	itd.)
Kje	najti	te	podatke?	(pri	katerih	organizacijah,	na	ulicah	itd.) ¾
Kdo	zbira	take	podatke? ¾

3.2 Določitev prioritet in ciljev
Glede	na	te	osnovne	podatke	moramo	oblikovati	prioritete	za	dejavno-
sti	za	zmanjšanje	tveganja.	Najprej	mora	biti	jasno,	kaj	kdo	hoče	doseči	
s	temi	dejavnostmi.	Izdelava	jasnih	ciljev	takega	projekta	je	pomembna	
zaradi drugih razlogov, npr.

Za	ustvarjanje	splošnih	temeljev	za	vključene	ljudi	(tako	osebja	 ¾
kot zapornikov).
Za	 razlago	 »zunanjemu«	 svetu,	 kaj	 hočete	 doseči.	 To	 ni	 po- ¾
membno	samo	za	prepričanje	snovalcev	politike	o	nujnosti	fi-
nančne	podpore,	ampak	tudi	zaradi	odnosov	z	javnostjo.	
Za	ustvarjanje	standarda,	po	katerem	lahko	merimo	rezultate.	 ¾
To ni pomembno samo zato, ker bo nekdo moral dokazovati 
rezultate	nekega	dela	zunanjim	institucijam,	kot	so	snovalci	po-
litike	 in	 sponzorske	organizacije.	Podobno	pomembno	 je	 tudi	
za	lastno	organizacijo,	saj	s	tem	lahko	pridobimo	jasen	vpogled	
v	 rezultate	kateregakoli	dela.	To	daje	osnovo,	da	se	učimo	 iz	
uspehov	in	napak	in	posledično	izboljšamo	pristop	k	problemu.

Cilji	bi	zato	morali	biti	razumni,	npr.:
Specifični,	in	da	čim	bolj	natančno	opisujejo,	kaj	nekdo	z	dejav- ¾
nostmi	hoče	doseči.	Globalni	cilji,	kot	so	zmanjšanje	tveganega	
obnašanja	v	ciljni	populaciji,	niso	dovolj.
Merljivi,	 tako	da	dovoljujejo	končno	oceno	za	ugotavljanje,	če	 ¾
so	bili	zadani	cilji	doseženi	ali	ne.
Sprejemljivi	tako	za	zapornike	in	vodstvo	zapora	z	osebjem	(vsi	 ¾
vključeni	bi	morali	 biti	 obveščeni	glede	ciljev	 in	 vsebine	dela,	
sicer	je	lahko	situacija	videti	sumljiva	ali	celo	ogrožajoča).
Realni,	kar	pomeni	da	morajo	biti	dosegljivi.	Pomembno	je	po- ¾
staviti	prioritete	(kateri	cilji	so	najbolj	pomembni	in	kaj	 je	manj	
pomembno)	in	sestaviti	sliko	tega,	kar	je	realno	dosegljivo	v	dani	
situaciji.	Nesmiselno	je	npr.	izjaviti,	da	so	dejavnosti	usmerjene	
k	temu,	da	noben	zapornik	ne	bo	več	užival	drog.
Časovno	določeni,	 kar	 pomeni,	 da	moramo	sestaviti	 načrt,	 ki	 ¾
določa	količino	porabljenega	časa	za	izpeljavo	teh	ciljev.	
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Dejavnosti	zmanjševanja	tveganja	v	zaporu	lahko	imajo,	na	primer,	na-
slednje	cilje:

Izboljševanje	znanja	glede	tveganja	okužb	in	varnejšega	obna- ¾
šanja	med	osebjem	in	med	zaporniki	(to	se	lahko	meri	z	upora-
bo	podatkov	v	naslednjem	poglavju	glede	vsebine	sporočila).
Širjenje	splošne	zdravstvene	osveščenosti	v	skupnosti,	kjer	se	 ¾
uporabljajo	droge	(skrb	za	poškodbe,	hranjenje	itd.).
Spreminjanje	družbenih	norm,	odnosa	 in	obnašanja	osebja	 in	 ¾
zapornikov.

3.3 Določitev ciljnih skupin
Izbira	ciljnih	skupin	je	tesno	povezana	s	postavljanjem	ciljev	projekta.	
Ciljne	skupine	se	lahko	izberejo	na	podlagi:

prioritet	znotraj	problemskega	območja,	npr.	temelječ	na	epide- ¾
mičnem	profilu
identificiranja	omejitev	dosega	obstoječega	programa	preven- ¾
tive, in/ali
pragmatičnih	kriterijev ¾

Prioritete znotraj problematičnega območja
Pri	dejavnostih	zmanjšanja	tveganja	bodo	imele	prednost	ciljne	skupi-
ne	z	visoko	stopnjo	pojavljanja	zdravstvenih	težav	–	tako	pri	osebju	kot	
pri	zapornikih.	Zato	je	epidemični	profil	lahko	zelo	koristen.	Za	določa-
nje	prioritet	morajo	biti	zbrane	informacije	o	trenutnem	stanju	epidemije	
(npr.	približno	število	okuženih	s	HIV	ali	tistih	z	AIDS-om	med	uporab-
niki	drog)	in	o	pričakovanem	nadaljnjem	razvoju.	Te	informacije	lahko	
pridobimo	iz	različnih	virov,	kot	so:

raziskave seroprevalence ¾
HIV	svetovanje	in	poskusni	programi ¾
AIDS storitveni programi ¾
raziskave	o	znanju,	odnosih,	prepričanjih	in	obnašanju ¾
zdravstvene storitve v zaporu itd. ¾

Omejitve dosega obstoječih storitev
V	kombinaciji	z	epidemičnim	profilom	se	lahko	zberejo	podatki,	po	ka-
terih	zaporniki	ali	skupine	niso	učinkovito	obravnavane	z	obstoječimi	
dejavnostmi	za	zmanjšanje	tveganja.	Bolj	natančno	bi	le-te	lahko	bile:

Zaporniki,	do	katerih	dejavnosti	dobesedno	ne	sežejo,	ker	se	ve- ¾
čina	ukrepov	za	preprečevanje	HIV/AIDS	osredotoča	na	zasvoje-
ne	ali	bolj	ali	manj	izključno	na	pripomočke	za	vbrizganje.	Zato	so	
t.i.	občasni,	neodvisni	uporabniki	drog	–	ljudje,	ki	uporabljajo	ali	si	
vbrizgajo	drugačne	substance,	in	tisti,	ki	komaj	začenjajo	ali	eks-
perimentirajo	z	vbrizganjem	ali	drugimi	oblikami	uporabe	drog	–	
bolj	ali	manj	sistematično	zanemarjeni.	Druge	skupine,	ki	so	pogo-
sto	spregledane,	so	ženske,	homoseksualci	in	etnične	manjšine. 
 



141

3

9

8

7

6

5

4

3

2

1

10

11

Zaporniki,	ki	imajo	podatke	o	HIV/AIDS,	varni	uporabi	in	varnih	 ¾
spolnih	odnosih,	a	ne	dosežejo	želenih	rezultatov.	To	bi	 lahko	
bilo zaradi:

nezadostnih	ali	nenatančnih	informacij•	
neprimernega	pristopa,	npr.	pridobivanje	 informacij,	ko	 je	•	
nekdo pod vplivom drog
dejavnikov	ali	težav	pri	uporabniku,	kot	so	nezaupanje,	po-•	
manjkanje	motivacije,	 negativni	 odnos,	 družbene	 norme,	
pomanjkanje	sredstev	itd.

Pragmatični kriteriji
Izkušnje	z	dejavnostmi	za	zmanjšanje	tveganja	v	zaporu	so	pokazale,	
da	je	lahko	upoštevanje	pragmatičnih	kriterijev	zelo	uporabno	pri	izbiri	
ciljnih	skupin.	V	splošnem	bi	morali	začeti	z	informiranjem	osebja,	saj	
bo	njihova	podpora	potrebna	pri	uspešnem	delu	z	odvisnimi	zaporni-
ki.

3.4 Izbira pristopa
V	splošnem	med	raznimi	dejavnostmi	za	zmanjšanje	tveganja	v	zapo-
rih	trenutno	prevladujejo	le	določeni.	Kot	smo	že	navedli,	v	tem	poglav-
ju	ločimo	tri	glavne	pristope	k	zmanjšanju	tveganja	v	zaporih:

individualni	pristop	(individualno	svetovanje) ¾
skupinsko	orientiran	pristop	(seminarji	za	usposabljanje) ¾
storitve in podporni ukrepi ¾

Izbira	pristopa	je	odvisna	od	več	dejavnikov,	kot	so:
Ciljne	skupine;	če	se	npr.	ena	osredotoča	na	osebje	ali	na	za- ¾
pornike,	ali	skuša	pridobiti	več	ljudi	k	dejavnostim	zmanjšanja	
tveganja,	potem	bo	zaželen	individualni	pristop.	Če	pa	se	pri-
dobiva	ljudi,	ki	še	niso	bili	vključeni,	bi	bila	zadovoljiva	možnost	
seminar.
Cilji:	kateri	je	najboljši	način	za	dosego	ciljev?	Če	je	npr.	učinek	 ¾
snežne	 kepe	 ključni	 cilj,	 potem	 je	 seminar	 za	 odvisnike	 (npr.	
»kako	učinkovito	predati	naprej	sporočilo«)	lahko	zelo	pomemben.	
Posebnosti	situacije,	kjer	delamo;	upoštevanje	pragmatičnih	kri- ¾
terijev	je	tu	zelo	pomembno.	Kateri	pristopi	so	primerni	za	tiste	v	
kazenskem	pravnem	sistemu,	upravi	zapora	in	za	osebje?
Razpoložljivi	 človeški	 viri;	 usposobljenost	 vključenih	 zasvoje- ¾
nih	 in/ali	 vključenih	 strokovnjakov	 in	 razpoložljivost	 strokovne	
podpore	sta	odločilna	dejavnika	pri	določanju	stvari,	ki	se	lahko	
izvedejo.
Razpoložljivi	viri;	 to	 je	še	posebej	pomembno,	ko	ni	dovolj	de- ¾
narja	za	terensko	delo	in	za	seminarje.	Ker	je	proti	seminarjem	
terensko	 delo,	 gledano	 nasploh,	 cenejše	 in	 časovno	 potratno	
(zaradi	omejene	vključenosti	strokovnjakov,	se	bo	vodstvo	odlo-
čilo	na	osnovi	tega	pragmatičnega	argumenta	za	terensko	delo. 

3
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3.5 Pripravljanje dejavnosti
Pri	pripravljanju	moramo	upoštevati	naslednje:

Najbolj	pomembna	je	pridobitev	dovoljenja	vodje	zapora	in	vseh	 ¾
državnih	ali	regionalnih	teles	kazenskega	prava.	S	temi	oseba-
mi	se	 je	 treba	časovno	brez	omejitve	posvetovati	glede	načr-
tovanih	dejavnosti,	jih	prositi	za	mnenje	in	za	njihov	prispevek	
k	načrtom.	Njihova	vključenost	v	dejavnosti	je	nujna,	da	se	jih	
prepriča	in	obveže.	Koristna	strategija	bi	lahko	bila:

Identifikacija	ljudi,	na	katere	bi	se	morali	obrniti.•	
Pošiljanje	 podatkov	 tem	 ljudem	o	 razsežnosti	 zdravstve-•	
nih	problemov,	o	načrtih	za	dejavnosti	zmanjšanja	tveganja	
in	o	organizaciji,	s	priznanjem	v	spremljajočem	pismu,	da	
potrebujete	njihovo	podporo	in	da	bi	z	njimi	radi	govorili	o	
načrtih,	in	na	koncu,	da	jih	boste	poklicali	in	se	dogovorili	
za sestanek.
Se dogovoriti po telefonu za osebni sestanek.•	
Pogovor	o	načrtih	na	tem	sestanku		in	poskus,	da	jih	pre-•	
pričamo	o	sodelovanju.

Organizacija	seminarja	ali	sestanka	glede	tega	načrta	in	pova- ¾
bilo	vodstva	zapora	ter	predstavnikov	zakonskega	prava;	vklju-
čevanje	uradnih	med	neuradne	govorce	(npr.	iz	WHO)	bi	lahko	
bil	začetni	korak.

Kot	 smo	 že	 povedali,	 sta	 podpora	 in	 obveza	 osebja	 ključna	 ¾
predpogoja.	Seminar	je	lahko	primeren	način	za	podajanje	in-
formacij	 glede	 pomembnosti	 dejavnosti	 zmanjšanja	 tveganja	
tako	za	zapornike	kot	za	osebje;	oboji	pridobijo	podatke	o	vaših	
načrtih	in	kot	sredstvo	za	vključevanje	ljudi	v	razpravo	o	načinu	
realizacije	zmanjševanja	tveganja	v	njihovem	zaporu	–	z	upo-
števanjem	posebnosti	vsakega	zapora.

Pomen	sodelovanja	med	storitvami	zapora	ter	zdravstvenih	sto- ¾
ritev	in	služb	za	droge	v	skupnosti	mora	pri	ustvarjanju	storitev	
za	 zmanjšanje	 tveganja	 imeti	 pomembno	 vlogo.	 Sodelovanje	
s	strokovnjaki	 in	njihova	podpora	sta	učinkovita	v	mnogih	dr-
žavah.	Te	organizacije	 lahko	prispevajo	pri	znanju	 in	usposo-
bljenosti	osebja	in	zapornikov	glede	težav,	kot	so	okužbe	in	iz-
ogibanje	le-tem.	Učinkovita	je	tudi	raba	teh	storitev	s	stališča,	
da	osebju	ni	potrebno	»ponovno	izumiti	kolesa«.	Na	koncu	pa	
tako	sodelovanje	 lahko	 tudi	prispeva	k	boljši	koordinaciji	med	
zdravstvenimi	storitvami	in	pospešitvi	nadaljevanja	zdravljenja,	
ko	zasvojenci	pridejo	v	zapor,	po	izhodu	pa	je	tudi	napotek	zdra-
vstvenim storitvam v skupnosti.
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Dajanje	 informacij	 o	 načrtovanih	 dejavnostih	 tem	 storitvam	 v	 ¾
skupnosti	lahko	štejemo	kot	prvi	korak	pri	razvoju	sodelovanja.	
Na	tej	stopnji	so	lahko	dani	predlogi	o	načinih	sodelovanja.	Tu	
bi	bil	za	začetek	projekta	take	narave	primerna	izbira	seminar,	
ki	vključuje	predstavnike	zapora	in	skupnosti.	

Prispevanje	storitev	 iz	skupnosti	 je	 lahko	zelo	različno.	Neka-
tere	ustanove	lahko	nudijo	strokovno	podporo,	npr.	razvoj	de-
lovnih	metod,	usposabljanje	 in	nadzor	vključenega	osebja	 itd.	
Pri	 drugih	 ustanovah	 pa	 bi	 bil	mogoče	 boljši	 pristop	 z	 redni-
mi	posvetovanji	 glede	problemov,	 kot	 so	 finese	pri	 pravilih	 in	
ustvarjanje	osnove	za	zadovoljive	napotke.	Taki	posveti	ne	bi	
smeli	biti	omejeni	na	uradno	stopnjo	–	neuradni	pogovori	med	
posameznimi	delavci	so	lahko	prav	tako	uporabni	in	učinkoviti.	
S	tem	procesom	se	lahko	razvija	ali	vzdržuje	lokalno	omrežje.

Ustvarjeni	morajo	biti	jasni	dogovori	med	upravo	zapora	in	zdra- ¾
vstvenimi	storitvami	skupnosti,	ki	določajo	in	delijo	naloge	med	
raznimi	vpletenimi	organizacijami	in	posamezniki.	Posebni	po-
goji	v	zaporu	bodo	morali	biti	sprejeti,	kar	pomeni,	da	mora	biti	
struktura	odločanja,	komunikacije	in	sodelovanja	v	zaporu	pri-
znana.	Obstajajo	lahko	velike	razlike	med	državami	in	regijami.	
Vsak	 zapor	 ima	 svoja	 pravila,	 svojo	 populacijo	 zapornikov	 in	
lasten	način	komunikacije	in	sodelovanja	z	zunanjimi	službami	
za	droge	in	AIDS.	Pozorna	priprava	je	nujna	za	določanje	po-
sebnih	potreb	zapornikov	in	tudi	osebja.

Zaradi	dejstva,	da	so	uporaba	drog,	spolni	odnosi	 in	tetovaže	 ¾
v	zaporu	prepovedane,	obstaja	želja	po	anonimnosti	 in	potre-
ba	po	ohranjanju	zasebnosti	zapornikov.	To	je	lahko	pomemb-
na	ovira	pri	organiziranju	dejavnosti	za	zmanjšanje	tveganja	v	
zaporih.	Zaradi	strahu	pred	drugačno	obravnavo	se	zaporniki	
izogibajo	priznati	uporabo	drog	ali	celo	pokazati	zanimanje	za	
varnejšo	uporabo.	Strah	jih	je,	da	bi	jih	prepoznalo	osebje	kot	
aktivne	ali	trenutne	uporabnike	drog	in	bi	bili	posledično	deležni	
pogostejših	pregledov,	kot	so	pregled	celice	ali	pregled	obisko-
valcev,	urinski	testi	in	ukinitev	privilegijev,	kot	je	izhod;	stvari,	ki	
so	v	življenju	zapornika	zelo	pomembne.	To	je	še	posebej	pro-
blematično	za	zapornike,	ki	so	do	zdaj	uporabo	drog	uspešno	
skrivali.	Za	te	zapornike	bi	bil	obisk	seminarjev	lahko	priznanje,	
da	jemljejo	droge.	Njihov	interes	je	morda	drugačen	od	interesa	
zapornikov,	ki	mislijo,	da	nimajo	kaj	izgubiti,	in	je	splošno	zna-
no,	da	so	odvisni.	Odprto	govoriti	o	drogah,	njihovi	uporabi	 in	
zmanjšanju	tveganja	v	zaporu	 lahko	osebje	razume	tudi	 tako,	
da	se	intravenozna	uporaba	drog	ne	jemlje	dovolj	resno.	Bi	pa	ta	
problem	lahko	uporabili	kot	uvod	v	temeljito	diskusijo	o	težavah. 
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Nadaljnji	problem,	prav	 tako	povezan	z	zasebnostjo,	bi	 lahko	
bil,	da	bi	ostali	zaporniki	gledali	na	sodelovanje	nekega	zapor-
nika	na	seminarju	kot	na	znak	njegovih	lastnih	težav	ali	da	bi	ga	
imeli	za	homoseksualca..	Želja	po	sodelovanju	na	takem	semi-
narju	vedno	prikaže	ozračje	zaupanja,	sprejetosti	 in	politike	v	
specifičnem	zaporniškem	sistemu.

Prav	tako	je	vredno	razmisliti	o	načinih	uvajanja	 in	razglablja- ¾
nja	o	dejavnostih	zmanjšanja	tveganja	z	ostalimi	pomembnimi	
organizacijami	in	s	splošno	javnostjo.	To	se	sme	samo	s	poo-
blastilom	in	sodelovanjem	zapora	in	kazenskih	sodnih	organov.	
Ne	mislimo	samo	HIV/AIDS	storitve,	ampak	tudi	splošne	zdra-
vstvene	in	socialne	storitve,	politike,	snovalce	politike,	policijo	in	
uradnike	kazenskega	prava.	To	je	eden	od	temeljev,	na	katerem	
se	lahko	uresniči	sodelovanje	in	usklajevanje.

Začnite	 z	 razmislekom,	 če	 naj	 bodo	 predstavniki	 najbolj	•	
relevantnih	ustanov	obveščeni	še	pred	začetkom	kakršnih-
koli	dejavnosti.	Zbiranje	podatkov	glede	na	 lokalne	 in	 re-
gionalne	značilnosti	bo	dalo	 informacije	o	tem,	s	katerimi	
ustanovami	je	treba	stopiti	v	stik.	V	splošnem	je	neuradni,	
osebni	pogovor	bolj	učinkovit	kot	pošiljanje	pisnih	informa-
cij.	Na	tem	prvem	sestanku	lahko	poteka	pogovor	o	ciljih	in	
pristopu	k	dejavnostim.	Dodatno	se	lahko	naredijo	tudi	prvi	
načrti	za	usklajevanje	storitev.

Neposredno	pred	začetkom	dejavnosti	bi	 lahko	vse	 rele-•	
vantne	ustanove	dobile	pismo	z	obsežnimi	 informacijami	
o	 projektu,	 vključno	 s	 cilji,	 pristopom,	 datumom	 začetka,	
kontaktno osebo itd.

V	začetni	fazi	so	lahko	organizirani	tudi	dodatni	sestanki	za	•	
ekipe	teh	organizacij,	da	se	bodo	člani	ekip	poučili	o	poče-
tju	zapornikov	čim	bolj	natančno.

Obveščanje	splošne	javnosti	pomeni	obveščanje	medijev.	Kot	 ¾
pri	drogah	in	AIDS-u	lahko	pošljete	pisno	splošno	obvestilo.	Po-
leg	tega	lahko	organizirate	tudi	tiskovno	konferenco.	To	pokaže	
medijem	 in	 javnosti,	da	nimate	česa	skrivati,	 in	zadosti	vsako	
radovednost	 o	 tem,	 kakšne	 naj	 bi	 bile	 dejavnosti	 zmanjšanja	
tveganja	v	zaporu.	Na	koncu,	če	imate	kakšne	posebne	stike	v	
medijih,	kjer	bodo	razumeli	tako	iniciativo,	jih	lahko	povabite	na	
ekskluzivni	intervju	ali	da	zapišejo	zapornikovo	zgodbo.
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V	nekaterih	primerih	je	bolje,	da	ne	objavite	vsega	v	javnosti	na	
samem	začetku.	 	Obstajajo	 lahko	dobri	 razlogi,	da	se	najprej	
vzpostavijo	dejavnosti	in	da	lahko	prikažete	neke	rezultate	pred	
objavo	projekta.	To	je	še	posebej	primerno,	ko	pri	svojih	dejav-
nostih	lahko	pričakujete	odpor.

Če	ne	objavite	vsega	na	začetku,	vključujete	 tveganje	 izgube	
nadzora	pri	procesu	informiranja.	En	sam	negativen	ali	netočen	
članek	v	časopisu	–	ki	 temelji	na	govoricah	ali	 informacijah	 iz	
druge	roke	–	lahko	povzroči	ogromno	težav.	Ko	je	taka	informa-
cija	razširjena,	je	zelo	težko	popraviti	napako.	Če	ne	obvestite	
javnosti,	lahko	dajete	vtis,	da	nekaj	skrivate.	Vsako	odkritje	po	
naključju	ima	lahko	negativno	publiciteto.	

Javni	odnosi	na	teh	različnih	ravneh	so	lahko	tudi	zelo	pomemb- ¾
ni	v	poznejših	fazah	projekta.	Razmisliti	je	treba,	če	bodo	mediji	
in	ostale	ustanove	informacije	redno	dobivali.	Lahko	pripravite	
letno	poročilo	ali	kakšne	druge	strategije	za	razpršitev	novic	o	
projektu.	V	 tem	kontekstu	 lahko	novice	pomenijo	organizacijo	
seminarja	o	 implikacijah	nalezljivih	bolezni	 v	zaporu	na	 javno	
zdravje,	ali	začetek	nove	dejavnosti,	določitev	novih	ljudi,	novi	
dogovori	o	sodelovanju	z	drugimi	ustanovami	itd.	

Vseskozi	mora	nekdo	skrbeti	za	nastanek	in	ohranitev	dobrega	 ¾
videza	dejavnosti	v	projektu.	Pridobitev	javnega	odobravanja	je	
lahko	zelo	pomembna	podpora.	Za	pospeševanje	je	na	splošno	
zelo	dobro	imeti	dobre	stike	z	novinarjem	ali	dvema,	ki	podpi-
rata	tako	delo.	To	je	lahko	zelo	uporabno	ne	samo	med	more-
bitnimi	spori,	ampak	tudi	nudi	možnost	sprotnega	objavljanja	o	
dejavnostih.	Taka	publiciteta	lahko	pomaga	prepričati	javnost	o	
delu,	ki	ga	opravljate.

Poleg	 notranje	 potrebe	 po	 vrednotenju	 za	 prilagajanje	 in	 iz- ¾
boljševanje	dela	 (glej	spodaj)	 je	 tudi	zahteva	po	dokazovanju	
zunanjemu	svetu	(politikom,	drugim	ustanovam	itd.),	da	 imajo	
dejavnosti	zmanjšanja	tveganja	zelo	realen,	pozitiven	učinek	na	
ciljne	skupine.	Pri	določanju	strategij	vrednotenja	za	notranje	in	
zunanje	namene	je	koristno	poiskati	strokovno	pomoč,	še	po-
sebej,	če	je	vrednotenje	namenjeno	zunanji	uporabi.	To	velja	še	
posebej,	če	nekdo	hoče	imeti	statistične	podatke	vrednotenja.	
Nedvomno	 je	najboljša	možnost	zaposliti	 izkušenega	razisko-
valca.	Morda	finančni	in	človeški	viri	tega	ne	omogočajo.	V	tem	
primeru	lahko	pride	pomoč	v	podobi	prostovoljnega	strokovnja-
ka	na	univerzi	ali	študenta	družbenih	ved	med	prakso	itd.	

Delujoča	 in	 tudi	zelo	učinkovita	 rešitev	za	 ta	problem	sta	 tudi	
razvoj	in	uporaba	meril	vrednotenja	in	rezultatov,	ki	sta	opisani	
spodaj	tako	za	notranjo	rabo	kot	tudi	za	zunanje	namene.

3
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3.6 Nadzor in ocena
Obsegata	vedenje,	v	kolikšnem	času	obstaja	potreba	po	pregledu	do-
seženega,	kdo	vse	se	je	pridružil,	kakšni	so	bili	rezultati,	kateri	korak	
sledi	in	kakšen	je	izbrani	pristop,	ali	bi	moral	biti	razvit	ali	spremenjen	
itd.	Ta	proces	zahteva	pomembne	in	natančne	podatke	tako	za	notra-
nje	kot	za	zunanje	namene.	Zato	je	pomembno	zbirati	podatke	in	nad-
zorovati	ter	vrednotiti	dejavnosti	zmanjšanja	tveganja.	Obstaja	mnogo	
načinov	za	izvedbo	le-tega.

Najprej	moramo	upoštevati	vrednotenje	procesa.	To	je	podroben	opis	
razvoja	in	realizacije	dejavnosti	zmanjšanja	tveganja,	ki	smo	se	jih	lo-
tili.	Vrednotenje	procesa	bi	moralo	vsebovati	opis	vseh	korakov,	ome-
njenih	zgoraj,	npr.

ugotovitev potreb ¾
določanje	prioritet	in	ciljev ¾
določanje	ciljnih	skupin ¾
izbira pristopa ¾
pripravljanje	dejavnosti ¾
realizacija	dejavnosti ¾

Prvih	pet	točk	lahko	opišemo	s	pisnim	poročilom,	ki	opisuje	že	storjeno,	
katere	odločitve	so	bile	sprejete	in	zakaj	so	bile	sprejete.	Za	oceno	in	
nadzor	dejavnosti,	ki	smo	se	jih	lotili,	lahko	uporabite	tudi	bolj	standar-
dno	obliko	zbiranja	podatkov	(glej	spodaj).

Vedno imejte v mislih, da je učinek dejavnosti zmanjšanja tveganja v 
zaporu morda težko izmeriti v kvantitativnih pogojih. Mnogi strokov-
njaki dvomijo, če je pri takih dejavnostih smiseln samo kvantitativni 
pristop. To velja še posebej pri upoštevanju učinkov podpore zunanjih 
sodelavcev pri učinku »snežne kepe«, npr. zasvojenci, do katerih seže 
projekt, in kateri potem širijo informacije nazaj do zunanjih sodelavcev, 
saj je težko določiti statistični vzorec, ki bi lahko izmeril tak učinek. Pri 
obravnavanju teh učinkov je kvalitetna raziskava (terensko opazova-
nje, razgovori z uporabniki drog) bolj koristna glede informacij tako za 
vrednotenje kot za tiste oblasti, ki se zanimajo za nove oblike preventi-
ve HIV/AIDS-a kot tudi za storitve v zvezi z drogami in samoorganizaci-
je uporabnikov drog. Vendar pa so kvantitativni podatki najbolj cenjeni 
in jih pogosto zahtevajo  ustanove, ki financirajo projekt, politiki itd. 

Individualno svetovanje pri vrednotenju in nadzoru
Za	vrednotenje	in	nadzor	rezultatov	individualnega	svetovanja	so	kori-
sten	pripomoček	za	pridobitev	potrebnih	podatkov	o	dosegu	in	rezulta-
tih	projekta	registracijski	obrazci.
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Pomembna	vprašanja	za	arhiv	so:
datum	svetovanja ¾
spol ¾
starost ¾
etnična	pripadnost ¾
je	to	nov	ali	star	stik ¾
ocenitev	tveganja,	vključno	z: ¾

načini	uporabe	drog,	stopnje	deljenja	drog	in	opreme	(injek-•	
cije,	igle,	žlice,	filtri,	voda;	uporaba	ene	injekcije	za	vse	ali	
polnjenje	uporabljene	injekcije	itd.)
spolna	tveganja	(oblike	spolnega	obnašanja,	 različni	par-•	
tnerji,	spolna	dejavnost	itd.)
znanje•	
odnos•	
družbene	norme•	

kdo	je	vzpostavil	stik?	(osebje	ali	zapornik) ¾
kako	je	bil	stik	vzpostavljen?	(v	celici,	na	zdravniškem	oddelku,	 ¾
na hodniku itd.)
kaj	je	vseboval	stik?	Npr. ¾

predstavitev•	
dajanje	nasvetov•	
svetovanje•	
deljenje	kondomov,	injekcij	in	igel,	drugih	pripomočkov•	
napotki•	

kakšno	vlogo	ima	lahko	stik	pri	razvoju	omrežja?	(‚verižni‘	na- ¾
potki do ostalih zapornikov itd.) 

Očitno	je,	da	zaradi	zasebnosti	ne	smemo	zbirati	nobenih	osebnih	in-
formacij	(ime,	datum	rojstva,	točen	naslov),	kjer	je	to	le	možno.	Zapor-
niki,	ki	sodelujejo	v	teh	programih,	bi	morali	imeti	vse	podatke	o	tem,	
kdo	 lahko	dostopa	do	 katerih	 podatkov,	 čemu	bodo	služili	 ti	 podatki	
itd. 

V	izogib	ali	zmanjšanje	težav	z	razvrščanjem	podatkov,	kjer	je	več	raz-
ličnih	obrazcev	za	isto	osebo,	se	lahko	ustvari	seznam	ljudi,	s	katerimi	
smo	stopili	v	stik	in	je	ločen	od	registracijskih	obrazcev.	Na	tem	sezna-
mu	vsaka	oseba	dobi	kodo	(številko,	vzdevek,	karkoli).	Na	registracij-
skem	obrazcu	se	vpiše	samo	koda.	Vendar	pa	je	slednji	lahko	narejen	
samo,	če	nekdo	lahko	zagotovi,	da	bo	ta	seznam,	ki	povezuje	ljudi	s	
kodo,	popolnoma	varen	in	da	ne	bo	za	udeležence	nobenih	škodljivih	
posledic. 

Ena	od	težav	je	tudi,	da	zbiranje	vseh	zanimivih	podatkov	predstavlja	
preveč	dela.	Če	izpolnjevanje	obrazca	traja	več	kot	pol	ure,	potem	mo-
goče	ne	bo	izvedljivo.	Čeprav	je	dobro	imeti	nekoga,	ki	bo	opominjal	
svetovalce	na	 izpolnjevanje	obrazcev,	 je	še	vedno	pomembno	razvi-
ti	obrazec,	ki	 je	 lahko	 izpolnjen	hitro	 in	enostavno.	Dober	predlog	 je	
razdelitev	obrazca	na	dva	dela,	kjer	se	en	del	osredotoča	na	splošne	
podatke,	sledi	mu	drugi	del	s	specifičnimi	vprašanji.	
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Prvi	del	mora	biti	 izpolnjen	za	vse	stike	 in	mora	vsebovati	prvih	pet	
točk,	navedenih	zgoraj,	poleg	tega	pa	še	del	o	tem,	»kaj	je	stik	mislil«.	
Ta	pristop	omogoča	zbiranje	dobrih,	tudi	če	primarno	kvantitativnih	po-
datkov	v	dosegu	projekta.	

Drugi	 del	 prijavnega	 lista	 je	 potem	 lahko	 osredotočen	na	 drugačna,	
specifična	vprašanja,	kot	so	npr.	načini	uporabe	drog	in	kako	se	spre-
minjajo,	(spremembe)	o	spolnosti	itd.	Ko	tak	problem	spremljamo	neko	
določeno	 obdobje	 (približno	 dva	 do	 tri	mesece),	 lahko	 preidemo	 na	
drug	 problem.	S	 tem	procesom	 se	 lahko	 glede	 določenih	 težav	 od-
krijejo	vsaj	neki	pokazatelji,	tudi	če	kvalitativni.	Ta	dvodelni	načrt	zato	
prinese	dokaj	kratke	obrazce,	katere	delavci	zlahka	dokončajo.	

Predlagali	smo,	da	je	lahko	koristno	poiskati	strokovno	podporo	za	na-
črtovanje	obrazca,	vrednotenja	itd.	Ta	podpora	lahko	pride	od	somišlje-
nikov	z	bližnje	univerze,	kjer	imajo	mogoče	študenta	družboslovca,	ki	
išče	izkušnje	pri	praktičnih	raziskavah	itd.

Imeti nekoga izven zaporniškega sistema (npr. nekoga z univerze ali 
zdravstvene	skupnosti),	ki	bo	opravljal	dejansko	vrednotenje,	še	pose-
bej	razgovore,	lahko	pomaga	pri	pridobivanju	zaupanja	in	zato	tudi	bolj	
resničnih	podatkov	s	strani	zapornikov.	Poleg	tega	pa	je	mogoče	vre-
dno	razmisliti	o	vključevanju	samih	zapornikov	kot	izvajalcev	razgovo-
rov.	Pristop,	ki	združuje	več	takih	strategij,	je	tudi	ena	od	možnosti,	saj	
je	eden	od	načinov	za	zmanjšanje	morebitnih	razlik	pri	izpostavljanju.

Tako	zbiranje	podatkov	ima	resno	omejitev,	saj	je	omejeno	na	aktivno	
dobo	projekta.	Ne	pove	vam	nič	o	učinkih	vašega	truda.	V	primeru	krat-
kega	trajanja	projekta	(nekaj	mesecev)	je	to	pomembna	slabost.	Oce-
niti	je	možno	dolgotrajnejše	učinke	dela	glede	težav,	kot	so	spremembe	
v	odnosu	in	obnašanju	ciljne	skupine.	V	takem	primeru	je	priporočljiva	
kombinacija	vrednotenja	med	projektom	in	manjšega	vrednotenja	re-
zultatov	(npr.	nekaj	razgovorov	z	ljudmi	iz	ciljne	skupine)	po	projektu.	

Dodatni	pripomoček	za	vrednotenje	so	 lahko	ciljne	skupine,	npr.	se-
stanki	določene	skupine	udeležencev	(kot	sta	osebje	ali	zaporniki)	in	
pogovor	glede	njihovih	vtisov	o	rezultatih	ukrepov	zmanjšanja	tveganja	
in	kakršnihkoli	potrebnih	prilagajanj,	ki	bi	jih	oni	želeli	v	kontekstu	njiho-
vih	dodatnih	izkušenj	na	tem	področju.

Zbiranje	dodatnih	podatkov	glede	problemov,	kot	so	razširjenost	zdra-
vstvenih	težav	zapornikov,	lahko	podajo	nekaj	namigov	glede	vplivov	na	
projekt.	Zmanjšanje	števila	ognojkov	na	koži,	zmanjšanje	novih	okužb	
(število	ljudi,	ki	so	pozitivni	na	HIV,	hepatitis	C	testih,	ipd.,	pred	tem	so	pa	
bili	negativni)	in	drugi	lahko,	na	primer,	služijo	kot	pokazatelj	–	čeprav	ne	
kot	dokaz	–	da	so	ljudje	manj	vključeni	v	tvegano	obnašanje.
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Seminarji o vrednotenju/nadzoru
Ocena	seminarja	lahko	da	pomembne	podatke	za	ustanovo,	odgovor-
no	za	seminar,	za	izvajalce	in	za	sodelujoče.	Odgovorna	ustanova	in	
izvajalci	se	lahko	učijo	o	naslednjem:

Je	bil	seminar	koristen	za	sodelujoče?	Katere	probleme	so	so- ¾
delujoči	 obravnavali	 kot	 prioriteto	 za	 nadaljnje	 usposabljanje,	
seminarje?
Sta bili oblika in didaktika primerno izbrani za obdelavo vsebi- ¾
ne?	(Je	bila	predstavitev	usklajena	mešanica	predstavitev,	dis-
kusij	in	vaj?	Je	bilo	dovolj	odmorov?)
Je	bil	seminar	dobro	organiziran?	(Ustrezna	nastanitev	itd.) ¾
Je	bil	seminar	dobro	izveden?	(Jasne,	razumljive	predstavitve,	 ¾
prijazen,	odprt	odnos	izvajalcev	itd.)
Katere	so	nadaljnje	potrebe	udeleženih?  ¾

Udeleženim	lahko	ocena	odraža	njihovo	stopnjo	znanja,	veščin	itd.	in	
nadaljnje	potrebe	po	izobraževanju.	

Vrednotenje	takega	seminarja	lahko	vsebuje	več	različnih	elementov.	
Lahko	je:

Reakcijsko	vrednotenje,	 izvabljanje	podatkov	o	splošnih	odzi- ¾
vih	udeleženih	na	seminarju.	So	udeleženci	uživali	na	seminar-
ju?	Jim	je	bilo	všeč	vzdušje	v	skupini?	Jim	je	bila	všeč	oblika	
predstavitve?	To	vam	bo	dalo	podatke	o	izbiri	 izvajalcev,	izbiri	
sestave	didaktičnih	orodij,	uravnoteženosti	programa,	 logičnih	
sestavah	vsebin,	izbiri	ciljne	skupine,	sestavi	ciljne	skupine	itd.
Učno	vrednotenje,	ki	 izvablja	podatke	o	 razponu	doseženega	 ¾
znanja	udeleženih.	Ta	vrsta	vrednotenja	vključuje	poleg	znanja	
veščine,	vpogled	v	probleme	 in	odnose.	To	vam	bo	povedalo	
nekaj	o	izboru	izvajalcev,	izboru	didaktičnih	orodij,	uravnoteže-
nosti	programa,	logičnih	sestavah	vsebin,	 izbiri	ciljne	skupine,	
sestavi	ciljne	skupine	 itd.,	prav	 tako	 lahko	da	vpogled	v	učne	
cilje,	v	vprašanje,	če	se	udeleženec	lahko	poistoveti	s	temo,	in	
v	potrebo	po	njihovem	nadaljnjem	usposabljanju.
Ocena	zmogljivosti,	ki	daje	podatke	o	kvaliteti	dela	 izvajalcev.	 ¾
So	bili	dobro	pripravljeni?	So	temo	predstavili	primerno?	(Razu-
mljivo	in	dobro	strukturirano.)	So	se	obnašali	primerno?	(Prija-
teljski	odnos	itd.).
Ocena	 izida,	 ki	 daje	 podatke	 o	 sedanjem	ali	 bodočem	vplivu	 ¾
seminarja	 na	 zmanjšanje	 tveganja.	 Ta	 tip	 vrednotenja	 bo	 dal	
podatke	o	primernosti	učnih	ciljev	in	izbiri	ciljne	skupine	in	tudi	
o	vprašanju,	če	se	udeleženci	lahko	poistovetijo	s	temo,	o	mo-
rebitnih	ovirah	pri	uresničevanju	zmanjšanja	tveganja	(npr.	lju-
dje	vedo	in	hočejo	spremeniti	vedenje,	vendar	nimajo	potrebnih	
sredstev),	 in	še	enkrat,	o	morebitni	potrebi	za	nadaljnje	uspo-
sabljanje

 

3
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Seminar	 je	najbolje	ocenjen	z	ocenjevalnim	obrazcem.	V	dodatku	4	
smo	 vključili	 primere	 ocenjevalnega	 obrazca	 ,	 ki	 ga	 lahko	 uporabijo	
izvajalci	 in	udeleženci,	 tako	osebje	kot	zaporniki.	Namesto	obrazcev	
pa	lahko	uporabite	tudi	pogovor	na	koncu	tečaja,	ki	bi	bil	oblikovan	v	
sklope	vprašanj	iz	ocenjevalnega	obrazca.	To	lahko	dosežete	v	okolju	
s	shemo	ciljne	skupine	pri	pogovoru	o	problemih,	kot	so	potrebe	po	
nadaljnjem	izobraževanju.

Druga	možnost	 je	 izpitna	oblika	z	uporabo	oblike	kviza,	podobnega,	
kot	smo	ponudili	 prej.	Uporabite	 lahko	 tudi	opazovanje.	 Igra	vlog	ali	
demonstracija	sta	tu	lahko	zelo	primerni;	udeleženci	morajo	pokazati,	
česa	so	se	naučili	(glej	vaje	pod	8	v	tem	poglavju).	To	je	še	posebej	
uporabno	pri	učenju	veščin.	Na	koncu	lahko	za	ugotovitev	dolgotrajnih	
učinkov	seminarja	uporabite	naloge,	ki	od	udeležencev	zahtevajo	delo	
z	določenimi	težavami	s	seminarja.	Na	naslednjem	srečanju	se	lahko	
pogovarjate	o	rezultatih	nalog.	Ta	oblika	je	bila	uspešno	uporabljena	v	
že	omenjenem	programu	»Vse	pod	nadzorom«	(glej	poglavje	1).

Storitve vrednotenja in nadzora: podporni ukrepi
Tu	s	storitvami	mislimo	na	razdeljevanje	kondomov	 in	varikine.	Pod-
porni	ukrepi	bi	lahko	pokrivali	tudi	izdajo	in	razdeljevanje	časopisa	ali	
letakov	za	zapornike.	Tako	storitve	kot	podporni	ukrepi	bodo	bolj	po-
drobno	obravnavani	kasneje	v	tem	poglavju;	oboji	so	lahko	v	splošnem	
ocenjeni	kvantitativno.	Preštejete	lahko,	koliko	ljudi	je	prosilo	za	kon-
dome	ali	koliko	kondomov	so	vzeli	pri	anonimni	distribucijski	službi.	Isti	
ukrepi	veljajo	za	letake	in	časopise	oz.	revije.	

Poleg	 teh	 kvantitativnih	 podatkov	 lahko	 izberete	 tudi	 dodatne	 ‚kvali-
tativne‘	podatke.	To	lahko	opravite	z	individualnimi	pogovori	ali	s	sku-
pinskimi	sestanki.	Individualno	so	to	lahko	ure	svetovanja	ali	s	pomo-
čjo	ocenjevalnega	razgovora	z	uporabo	vprašalnika.	Na	vprašanja	o	
uporabi	storitev	in	podpornih	ukrepov	lahko	odgovarjajo	zaporniki	tudi	
anonimno,	 npr.	 z	 nastavljanjem	 vprašalnikov	 pri	 anonimni	 službi	 za	
razdeljevanje.	Ta	zadnja	možnost	seveda	ne	zagotavlja	resnosti	odgo-
vorov.	Prav	tako	bo	vprašalnik	izpolnilo	manjše	število	ljudi,	kar	ne	bo	
niti	približno	dovolj	za	uporaben	vzorec.

Nadzorni cikel
Vrednotenje	ni	statična	stvar,	ki	jo	lahko	izvedete	enkrat,	npr.	po	seminarju	
ali	po	končanem	projektu	zmanjšanja	tveganja,	in	potem	pozabite	nanjo.	
Precej	bolj	učinkovito	je	uporabiti	vrednotenje	na	določeni	stopnji,	npr.	po	
seminarju	kot	element	nadaljnjega	procesa	nadziranja.	Druga	možnost	
so	redna	vrednotenja,	npr.	vsake	tri	mesece.	Vsak	ocenjevalni	korak	lah-
ko	da	pomembne	podatke,	ki	prikažejo	nujnost	za	spremembe	programa	
dejavnosti	za	zmanjšanje	tveganja.	To	pripelje	do	procesa	sprotnega	vre-
dnotenja,	ki	identificira	potek	in	se	na	koncu	pokaže	kot	nadzorni	cikel,	ki	
vam	bo	omogočil	prilagoditev	dejavnosti	zmanjšanja	 tveganja	glede	na	
dejanske	potrebe	in	probleme	takrat,	ko	jih	odkrijete	in	identificirate.
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Nadzorni cikel

Vrednotenje
↓

Odločitve	o	vrstah	posegov,	ki	naj	bi	bili	uporabljeni.
↓

Uporaba posegov
↓

Ocena posegov
↓

Nadaljnje	vrednotenje
↓

Spremembe	posegov	in	razvoj	novih

Ta	nadzorni	proces	se	lahko	osredotoči	na	vse	organizacijske	elemen-
te,	omenjene	zgoraj:

Vrednotenje	potreb	–	so	potrebe	spremenjene?	Npr.	zaradi	spre- ¾
membe	populacije	zapornikov	(ciljna	skupina)	ali	zaradi	izbruha	
nove	epidemije	(tuberkuloza	lahko	privede	do	splošnega	testi-
ranja	in	preventivnih	ukrepov).	Druga	vprašanja	so	še	lahko:	je	
slika,	ki	jo	nekdo	ima	o	dani	situaciji	glede	zdravstvenih	tveganj,	
še	vedno	pravilna?	Je	definicija	problema	še	vedno	pravilna?
Prioritete	 in	 cilji	 –	 se	morajo	 spremeniti?	Npr.	 zaradi	 rezulta- ¾
tov	predhodnih	dejavnosti	zmanjšanja	 tveganja	 (npr.	uvedeno	
razdeljevanje	kondomov	 lahko	ustvari	druge	prioritetne	potre-
be).	Poleg	preverjanja	aktualnosti	ciljev	in	prioritet	lahko	vklju-
čite	tudi	redni	pregled,	če	bi	cilji	 lahko	bili	ali	bi	morali	biti	bolj	
specifični,	bolje	merljivi,	dovolj	sprejemljivi	za	ciljno	skupino,	še	
vedno	realni	in	primerno	časovno	določeni	(glej	3.2	zgoraj)
Ciljne	skupine	–	so	se	spremenile?	(Preko	naraščanja	prihoda	 ¾
določene	etnične	skupine	s	specifičnimi	vzorci	tveganja	jema-
nja	drog).
Pristop	in	dejavnosti	–	mora	biti	pristop	prilagojen	novi	ciljni	sku- ¾
pini?	(Svetovanje	o	spolnih	nevarnostih	bo	moralo	biti	prilagoje-
no	glede	na	kulturno,	versko	ozadje	zapornikov)	Ali	bodo	druge	
dejavnosti	bolj	primerne?	(individualno	svetovanje	proti	skupin-
skim	sestankom	pri	debatah	o	občutljivih	temah).

3
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4. GLAVNI KONCEPTI ZA POMOČ UPORABNIKOM 
DROG V ZAPORIH

Kako	se	lahko	izognemo	zdravstvenim	tveganjem	glede	uporabe	drog,	
spolnih	 odnosov	 in	 tetovaž?	 Vsi	 vemo,	 da	 navade	 posameznikov,	
družbeni	 rituali,	norme	 in	zunanji	dejavniki	s	pomanjkanjem	 informa-
cij	pogosto	tvorijo	ovire	pri	spreminjanju	obnašanja,	ki	je	zaznano	kot	
tvegano	ali	celo	škodljivo.	 Iz	 teorije	preventive	vemo,	da	so	notranje	
informacije,	znanje	iz	osebne	izkušnje	in	zaupanja	pomembni	dejavniki	
pri	navajanju	na	določeno	obnašanje	ali	prenehanju	z	določenim	obna-
šanjem.	Pri	nezakoniti	uporabi	drog	in	tveganem	obnašanju	je	osnovna	
zahteva	zaupanje.	Udeleženci	in	norme	zaporniške	subkulture	so	zelo	
pomembne	glede	vpliva	na	odnos	zasvojenih	proti	manj	tveganemu	ob-
našanju.	Samo-učinkovitost	z	vzorom	je	prav	tako	pomembna	lastnost.	
To	pomeni,	da	je	dajanje	družbenih	podatkov	veliko	bolj	pomembno	kot	
dajanje	dejstev,	kar	 je	še	bolj	pomembno	v	okoljih,	kot	 je	zapor,	kjer	
se	 anonimnost	 in	 zaupnost	 težko	 dosežeta	 in	 udejanita.	 Pogosto	 je	
stopnja	poznavanja	dejstev	zelo	visoka.	Elementi	poznavanja	dejstev,	
ki	so	dokazano	pomembni,	se	v	splošnem	nanašajo	na	specifične	po-
drobnosti	(npr.	tveganje	okužbe	pri	deljenju	žlice	ali	filtra).

Poznati	norme	skupine	 in	biti	 zaupanja	vreden	med	uporabniki	drog	
prav	tako	služi	kot	osnova	za	pridobivanje	zanesljivih	podatkov	glede	
tveganega	obnašanja.	Uporaba	drog,	 spolni	 stiki	 in	 tetovaže	morajo	
prav	 tako	 biti	 razumljeni	 kot	 del	 subkulture	 zapornikov.	 Biti	 vključen	
v	tako	obnašanje	vselej	vključuje	element	odpora	proti	zaporniškemu	
sistemu.

Oblikovanje	 nesoglasja‘	 je	 izraz	 iz	 psihologije	 zdravstva,	 ki	 opisuje	
pojem,	kjer	razlika	med	cilji	 (zmanjšanja	tveganja)	 in	zmožnostjo	ob-
vladovanja	ne	sme	biti	prevelika.	Če	je	ta	razlika	prevelika,	so	 lahko	
zdravstveni	cilji,	ki	jih	hočemo	doseči,	zlahka	zavrnjeni	in	ne	bodo	inte-
grirani	v	uporabnikov	občutek	identitete	v	vsakdanjem	življenju.	Jakost	
tega	nesoglasja	mora	ostati	sprejemljiva,	saj	soočenje	z	uporabnikovi-
mi	temeljnimi	cilji	ne	obrodi	sadov.

To pomeni:
da	morajo	 biti	 spremembe	 izvedene	 korak	 za	 korakom.	To	 v	 ¾
splošnem	pomeni	postavljanje	ciljev	nižje	od	najvišjih	možnih	
ciljev,
da	morajo	biti	cilji	sprejemljivi	in	dosegljivi,	tj.	realni, ¾
verodostojnost	sporočila	in	sporočevalca	je	ključna. ¾
Izhodiščne	 točke	so	uporabnikovi	 individualni	viri	 in	življenjski	 ¾
pogoji.



154

Kateri	dejavniki	pa	vplivajo	na	uporabnikovo	obnašanje	in	prepričanja?	
To	 lahko	ponazorimo	z	modelom	za	spremembe	obnašanja.	Kot	 vsi	
modeli	je	tudi	ta	samo	poenostavljena	resničnost.	‚Odnos‘	je	na	primer	
kompleksen	pojav	–	je	dokaj	daleč	od	tega,	da	bi	bil	rezultat	racionalnih	
odločitev.	Več	pogledov	je	pomembnih:	čustveni,	motivacijski	in	okolj-
ski	lahko	prav	tako	prispevajo	k	spremembam	obnašanja.	Koristno	pa	
je	tudi	razjasniti,	kako	se	dejavnosti	medsebojne	podpore	lahko	prič-
nejo	in	kako	se	jih	lahko	realizira.	Na	kratko	bomo	opisali	te	dejavnike	
z	nekaj	primeri	in	nakazali,	kako	lahko	vplivamo	na	njih	z	dejavnostmi	
medsebojne	podpore.	(Vzeto	iz:	Kok/Sandfort	1991)

4.1 Zunanje spremenljivke *1*
Zunanje	spremenljivke	vključujejo	demografske	dejavnike,	na	katere	
ne	moremo	vplivati	 (kot	so	spol,	starost,	 rasa	 itd.)	kot	 tudi	dejavnike	
bivanja	(služenje	kazni	v	zaporu)	ali	politične	realnosti	(politika	drog	v	
zaporih).

Primeri ¾
Elementi	 politične	 realnosti	 so	 zakon	 o	 drogah,	 politika	 drog,	 javno	
mnenje,	realnost	v	zaporu	(npr.	nobenega	lobija	ali	sindikata	za	zapor-
nike	 itd.)	Ti	elementi	določajo	vsakdanje	življenje	uživalcev	drog.	Na	
primer,	če	je	dovoljeno	nadomestno	zdravljenje,	delitev	igel,	varikine,	
splošnih	higienskih	izboljšav,	specifičnih	storitev	za	spol	in	selitve,	pre-
naseljenost,	segregacija	(HIV)	uživalcev	drog	itd.

Ukrepi za zmanjšanje tveganja ¾
Predlog	za	pregled	nalezljivih	bolezni	in	situacije	uživalcev	•	
drog v zaporu pri (lokalnih) organih za zdravstveno varstvo
Debata	in	vrednotenje	situacije	z	drogami	in	nalezljivimi	bo-•	
leznimi z zaporniškim zdravnikom, sodelavci v zdravstve-
nem	oddelku	in	osebjem.
S	politiko	zmanjšanja	 tveganja	poskusiti	vplivati	na	 javno	•	
mnenje	 v	prid	 ukrepom	kot	 je	 razdeljevanje	 kondomov	z	
utemeljenimi	razlogi	(tveganja	v	javnem	zdravstvu)
Razvoj	načrta	za	nadomestni	program	za	droge	(razstru-•	
pljanje	in	ohranjanje).
Privabljanje	zaveznikov	pri	podpori	te	politike,	na	primer	no-•	
vinarjev,	znanstvenikov,	politikov	(npr.	lokalne	AIDS	skupi-
ne	za	samopomoč,	ali	ustanove	za	svetovanje	o	drogah).

4.2 Odnos
Odnos	nam	pove,	kako	neka	oseba	vrednoti	določeno	obnašanje.	Vre-
dnotenje	obnašanja	je	primerjanje	prednosti	s	slabostmi,	kar	ni	samo	
logičen	in	racionalni	proces.	Iracionalne	navade,	čustva	in	prepričanja	
prav	tako	vplivajo	na	relativno	težo	prednosti	proti	slabostim.

*1	
temelji	na	Trautmann/
Barendregt	‚European	
Peer	Support	Manual‘	
(glej	reference)
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Primeri ¾
Čista	 injekcija	 pri	 vsakem	 vbrizgu	 je	 higiensko	 ocenjena	•	
pozitivno	 in	 varno.	 Lizanje	 kapljice	heroina	po	 vbrizgu	 je	
tako	nehigiensko	kot	neučinkovito,	 vendar	pa	 to	nekateri	
zaporniki	vrednotijo	kot	pozitivno.
Če	v	zaporu	ni	na	voljo	čiste	igle,	še	ne	pomeni,	da	bodo	•	
vsi	 zaporniki	 nehali	 jemati	 droge	 intravenozno.	 Namesto	
tega	se	zanašajo	na	druge	zapornike,	ko	le-ti	trdijo,	da	so	
HIV	negativni	in	da	nimajo	hepatitisa.
Odnos	do	uporabe	kondomov	je	izjemno	pomemben.	Upo-•	
raba	kondoma	je	pri	mnogih	vrednotena	negativno,	saj	vi-
dijo	pri	uporabi	več	slabosti	kot	prednosti.	Težko	je	omeniti	
prednosti,	saj	jih	večina	ne	daje	takojšnjega	učinka	(vse	se	
nanaša	na	izogibanje	eni	stvari).	Edina	korist,	ki	pride	za-
pornikom	na	misel,	je	možnost	takojšnje	odstranitve	sper-
me.
Mnogi	člani	osebja	v	zaporu	lahko	mislijo,	da	uživalci	drog	•	
niso	sposobni	spremeniti	svojega	obnašanja,	tako	da	bi	se	
opirali na varnostne ukrepe ali nadzirali uporabo drog in se 
s tem prilagodili zdravstvenim opozorilom.

Ukrepi za zmanjšanje tveganja ¾
Pogovor	o	motivih,	idejah,	prepričanjih	o	varnejšem	obnašanju.•	
Varnejša uporaba• :	pogovor	z	zaporniki,	ki	uživajo	droge,	
o	njihovih	prepričanjih	glede	učinkovite	dezinfekcijske	pra-
kse.	Katere	 alternative	 administracije	 poznajo?	Kateri	 so	
razlogi,	da	jih	ne	uporabijo?
Varnejši spolni odnosi• : debata o prednostih in slabostih 
uporabe	kondoma	v	odnosu.	Poudarjeno	mora	biti	tudi,	da	
je	možnost	okužbe	in	ponovne	okužbe	med	uživalci	drog	in	
njihovimi	partnerji	relativno	visoka.
Tetovaže• :	pogovor	o	ukrepih,	ustvarjenih	za	preprečevanje	
tistih	okužb,	ki	so	znane	in	uporabljene	med	zaporniki.
Pogovor	z	osebjem	o	tveganju	okužbe	in	o	najboljših	nači-•	
nih,	da	se	zaporniki	izognejo	tveganjem	(npr.	pri	preiskavi	
telesa	ali	celice).	Kakšno	je	njihovo	znanje	o	prenosu	viru-
sov	in	bakterij?

4.3 Družbeni vpliv
Neposredni	 družbeni	 vpliv	 pomeni,	 da	 celotno	družbeno	okolje,	 npr.	
skupine,	ustanova,	partnerji,	družina	 in	prijatelji	pričakujejo	določeno	
vedenje.	Obnašanje,	ki	ni	v	skladu	s	temi	pričakovanji,	lahko	privede	
do	sankcij.	Posredni	družbeni	vpliv	pomeni,	da	so	norme	ponotranjene;	
ljudje	se	obnašajo	glede	na	norme,	kot	če	bi	le-te	predstavljale	njihova	
lastna pravila.

4
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Primeri ¾
Neposreden	družbeni	vpliv:	v	mnogih	zaporih	je	normalno	de-•	
liti	injekcijo	in	iglo	z	zaupanja	vrednim	zapornikom	s	prepro-
stim	čiščenjem	z	vodo.	Zavrnitev	uporabljene	 igle	mora	biti	
upravičena.
Posreden	družbeni	vpliv:	kajenje	heroina	po	metodi	»pre-•	
ganjanja	zmaja«	se	je	začelo	na	Nizozemskem	pri	 ljudeh	
s	Surinama,	bivše	nizozemske	kolonije.	Večina	zasvojenih	
na	Nizozemskem	je	prevzela	to	vedenje.

Ukrepi za zmanjšanje tveganja ¾
Iz	 različnih	 t.i.	 podpornih	 projektov	 –	 tako	 zunaj	 kot	 znotraj	 zaporov	
–	vemo,	da	lahko	pozitivni	družbeni	vpliv	njim	enakih	ljudi	prispeva	k	
zmanjšanju	tveganja.	Če	izurjeni	uporabnik	drog	ponudi	dober	primer	
varnejšega	obnašanja	(npr.	pravilnega	vbrizganja	ali	alternativnih	na-
činov	vnosa),	bodo	drugi	uporabniki	sledili	zgledu.	Pomemben	pred-
pogoj	je,	da	so	take	osebe	aktivne,	t.i.	vodje,	kar	pomeni,	da	so	tako	
vplivni	kot	zaupanja	vredni	in	da	služijo	kot	vzor.

4.4 Lastna učinkovitost
Lastna	učinkovitost	 je	vrednotenje	zmožnosti	osebe	pri	 izvajanju	do-
ločenega	obnašanja.	»Bom	uspel	pri	izogibanju	uporabe	drog	v	času	
služenja	kazni?«	 In	če	ne,	zakaj	ne?	Sem	uspel	zaradi	sebe,	svojih	
izkušenj,	svoje	inteligence,	vztrajnosti	ali	zaradi	podpore	mojega	par-
tnerja?	Imam	dovolj	samonadzora,	da	se	preprosto	izognem	drogam,	
ki	so	na	voljo	v	zaporu	(vključno	z	benzodiazepini	in	ostalimi)?	Se	lahko	
uprem	raznim	skušnjavam?	Če	je	uživalec	drog	prepričan,	da	bo	zmo-
gel,	lahko	rečemo,	da	ima	visoko	stopnjo	lastne	učinkovitosti.	Vendar	
pa	je	nasprotje	zelo	pogosto.	Mnogi	uživalci	redno	doživljajo	negativne	
presoje	drugih	v	njihovem	okolju.	To	vpliva	ne	samo	na	njihov	občutek	
lastne	učinkovitosti,	 ampak	 tudi	 na	njihov	občutek	 samospoštovanja	
v	negativnem	smislu.	Primer	omejene	lastne	učinkovitosti	je,	ko	ljudje	
priznavajo	 in	 se	 pritožujejo,	 da	 stvari	 ne	 potekajo	 dobro,	 vendar	 ne	
morejo	ničesar	narediti	glede	tega,	saj	je	vse	odgovornost	ali	rezultat	
dejanj	drugih	ljudi.

Primeri ¾
Mnogi	uživalci	drog	so	večkrat	poskusili	prenehati.	Neuspeh	•	
vpliva	na	odločitev	glede	ponovnih	poskusov.	Ponavljajoči	se	
neuspeh	privede	do	nizke	lastne	učinkovitosti.
Če	ima	odvisnik	v	zaporu	droge,	nima	pa	čiste	injekcije	–	bo	•	
počakal	in	poiskal	razkužilo	in	očistil	injekcijo?	Če	so	odločeni,	
da	to	storijo	in	jim	dejansko	uspe,	potem	so	pokazali	visoko	
lastno	učinkovitost.
Uporaba	kondomov	je	odvisna,	vsaj	delno,	od	lastne	učinkovi-•	
tosti	človeka;	ima	lahko	trd	penis,	medtem	ko	natika	kondom?	
Če	dvomi	–	zaradi	slabe	predhodne	izkušnje	–	mogoče	ne	bo	
hotel uporabiti kondoma in se tako izogniti neuspehu.
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Ukrepi za zmanjšanje tveganja ¾
Uspešna	 izvedba	dejavnosti	 izboljša	 lastno	učinkovitost.	Posledično,	
ko	pride	do	varnejšega	vbrizgavanja,	bi	morali	o	tem	govoriti	in	vaditi	
tehnike.	 Iz	 t.i.	 samonadzornih	projektov	vemo,	da	 ima	vsak	uživalec	
drog	tehnike	nadzora,	ki	jih	uporabi	v	raznih	situacijah,	kot	so	uživanje	
drog,	 nakup	drog,	 izbira	drugih	drog	 itd.	Širjenje	 teh	 tehnik	nadzora	
služi	za	preverjanje,	če	zaporniki	lahko	dobijo	iz	izkušenj	ostalih	odvi-
snikov	pomembne	stvari	za	lastno	situacijo.	To	se	lahko	zgodi	namerno	
in	sistematično	v	okolju	seminarja,	ali	pa	posamezno.	V	primeru	var-
nejšega	seksa	pa	je	pravilne	tehnike	malce	teže	izvajati.

4.5 Namen
Namen	je	dejanski	načrt	ali	želja	po	izvedbi	določenega	vedenja.	Vsi	
pogoji	 (pozitiven	odnos,	podpirajoč	družbeni	vpliv	 in	 lastna	učinkovi-
tost)	so	–	vsaj	za	pomemben	del	–	izpolnjeni.	Strogo	povedano,	zdaj	
obstajata	samo	dve	stvari,	ki	lahko	osebi	preprečita	izvedbo	vedenja:	
ovire	in	pomanjkanje	veščin.

4.6 Ovire
Tudi	 ko	 ljudje	 hočejo	 spremeniti	 vedenje,	 v	 zaporu	 pogosto	manjka	
sredstev	za	uresničitev	le-tega,	kar	lahko	privede	do	tega,	da	ne	zmo-
rejo	izpeljati	želenih	sprememb	v	vedenju.

Primer  ¾
Na	splošno	je	lahko	uživalec	drog	navajen	uporabljati	čisto	injekcijo	za	
vsak	vbrizg.	Na	žalost	so	čista	dejanja	večinoma	nedostopna	v	zapor-
niškem	okolju.

Ukrepi za zmanjšanje tveganja ¾
Če	je	težko	najti	nove	injekcije,	ali	sploh	niso	na	voljo,	potem	sta	najbolj-
ši	rešitvi	priskrbeti	varikino	ali	kuhalno	ploščo	in	dajanje	točnih	navodil	
glede	 čiščenja	 in	 razkuževanja	 injekcij	 (glej	 poglavje	 6.1).	 Priskrbeti	
metadon	je	tudi	ukrep,	o	katerem	je	treba	razmisliti	v	takem	položaju.

4.7 Veščine
Če	hoče	nekdo	izvajati	varnejše	vedenje	in	ne	ve,	kako,	mu	primanjku-
je	izkušenj	ali	pa	nima	nobene	rutine	za	vajo,	potem	je	varnejše	obna-
šanje	mnogo	težje.	Ljudje	bodo	morali	pridobiti	potrebne	veščine,	da	si	
bodo	omogočili	varnejše	vedenje.

Primer ¾
Uživalci	drog,	ki	se	zunaj	vedejo	popolnoma	varno	–	uporabljajo	novo	
injekcijo	 za	 vsak	 vbrizg	 –	 lahko	 v	 zaporu	 naletijo	 na	 težave.	 Lahko	
uporabijo	 »pregon	 zmaja«,	 vendar	 nimajo	 potrebnih	 veščin.	 Lahko	
uporabijo	tudi	možnost	čiščenja,	toda	nimajo	ne	znanja	ne	potrebnih	
veščin.

4



158

Ukrepi za zmanjšanje tveganja ¾
Uživalci	drog	o	sebi	pogosto	mislijo,	da	obvladajo	vbrizganje,	vendar	
analize	njihovih	postopkov	pogosto	pokažejo	‚skrita	tveganja‘;	ali	niso	
higiensko	previdni	ali	pa	delijo	injekcijo	z	drugimi	uporabniki.	Ena	od	te-
žav,	na	katero	se	je	treba	skoraj	vedno	osredotočati,	je	praksa	vbrizga	
v	zaporih,	saj	predpogojev,	ki	so	na	voljo	izven	zaporov,	ni.	Uživanje	
drog	se	pogosto	dogaja	na	skritih	in	nehigienskih	mestih.	Organizirajo	
se	lahko	alternativni	načini	vbrizga	ali	pravilno	vbrizganje	kot	tudi	na-
čini	pravilnega	razkuževanja.	S	podporo	zdravstvenih	služb	v	zaporu	
ali	v	skupnosti	lahko	osebje	poskrbi	za	navodila	za	varnejšo	uporabo,	
katero	je	mogoče	učinkovito	upoštevati.
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5. KAKO VZPOSTAVITI STIK Z ZASVOJENIMI ZAPORNIKI*2

Obstaja	osnovni	problem	pri	vzpostavljanju	stika	z	zasvojenimi	zapor-
niki.	Predpogoj	za	pogovor	o	varnejšem	vedenju	 je	 ta,	da	se	morajo	
izpostaviti	kot	bivši,	sedanji,	dejanski	ali	morebitni	uživalci	drog.	Edina	
izjema	pri	tem	je	pri	širjenju	splošnih	informacij,	npr.	na	letaku,	name-
njenemu	 vsem	posameznikom	pri	 vstopu	 v	 zapor.	 Izpostaviti	 se	 kot	
uživalec	drog	v	ustanovi,	 ki	 strogo	kaznuje	 tako	dejanje,	ni	 lahko	 (z	
izgubo	privilegijev	itd.)	Zato	morajo	biti	metode	vzpostavljanja	stika	za-
snovane tako, da zaradi tega ne pride do nobenih neugodnosti. Ena od 
možnosti	bi	lahko	bila	z	iskanjem	–	preko	pogovorov	z	upravo	zapora	
–	načinov	za	zaupno	svetovanje	ali	manj	javnih	načinov	organiziranja	
seminarjev	za	zmanjšanje	tveganja,	npr.	z	uporabo	sob	v	splošni	izo-
braževalni	enoti,	tako	da	namen	izobraževanja	ni	tako	očiten.

Poleg	tega	osnovnega	problema	lahko	na	vzpostavljanje	stika	gleda-
mo	kot	na	samostojno	nalogo,	 tudi	če	nima	neposrednega	vpliva	na	
druge	dejavnosti	zmanjšanja	tveganja.	Če	hočemo	priti	do	ciljne	sku-
pine	zasvojenih	zapornikov,	moramo	imeti	omrežje	stikov	med	splošno	
populacijo	zapornikov,	da	dosežemo	‚težko	dosegljive‘	 in	‚nedoseglji-
ve‘.	Tu	 je	 težava,	da	 je	 izraz	 ‚nedosegljiv‘	zelo	popularen,	ni	pa	zelo	
specifičen.	Zato	je	koristno	pred	samim	stikom	določiti,	kaj	v	splošnem	
ta	 izraz	pomeni.	To	 lahko	pomaga	v	procesu	vzpostavljanja	stikov	z	
ljudmi,	ki	sestavljajo	ciljno	skupino.

Med	tiste,	ki	jih	štejemo	za	‚nedosegljive‘,	bi	vključili:
Zapornike,	ki	nikoli	niso	imeli	kakšnega	stika	s	svetovanjem	o	 ¾
HIV	ali	o	drogah	tako	zunaj	kot	znotraj	zapora.
Zapornike,	ki	so	se	do	zdaj	izogibali	vsakršnemu	stiku	z	zdra- ¾
vstvenimi	storitvami	glede	uživanja	drog.
Zapornike,	ki	imajo	stik	z	zdravstvenimi	storitvami,	vendar	ukre- ¾
pi	za	zmanjšanje	tveganja	nanje	nimajo	vpliva.
Zapornike,	na	katere	ukrepi	zmanjševanja	tveganja	in	svetova- ¾
nja	o	drogah	nimajo	vpliva.

Ali	zaradi	nepopolne	ali	neprimerne	informacije?•	
Ali	zaradi	neprimernega	pristopa?•	
Zaradi	dejavnikov	ali	težav	s	strani	stranke:	motivacija,	od-•	
nos,	družbene	norme,	pomanjkanje	sredstev	itd.

Na	 splošno	 lahko	 rečemo,	 da	bolj	 ko	 je	 okolje	 v	 zaporu	 represivno,	
bolj	 težko	se	bo	približati	 zasvojenim	zapornikom.	Podpora	zasvoje-
nih	zapornikov,	ki	pomagajo	drugim	zasvojenim	zapornikom,	je	lahko	
prvi	korak	k	zmanjšanju	 tveganja	 in	sredstvo	uveljavljanja	dejavnosti	
zmanjšanja	tveganja	s	strani	osebja	v	zaporu	ali	zunanjih	sodelavcev.	
Slednji	imajo	mogoče	prednost	pred	osebjem	iz	zapora,	saj	so	neodvi-
sni	od	zaporniškega	sistema	in	jim	zato	zaporniki	verjetno	bolj	zaupajo.	
Vendar	pa	je	administracija	v	zaporu	v	vsaki	evropski	državi	drugačna,	
tako	 kot	 se	 razlikujejo	 tudi	 pogoji,	 v	 katerih	 imajo	 zunanji	 sodelavci	

*2
Temelji	na	
Trautmann/Barendregt	‚
European	Peer	Support	
Manual	(glej	reference)
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dostop	do	zaporov.	Obstajajo	države,	kjer	je	sodelovanje	med	izvajal-
kami	zdravstvenih	storitev	dobro.	V	drugih	državah	pa	je	to	na	žalost	
drugače.

Naslednji	 dejavnik,	 ki	 lahko	vpliva	na	proces	vzpostavljanja	 stika,	 je	
lahko	nehomogenost	populacije	uživalcev	drog.	Obstajajo	 razlike	pri	
želenih	drogah,	načinih	uporabe,	etničnih	ozadjih,	 spolnih	željah	 itd.	
Zaradi	 take	vrste	razlik	 lahko	pogledamo	na	vzpostavljanje	stika	bolj	
kompleksno.	Težavo	je	do	neke	mere	mogoče	rešiti	z	izbiro	sodelavcev	
ali	osebja	istega	spola	ali	etnične	pripadnosti	kot	ljudi,	ki	jih	zasvojeni	
potrebujejo	pri	dejavnostih	zmanjšanja	tveganja.

5.1 Prvi koraki
Pred	dejansko	vzpostavitvijo	stika	moramo	vsaj	približno	vedeti,	koga	
hočemo	pridobiti	in	kaj	hočemo	doseči.	Če	začnemo	pri	osnovnih	poj-
mih	ciljne	skupine	in	ciljev,	lahko	potem	začnemo	izvajati	prve	korake	
in	raziskovati	situacijo.	Pomembne	stvari,	ki	jih	moramo	vedeti,	bodo:

Kakšna	je	situacija	uživalcev	drog	v	zaporu? ¾
Katere	so	njihove	specifične	potrebe? ¾
Katere	droge	uporabljajo,	kako	jih	uporabljajo	 in	kakšna	zdra- ¾
vstvena	tveganja	so	vključena?
Kakšno	je	stanje	glede	širjenja	nalezljivih	bolezni	in	z	drogami	 ¾
povezanih	bolezni?
Kakšen	je	obseg	spolnih	stikov	in	kakšna	zdravstvena	tveganja	 ¾
prinašajo?
Kako	razširjeno	 je	 tetoviranje	 in	kakšne	metode	razkuževanja	 ¾
so	uporabljene?
Kakšni	so	viri	za	zmanjševanje	tveganja	institucije? ¾
Kako	se	lahko	dejavnosti	zmanjšanja	tveganja	izvaja	in	institu- ¾
cionalizira?

Pomemben	 vir	 podatkov	 za	 odgovor	 na	 ti	 dve	 vprašanji	 bomo	našli	
v	pogovorih	 s	 ključnimi	osebami,	osebjem	 in	 sodelavci	 in	 verjetno	z	
zaporniki	ali	bivšimi	kaznjenci.	Čeprav	bomo	dobili	 le	grobe	približke	
in	nezanesljive	podatke	o	tveganem	vedenju,	bosta	združevanje	in	tri-
angulacija	teh	podatkov	iz	različnih	virov	dala	nekaj	uporabnih	nami-
gov	o	dogajanju.	Poleg	tega	bo	pomembno	ustvariti	neko	sliko,	kako	
pravne	oblasti,	upravnik	zapora,	srednji	vodstveni	delavci	 in	vodstvo	
zdravstvenih	storitev	v	zaporu	gledajo	na	težavo,	kaj	hočejo	ukreniti	in	
kaj	pričakujejo	od	dejavnosti	zmanjšanja	tveganja.	

Ti	podatki	bodo	služili	kot	osnova	za	ponovno	določanje	in	izbiro	ciljne	
skupine	(kriteriji,	prioritete	itd.)	Nato	se	lahko	začne	vzpostavljanje	sti-
ka	–	prvi	korak	v	vsaki	dejavnosti	za	zmanjšanje	tveganja.	Seveda	bo	
proces	zbiranja	podatkov	že	pomagal	pri	vzpostavitvi	nekaterih	stikov.
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Proces	vzpostavljanja	stikov	vključuje:
obisk	zaporov	in	stiki	z	zaporniki	(prvi	korak	za	delavce	skupnosti); ¾
komunikacijo	glede	ciljev	dejavnosti	zmanjšanja	tveganja; ¾
začeti	pogovor;	 večinoma	se	bo	začel	kot	vsakdanji	pogovor,	 ¾
samo	da	začnemo	govoriti	in	ustvarimo	osnovo	za	nadaljnje	po-
govore	o	zmanjšanju	tveganja,	in	na	koncu:
predstaviti	se	(spet,	to	je	pomembno	za	delavce	iz	skupnosti),	npr. ¾

razložiti,	kaj	je	vaša	naloga	oziroma	cilj;•	
povedati	 ljudem,	 iz	 katere	organizacije	 ste	 (lahko	pustite	•	
vizitko);
opis,	za	kaj	se	zavzemate;•	
razložite,	kaj	lahko	naredite	za	ciljno	skupino	itd.;•	

vzpostavljanje	verodostojnosti	in	zaupnega	odnosa	s	ciljno	sku- ¾
pino, npr. z

dokazovanjem,	da	ciljate	na	izboljšanje	njihovega	položaja;•	
vedno	biti	pošten	(o	tem,	kaj	ste,	kaj	lahko	ponudite	in	česa	ne);•	
nudenje	podpore	tistim	s	težavami;	bodite	previdni,	da	po-•	
nudite samo to, kar lahko izvedete.

5.2 Priti v stik
Pri	 dejanskem	 poskusu	 stika	 je	 lahko	 začetek	 procesa	 dolgotrajen,	
frustrirajoč	postopek,	še	posebej,	če	morate	začeti	z	dna.	Morate	se	
odločiti:

Kje	boste	vzpostavili	stik	(v	celici,	na	hodniku,	v	skupni	sobi	itd.) ¾
Kdaj	vzpostaviti	stik	(kateri	je	pravi	trenutek,	imajo	ljudje	čas,	so	 ¾
razpoloženi	za	pogovor	itd.)
S	katero	osebo	najprej	stopiti	v	stik	(v	splošnem	naj	bi	začeli	z	 ¾
neuradnimi	vodji	zaporniških	skupnosti)
Kateri	je	pravi	način	pristopa	(posredni	ali	neposredni) ¾
Kaj	lahko	ponudite ¾
Kdaj	nehati	(vsaj	začasno),	kdaj	je	potreben	premor	in	kdaj	odhod ¾

Zaradi	same	 jasnosti	 lahko	uporabite	dva	pristopa	za	vzpostavljanje	
stika:

da	to	počnete	sami,	ali ¾
da vas nekdo predstavi. ¾

Vzpostavljanje stika na lastno pest
Ko boste hoteli sami vzpostaviti stik, imate izbiro med:

posrednim pristopom ¾ ,	 npr.	 z	 vsakdanjim	 pogovorom	 (o	 no-
gometu	itd.).	Tak	pogovor	pogosto	preide	v	bolj	zaseben,	ko	se	
lahko	predstavite,	 ali	 zahtevajo,	 da	 se	predstavite	 (‚kaj	 za	…	
hočete	od	mene?‘).
ali z  ¾ neposredno predstavitvijo sebe kot zdravstvenega de-
lavca (iz skupnosti),

z razlago vaše naloge•	
za	kaj	se	zavzemate•	
kaj	lahko	storite	za	ciljno	skupino,itd.•	

5
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Najtežji	pristop	je	brez	dvoma	samostojni	začetek.	Osebje	v	zaporu	se	
lahko	prosto	sprehaja	v	zaporu	in	začne	vsakdanji	pogovor	kot	uvod	v	
svetovanje	ali	vključevanje	ljudi	v	seminarje.	Še	več,	večinoma	pozna-
jo	zapornike,	ki	bodo	poznali	njihovo	vlogo	socialnih	ali	zdravstvenih	
delavcev.	Za	 ljudi	 iz	skupnosti	pa	 je	 to	 lahko	malce	 teže.	Vendar	pa	
obstajajo	uporabna	orodja	za	olajšanje	stvari.	Dejavnosti	zmanjšanja	
tveganja	(svetovanje,	seminarji	in	storitve)	so	lahko	objavljene:

preko	osebja,	med	izobraževalnimi	in	rekreacijskimi	dejavnost- ¾
mi	in	na	delovnih	mestih.	Razmislite	lahko	tudi	o	organizaciji	do-
datnih	dejavnosti,	kot	so	šport,	glasba,	itd.,	ki	se	osredotočajo	
na	zdravstvene	težave.
Na	posterju.	Poster	bi	moral	biti	na	varnem	mestu,	kjer	ga	ljudje	 ¾
lahko	pogledajo,	ne	da	jih	kdo	vidi,	npr.	na	straniščih.
Letaki.	Da	se	izognemo	temu,	da	bi	imeli	tiste,	ki	dobijo	letake,	 ¾
za uporabnike drog, lahko letake razdelimo vsem zapornikom 
ali	jih	nastavimo	na	varnem	mestu.
Časopis	ali	revija.	V	nekaterih	zaporih	izdajajo	časopis	ali	revi- ¾
jo.	Objavo	dejavnosti	za	zmanjšanje	tveganja	zlahka	vključimo.	
Razmislimo	lahko	tudi	o	možnosti	izdajanja	revije	o	zmanjšanju	
tveganja/promociji	 zdravja,	 kjer	 bi	 bile	 vključene	 tudi	 storitve,	
povezane s to temo.
Poizvedba	z	vprašalnikom,	ki	skuša	določiti	zdravstvene	potre- ¾
be	in	težave	ciljnih	skupin.
Deljenje	kondomov,	injekcij,	varikine. ¾

Uporaba	teh	stvari	kot	dodatnih	ukrepov	za	vzpostavljanje	stika	se	je	
v	preteklosti	izkazala	kot	zelo	dobra.	Privedejo	lahko	do	osebnega	po-
govora	ali	 do	 sodelovanja	na	 seminarjih.	Vse	 te	možnosti	 bodo	bolj	
podrobno	opisane	kasneje	(9	in	10).

Lahko vas nekdo predstavi
Takoj	ko	ima	osebje	iz	skupnosti	nekaj	stikov	z	ljudmi	iz	ciljne	skupine	
ali	skupin,	stvari	postanejo	bolj	enostavne.	Vzpostavljanje	novih	stikov	
je	potem	možno	tudi	preko	ljudi,	ki	jih	že	poznate.	Morda	je	tudi	možno,	
da	pobudo	za	vzpostavitev	stika	prevzame	eden	od	teh	ljudi.	Če	ljudje	
zaupajo	osebju,	bodo	 le-temu	mogoče	predstavili	 svoje	prijatelje.	Ta	
zadnja	možnost	je	seveda	najlažji	način	in	je	pogosto	nekaj,	o	čemer	
zaposleni	v	tem	poslu	samo	sanjajo.

Vendar	 je	vzpostavljanje	prvega	stika	 lahko	dokaj	enostavno,	če	ste	
kot	delavec	zapora	ali	skupnosti	skupaj	z	nekaterimi	člani	ciljne	skupi-
ne,	kjer	nekaj	ljudi	že	poznate	in	hočete	vzpostaviti	stik	z	ostalimi:

Se	lahko	pridružite	skupini	ljudi,	kjer	nekoga	že	poznate	in	se	zač- ¾
nete	pogovarjati.	S	tem	vas	bodo	večinoma	predstavili,	ali	boste	
dobili	možnost,	da	predstavite	sebe	ljudem,	ki	jih	še	ne	poznate.	 
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Lahko	pa	tudi	izrecno	prosite	nekoga,	ki	ga	poznate	(to	storite	 ¾
prej),	da	vas	predstavi	 ljudem,	s	katerimi	hočete	stopiti	v	stik.	
Vprašate	lahko	tudi,	če	poznajo	koga	drugega,	ki	bi	mu	koristile	
informacije	o	zmanjšanju	tveganja	itd.

Tu	uspeh	spet	temelji	na	primerni	oceni	situacije.	Pomaga	lahko	vsak-
danji	obisk	neuradnih	prostorov	za	srečevanja	(hodnik,	TV	soba,	pro-
stori	za	rekreacijo)	ob	istem	času.	Tako	ciljna	skupina	laže	najde	ose-
bje,	vključeno	v	dejavnosti	za	zmanjšanje	tveganja,	lahko	zaradi	sebe	
ali	da	predstavijo	oziroma	napotijo	sem	prijatelja.	‚Če	boš	šel	tja	v	pe-
tek	ob	desetih,	se	lahko	srečaš	z	njimi.‘

Kot	uslužbenec	skupnosti	v	dejavnostih	zmanjšanja	tveganja	v	zaporu	
lahko	razmislite	tudi	o	tem,	da	vas	predstavijo	ljudje,	ki	uživajo	na	po-
ložajih	zaupanje	(kot	je	socialni	delavec,	duhovnik,	zdravniško	osebje).	
Vendar	pa	morate	imeti	v	mislih	tudi	zasebnost	zapornikov.	Nikoli	ne	
smete	vprašati	po	imenih	zapornikov,	s	katerimi	želite	govoriti.	Edino,	
kar	lahko	prosite,	je,	da	zaupanja	vredni	posamezniki	obvestijo	zapor-
nike	o	vašem	delu	in	jih	napotijo	k	vam.	Potem	bo	odvisno	od	njih,	če	
se bodo obrnili na vas.

Tudi	tu	lahko	za	vzpostavljanje	stikov	uporabite	neko	obliko	literature	
(glej	5.2,	9	in	10	v	tem	poglavju).

5
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6 SVETOVANJE*3

Svetovanje	je	neposredno,	osebno	in	od	stranke	orientirano	posredo-
vanje,	načrtovano	za	pomoč	pri	začetku	spreminjanja	vedenja,	npr.	lju-
di	obvarovati	pred	drogami,	izogibanje	okužbam	ali,	če	so	že	okuženi,	
preprečevanje	širjenja	na	druge	zapornike	ali	partnerje	in	za	pridobitev	
napotkov za dodatne zdravstvene storitve, preventivo, psihosocialnih 
in	ostalih	pomembnih	storitev,	ki	so	nujne	za	ohranjanje	zdravja.	Sve-
tovanje	je	 lahko	sestavljeno	iz	dajanja	kratkih	nasvetov	in	 informacij,	
lahko	daje	napotke,	lahko	je	jedro	daljše	in	bolj	intenzivne	pomoči,	in	
na	koncu	–	seveda	–	preventive.	V	teh	navodilih	se	osredotočamo	na	
svetovanje	kot	uporabno	metodo	zmanjšanja	 tveganja,	naslednji	po-
datki pa bodo lahko uporabni tudi za druge naloge. 

Posledično	bomo	obravnavali	naslednje	probleme:
Kako	se	navezati	na	temo	o	varnejšem	vedenju. ¾
Kako	debatirati	o	varnejšem	vedenju. ¾

Namesto	 individualnega	 svetovanja	 lahko	 razmislite	 tudi	 o	 hkratnih	
skupinskih	sestankih	in	se	pogovarjajte	o	varnem	vedenju.	Pogovor	o	
občutljivih	temah,	kot	so	uporaba	drog	in	spolni	odnosi	(še	posebej	v	
zaporih),	zahtevajo	obojestransko	zaupanje.	Zato	morate	poskrbeti,	da	
se	zaporniki	počutijo	v	skupini	varni.

6.1 Kako začeti s temo o varnejšem vedenju
Stopiti	v	stik	z	uporabniki	drog	je	eno,	začeti	pogovor	o	načinih	vna-
šanja,	hepatitisu	ali	HIV/AIDS-u	pa	je	nekaj	čisto	drugega.	Zaposleni	
v	zaporih,	ki	so	zadolženi	za	zmanjšanje	tveganja,	pogosto	spoznajo,	
da	so	lahko	naključni	stiki	 in	pogovori	zelo	plodni,	čeprav	to	pogosto	
pomeni	delo	brez	jasnih	ciljev	in	brez	točno	določene	vsebine.	Vseeno	
pa	si	je	vredno	zastaviti	cilj.	To	lahko	pripelje	do	smernic,	ki	ponujajo	
neko vsebino za delo:

Pogovor	z	zaporniki	v	nestrukturiranem	okolju	pa	 ima	vseeno	veliko	
prednosti:

Zelo	učinkovit	je	lahko,	ker	delujemo	v	bližini	okolja	ciljne	skupi- ¾
ne.	Reagirate	lahko	neposredno	na	resnično	življenje,	spontane	
situacije,	na	vprašanja	ljudi	itd.	(gradnja	zaupanja);
Delovanje	 v	 vsakodnevnem	 okolišu	 ciljnih	 skupin	 večinoma	 ¾
ustvarja	zaupanje;
Dobimo	pomembne	informacije	o	dejanskih	življenjskih	pogojih	 ¾
in	o	dejanskih	potrebah	ciljnih	skupin.

*3
temelji	na	Traut-
man/Barendregt 
‚European	Peer	
Support	Manual‘	
(glej	reference)



166

Če	 ljudje	vedo,	kaj	nekdo	počne,	bodo	včasih	sami	začeli	govoriti	o	
AIDS-u	ali	o	drugih	z	zdravjem	povezanih	temah.	Poleg	tega	obstajajo	
tudi	drugi	načini,	da	se	približamo	temi:

Ena	od	strategij	je	iskanje	niš	pri	stikih	–	naključnih	ali	načrtova- ¾
nih	–	za	pričetek	pogovora	o	določeni	temi.	Lahko	podate	krajše	
opozorilo	o	varni	uporabi,	ko	ste	soočeni	z	uživalcem	drog,	ki	
kaže	očitne	znake	uživanja.	Druge	priložnosti	se	pojavijo,	če	so	
koga	izključili	 iz	programa	menjave,	če	je	nekdo	zaužil	preko-
merno	količino	drog	itd.	Zato	je	zelo	pomembno,	da	izkoristite	
nepričakovane	priložnosti.
Izključno	 osredotočanje	 na	HIV/AIDS	 ali	 debata	 samo	 o	 var- ¾
nejši	uporabi	 in	varnih	spolnih	odnosih	bo	kmalu	postala	dol-
gočasna.	Ne	pritegne	uživalcev	drog.	Zato	je	priporočljivo	spo-
ročilo	zmanjšanja	 tveganja	vključiti	 v	 širše	ogrodje	subkulture	
odvisnikov,	npr.	osredotočanje	na	zdravje	nasploh	ali	higienske	
razmere v zaporu.
Če	srečate	ljudi,	ki	jih	poznate	in	jih	nekaj	časa	niste	videli,	so	 ¾
lahko	vprašanja	‚Kako	si‘,	‚Kako	gre‘	dovolj	za	začetek	pogovo-
ra,	kjer	je	ena	od	tem	lahko	zdravje.
Tudi	tu	lahko	omenimo	nekaj	oblik,	naštetih	zgoraj,	ki	so	lahko	 ¾
uporabne:

letak•	
časopis/revija•	
vprašalnik	o	potrebah	in	težavah	ciljne	skupine•	
deljenje	kondomov,	varikine	ali	injekcij•	

Deljenje	teh	stvari	in	priznavanje	strokovnosti	ter	znanja	osebja	lahko	
pri	zapornikih	prispeva	k	začetku	pogovorov	o	problemu	zmanjšanja	
tveganja	(glej	9).	Ključno	je	tudi	imeti	široko	paleto	sredstev	za	začetek	
pogovorov,	še	posebej,	ker	očitno	ni	dovolj	omeniti	problema	ali	se	po-
govarjati	o	tem	problemu	samo	enkrat.	Kratki	opomniki,	ki	ponavljajo	
sporočilo	z	drugega	zornega	kota	ali	z	drugačnim	pristopom,	so	lahko	
zelo	učinkoviti.

6.2 Kako obravnavati predmet varnejšega vedenja
Če	se	večina	člankov	glede	svetovanja	nanaša	na	strukturirano	tera-
pevtsko	okolje,	v	zaporu	take	strukture	dobro	določenih	vlog	in	okolja	
primanjkuje.	Ustvariti	moramo	okolje	za	zaupne	pogovore	in	smo	zato	
zelo	 odvisni	 od	 spontanih	 priložnosti.	 Obstaja	 pa	 nekaj	 pravil	 glede	
pogovorov	o	varnejšem	vedenju.

Odnos in vedenje
Ne obsojajte ¾ ,	npr.	če	obsodite	tvegano	vedenje	kot	neumno,	
neverjetno. 

Kot	rezultat	tega	načela	je	pomembno,	da	 ¾ ne vprašate, ‚zakaj‘. 
‚Zakaj‘	pogosto	samo	pokaže,	da	ne	razumete	‚zakaj‘	in	samo	
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obsojate.	Odprta	vprašanja,	ki	pozivajo	 ljudi	k	pripovedovanju	
njihove	zgodbe,	prinesejo	mnogo	bolj	pomembne	podatke.
Ne vedite se pokroviteljsko ¾ 	in	se	tako	izognite	dajanju	nasve-
tov	glede	osebnih	zadev,	kot	so	HIV	testiranja	ali	kako	bi	se	moral	
nekdo	obnašati.	(‚Če	bi	bil	na	tvojem	mestu,	bi…‘).	Namesto	tega	
poskusite	ponuditi	pomembne,	popolne	informacije	in	govorite	o	
alternativah.	Izbrati	lastno	odločitev	je	veliko	bolj	učinkovito	kot	
kopirati	nekoga	drugega.	Pri	neosebnih	ali	objektivnih	stvareh	pa	
so	nasveti	lahko	zelo	koristni	(‚V	tem	primeru	potrebuješ	odvetni-
ka.	Obrneš	se	lahko	na…‘;	‚Za	HIV	test	lahko	dobiš	več	informacij	
pri	…	najprej	se	moraš	naročiti	po	telefonu‘;	‚Injekcijo	moraš	pre-
kuhavati	15	minut,	ne	smeš	je	samo	splahniti	z	vročo	vodo‘	itd.). 

Ne prevzemajte odgovornosti  ¾ za	probleme	drugih,	poskušajte	
motivirati	in	podpirati	ljudi	pri	tem,	da	sami	rešujejo	svoje	probleme. 

Pozorno poslušajte ¾ .	To	pomeni,	da	ne	govorite	preveč,	ne	
razlagajte		si	stvari	po	svoje,	vendar	se	prepričajte,	da	ste	
dobro	razumeli,	s	kratko	obnovo	tega,	kar	je	nekdo	povedal,	in	
vprašajte,	če	je	to	mislil. 

Po možnosti se držite ‚tu in zdaj‘ ¾ ,	kaj	 ljudje	čutijo	ali	mislijo	
zdaj,	kaj	jim	trenutno	pomenijo	čustva	in	občutki,	kaj	vidijo	kot	
perspektivo	 itd.	To	 večinoma	daje	bolj	 relevantne	podatke	 za	
uresničevanje	 varnega	vedenja	 kot	pa	pogovori	 o	preteklosti. 

Bodite pozorni na čustva.  ¾ Kako	in	kaj	ljudje	čutijo?	Kaj	za	
njih	pomenijo	določeni	dogodki	itd.?	To	vam	lahko	da	vpogled	
v	razloge	za	njihovo	obnašanje. 

Pokažite, da razumete in da vam ni vseeno, pokažite  ¾
zanimanje. Vprašajte	ljudi,	kako	se	počutijo,	kako	jim	gre,	kje	
so	bili	(če	jih	nekaj	časa	niste	videli).	Če	nekoga	nekaj	časa	
niste	videli,	vprašajte	njegove	prijatelje,	kje	je	ta	oseba,	kaj	se	
je	zgodilo	z	njo,	ali	če	veste,	lahko		obiščete	to	osebo	v	njeni	
celici,	v	bolnišničnem	krilu	itd. 

Spoštujte ljudi. ¾ 	Npr.	zahvalite	se	jim	za	njihove	informacije	in	
pomoč,	opravičite	se,	ko	motite	nekoga,	povabite	jih	na	kavo	itd. 

Ne igrajte terapevta ali psihiatra. ¾ 	Čeprav	je	pozorno	posluša-
nje	 pomembno,	 se	morate	 izogniti	 vlogi	 odtujenega	 terapevta.	
Vprašanja	kot	‚Kako	vi	čutite	to‘,	‚Kaj	vam	to	pomeni‘	lahko	vzbu-
dijo	občutek	nenaklonjenosti,	še	posebej,	če	so	uporabljena	kot	
odgovor	na	prošnjo	po	pomoči	ali	nasvetu.	Uživalci	drog	morda	
poznajo	tak	način	svetovanja	iz	lastnih	poskusov	prenehanja.	Iz-
kušnje	s	terapevtskim	zdravljenjem	so	pogosto	zelo	negativne.

6
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Večina teh pravil je tesno povezana s človekovo osebnostjo in njego-
vim odnosom do ciljne skupine. Očitno je, da mora ta oseba iskreno 
razumeti, mora ji biti mar za nekaj, itd. Samo pretvarjanje ni dovolj, 
niti ni dovolj samo prilagajanje tem pravilom. Nesmiselno je uporabljati 
žargon ali gesla ciljne skupine, če se ne počutite domače ali prijetno 
pri takem početju. Ta pravila in kode morate integrirati v lasten osebni 
stil obnašanja.
Za pridobitev neke celotne slike razvoja osebnega delovnega stila je 
potrebna stalna povratna informacija. To lahko dobimo z nadzorom ko-
lega ali – bolje – zunanjega strokovnjaka. Ker nadzor ne temelji na 
neposrednem opazovanju tega, kako nekdo dela, takojšnja povratna 
informacija ni možna. 

Uporabna pravila

Poskusite najti ¾  tih prostor za nemotene pogovore, npr. mirne 
sobe,	kjer	se	lahko	usedete.	
Poskrbite, ¾ 	da	bo	nekdo	imel	čas	in	mu	bo	do	pogovora.	Pogo-
sto	lahko	takoj	vidite,	če	se	nekomu	mudi,	je	nemiren	itd.	Če	ci-
ljate	na	daljši	pogovor,	lahko	izrecno	vprašate,	če	ima	kdo	čas.	
Lahko	tudi	povabite	koga	na	kavo.
Uporabite primeren jezik,  ¾ npr.	jezik,	ki	je	splošno	razumljiv	in	
sprejet.	Pomembno	je,	da	poznate	ali	se	naučite	žargona,	sub-
kulturnih	kod	ciljne	skupine.
Dajajte dosledne,  ¾ popolne	in	nevtralne	informacije,	ki	ponujajo	
možnost	dobro	premišljene	odločitve.	 Informiranje	 ljudi	ni	 le	v	
govorjenju,	ampak	tudi	v	poslušanju.	Še	posebej	pri	postavlja-
nju	osebnih	vprašanj	jasno	povejte,	da	jim	ni	treba	odgovoriti	in	
da	ne	želite	biti	napadalni.	Razložite,	zakaj	sprašujete	to,	npr.	
da	si	ustvarite	sliko	o	informacijah,	ki	jih	nekdo	potrebuje.
Dajajte koristne informacije,  ¾ npr.	informacije,	ki	jih	ljudje	po-
trebujejo.	To	lahko	naredite	z	uradno	oceno	tveganja.	

Z	uporabo	obrazca	za	zbiranje	pomembnih	podatkov	o	sto-•	
pnji	poznavanja	 (kaj	 ljudje	mislijo	o	načinih	prenosa	HIV/
AIDS-a,	hepatitisa	itd.),	odnosa	(npr.	kako	ljudje	gledajo	na	
uporabo	kondomov)	in	o	tveganem	vedenju	članov	ciljnih	
skupin	(če	si	delijo	opremo	za	vbrizganje	itd.).
Razlaga	osnov	o	pomembnih	nalezljivih	boleznih	(prenos	vi-•	
rusa,	drugačne	oblike	in	stopnje	tveganega	obnašanja	itd.)
Spraševanje	in	odgovarjanje	na	vprašanja.•	
Pogovor	o	možnostih	zmanjšanja	tveganj	itd.•	

Uradna	ocenitev	tveganja	omogoča	tako	strokovnemu	delavcu	kot	uži-
valcu	drog	postavitev	cilje	za	zmanjšanje	tveganja	in	strukturiranje	pre-
ventive.	Vendar	pa,	gledano	na	splošno,	s	to	metodo	ne	bomo	mogli	
doseči	vseh	stikov.	Za	ljudi,	ki	jih	ta	oblika	ne	bo	dosegla,	boste	morali	
imeti	drugo,	manj	formalno	pot.	To	pomeni,	da	boste	morali	znati	im-
provizirati.
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Poleg	 eksplicitnega	 pogovora	 o	 s	 HIV/AIDS	 in	 hepatitisom	 ¾
povezanimi	 težavami	 se	 lahko	 delavec	 dotakne	 ali	 pred-
stavi	 podatke	 o	 varnejšem	 vedenju	 kot	 ‚branje	 med	 vrstica-
mi‘.	 Govorimo	 lahko	 o	 drugih	 zdravstvenih	 temah,	 kot	 so:	
kako	 ostati	 zdrav	 v	 zaporu,	 o	 življenjskih	 stilih	 zasvojen-
cev	 (ne	 samo	 beda,	 ampak	 tudi	 zabava,	 uživanje	 življenja). 
Ta	 pristop	 je	 lahko	 učinkovit	 pri	 preprečevanju	 ljudem,	 da	 se	
naveličajo	biti	izpostavljeni	še	enemu	pogovoru	o	HIV/AIDS-u,	
hepatitisu	in	z	drogami	povezanimi	zdravstvenimi	tveganji.
Ne	držite	se	samo	preventive	AIDS-a.	Delo	za	zmanjšanje	ško- ¾
de	se	v	zaporu	opravlja	v	okolju	z	 ljudmi.	Zato	bo	nemogoče	
in	nezadostno,	da	se	osredotočite	samo	na	preventivo	AIDS-
a.	 Če	 uživate	 zaupanje	 ljudi,	 se	 bodo	 redno	 na	 vas	 obračali	
tudi	glede	drugih	stvari.	Njihova	prioriteta	verjetno	ne	bodo	in-
formacije	o	varnejši	uporabi	drog	in	varnejših	spolnih	odnosih.	
Mogoče	bodo	potrebovali	druge	storitve.	Če	boste	vztrajali	pri	
temah	glede	AIDS-a,	lahko	izgubite	svojo	verodostojnost.	Zato	
je	pomembno	imeti	znanje	in	stike	z	drugimi	za	zapornike	po-
tencialno pomembnimi storitvami.
Podpirajte	(pozitivne)	spremembe	vedenja	in	odnosa	za	okre- ¾
pitev	teh	sprememb,	tudi	če	se	zdijo	zelo	majhne.	Ta	podpora	
spremembam	k	varnejšemu	vedenju	je	pomembna	za	gojenje	
samopodobe	 in	 samoučinkovitosti	 in	 je	 zato	 osnova	 za	 spre-
membe.
Ne sodite ali zavrnite osebe zaradi neuspelega poskusa spre- ¾
membe	vedenja.

Spodbujajte	 in	 podpirajte	 širjenje	 mreže	 stikov	 tako,	 da	•	
samo	 prosite	 uživalce	 drog,	 da	 posredujejo	 informacije	
drugim	uživalcem.
Pogovarjajte	se	o	tem,	kako	se	da	to	izvesti.•	
Z	vključevanjem	uživalcev	drog	pri	ustvarjanju	in	predaja-•	
nju	informacijskih	sredstev	itd.

Zaključite	pogovor	v	normalnem	času.	Ne	silite	ljudi,	da	nada- ¾
ljujejo,	če	nekdo	želi	končati	pogovor,	ga	naj	konča.	(‚Počakajte	
trenutek,	hočem	vas	vprašati	še	nekaj‘).	Pokazatelji,	ki	kažejo	
na	prenehanje	(ali	sploh	ne	začeti)	pogovora,	so	lahko:

če	pogovor	ni	več	tako	intenziven,	npr.	če	ljudje	ne	sprašu-•	
jejo	več,	če	ne	začnejo	govoriti	sami	od	sebe	in	samo	na	
kratko	reagirajo	na	vaša	vprašanja,
če	ljudje	postanejo	nemirni,•	
če	 se	 pozornost	 ljudi	 pogosto	 preusmeri	 kam	 drugam,	•	
npr.	če	začnejo	govoriti	z	nekom	drugim	ali	če	spremenijo	
temo,
če	začnejo	gledati	naokoli.•	

Če	hočete	ponovno	govoriti	 s	 temi	osebami,	se	 lahko	dogovorite	za	
sestanek,	ali	jim	samo	poveste,	da	se	boste	oglasili	in	nadaljevali	tam,	
kjer	ste	končali.

6
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7 IZOBRAŽEVALNI SEMINARJI

Izobraževalni	seminarji	so	tako	za	osebje	kot	za	zapornike	pomembno	
sredstvo	prenašanja	pomembnih	 informacij	glede	zmanjšanja	 tvega-
nja.	So	pa	taki	seminarji	kot	del	strategije	zmanjšanja	tveganja	v	zapo-
rih	–	v	večini	držav	–	dokaj	nov	pojav.	To	še	posebej	velja	za	seminar-
je,	kjer	sodelujejo	tako	zaporniki	kot	osebje.	Izobraževalni	seminarji	o	
zmanjšanju	tveganja	–	posebej	tisti	za	zapornike	–	so	pogosto	zaznani	
kot	grožnja	tradicionalnim	pravilom	izogibanja	drogam	v	zaporu.	Zato	
morajo	biti	taki	seminarji	pripravljeni	zelo	previdno,	z	jasnimi	dogovori	
med	vodstvom	zapora	in	drugimi	udeleženimi	strankami.	

Pridobitev	dovoljenja	od	oblasti	kazenskega	prava	in	upravnika	zapora	
sta	primarna	predpogoja.	Enako	velja	za	upoštevanje	posebnih	pogo-
jev	izbranega	zapora.	Zaradi	razlik	v	politiki,	v	populaciji	zapornikov,	v	
zdravstvenih	 težavah,	 pri	 komunikaciji	 in	 sodelovanju	 z	 zdravstveni-
mi	storitvami	skupnosti	in	razpoložljivih	finančnih	in	človeških	virov	je	
za	uspešno	določitev	specifičnih	potreb	posameznega	zapora	tako	za	
osebje	kot	za	zapornike	potrebna	previdna	priprava.	Če	so	dejavnosti	
zmanjševanja	tveganja	načrtovane	s	strani	osebja,	morajo	biti	vključe-
ne	ali	obveščene	vse	pomembne	enote.	Enota	zdravstvenega	varstva	
bi	morala	skupaj	z	zdravstvenimi	storitvami	v	skupnosti	in	z	organizaci-
jami	nuditi	strokovno	pomoč	(npr.	AIDS	skupine	za	samopomoč).

Lokacija	 izvajanja	seminarja	 ima	zaradi	 vzdušja	 in	pripravljenosti	 na	
pogovor	za	osebje	očitno	velik	pomen.	Ključno	je	najti	prostor,	kjer	se	
ljudje	počutijo	sproščeno.	Velika	razlika	je	lahko,	če	se	seminar	izvaja	
znotraj	zidov	zapora	ali	zunaj	v	izobraževalnih	središčih.	Obe	možnosti	
sta	na	razpolago.	Izvedba	seminarjev	znotraj	zapora	pomeni	za	ose-
bje	prednost,	saj	bo	število	udeleženih	večje,	ker	je	meja	pričakovanja	
nizka.	Izbira	lokacije	izven	zapora	pa	ima	na	drugi	strani	prednost,	da	
bodo	sodelujoči	bolj	iskreno	navajali	sporne	teme.

Če	upoštevamo,	kar	smo	o	splošnih	organizacijskih	zadevah	povedali	
zgoraj,	moramo	izvesti	naslednje	korake:

vrednotenje	potreb ¾
postavljanje	prioritet	in	ciljev ¾
določanje	ciljnih	skupin ¾
načrtovanje	in	oblikovanje	programa	seminarja ¾
ocenjevanje ¾

V	 naslednjem	 delu	 bomo	 govorili	 o	 osnovah	 za	 pripravo	 in	 izvedbo	
izobraževalnih	seminarjev.
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7.1 Vrednotenje potreb
Večina	stvari,	omenjenih	v	3.1,	se	 lahko	uporabi	 tudi	za	vrednotenje	
potreb	 pri	 pripravi	 izobraževalnih	 seminarjev.	 Izobraževanje	 je	 treba	
določiti	z	neposrednim	spraševanjem	osebja	in	zapornikov	o	njihovih	
potrebah	in	katere	teme	bi	jih	posebej	zanimale.	To	lahko	dosežemo	s	
skupinsko	diskusijo,	uradno	s	skupinskim	razgovorom	ali	fokusno	sku-
pino,	ali	neuradno	preko	dodatnih	vprašanj.	Poleg	tega	lahko	uporabite	
tudi	individualni	razgovor	z	uporabo	vprašalnika,	saj	ta	metoda	ne	daje	
samo	pomembnih	 informacij,	 ampak	 je	 tudi	učinkovit	način	vzposta-
vljanja	stikov	z	zaporniki	(glej	5	in	10.2)

Fokus	pri	vrednotenju	potreb	bi	moral	vključevati	znanje	o	varnejšem	
vedenju,	veščinah,	pogledih	obnašanja,	družbenih	normah	in	samou-
činkovitosti.	Zato	bi	 lahko	pri	razgovoru	z	zapornikom	uporabili	vpra-
šanja,	kot	so:

»Kaj	tebi	pomeni	varnejša	uporaba?« ¾
»Kako	ohranjaš	svoje	higienske	zahteve?« ¾
»Kaj	ti	je	najbolj	pomembno	v	trenutnem	položaju?« ¾
»Kaj	ti	je	glede	te	teme	najbolj	zanimivo?« ¾

Pri	debatah	ali	razgovorih	z	osebjem	in	zaporniki	morate	biti	pozorni	na	
informacije,	ki	jih	dobite	iz	‚branja	med	vrsticami‘.	Odgovori	na	vpraša-
nja	o	poznavanju	dejstev	vam	lahko	prav	tako	povedo	nekaj	o	človeko-
vem	odnosu	in	o	njegovih	družbenih	in	kulturnih	normah.

Nadalje	lahko	podatki	o	dejanskem	tveganem	vedenju	povedo	nekaj	o	
dejanskih	potrebah.	Tu	lahko	pridobite	koristne	podatke	pri	zdravstve-
nih	službah	v	zaporu	in	pri	zdravstvenih	službah	v	skupnosti.	Bule	npr.	
nakazujejo,	da	zaporniki	drog	ne	vbrizgajo	pravilno.	

7.2 Postavljanje prioritet in ciljev
Na	podlagi	vrednotenja	potreb	lahko	določimo	prioritete	in	cilje	dejav-
nosti	izobraževanja.	Pomembni	cilji	vključujejo:

Katere	 korake	moramo	 izvesti	 za	 realizacijo	 izobraževalnega	 ¾
seminarja?	V	katerem	vrstnem	redu	morajo	biti	 ti	koraki	 izve-
deni?	
Katera	ciljna	skupina	 ima	glavno	prioriteto?	Večinoma	bo	 izo- ¾
braževanje	osebja	potrebno	pred	 izobraževanjem	zapornikov. 
Prepričati	se	moramo,	da	se	osebje	zaveda	zdravstvenih	tve-
ganj	 in	priznava	potrebo	po	dejavnostih	za	zmanjšanje	tvega-
nja.	
Katere	vsebine	bodo	imele	prioriteto?	Bi	se	morali	osredotočiti	 ¾
na	osveščenost,	znanje,	veščine,	odnos,	na	družbene	norme	ali	
kakšne	posebne	kombinacije	vsega	tega?
So	cilji	‚pametni‘?	(glej	3.2) ¾
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7.3 Določanje ciljnih skupin
Čeprav	obstajajo	problemi,	ki	so	zanimivi	tako	zapornikom	kot	osebju	
(npr.	učinki	in	tveganja	pri	drogah	–	glej	2.2	–	in	prenos	virusov,	bakterij	
in	parazitov	–	glej	2.3),	so	tudi	problemi,	ki	zanimajo	samo	zapornike	
(‚Kaj	povzroči	katera	droga?‘	ali	‚Kako	naj	se	izognem	posledicam	pri	
nadaljnjem	uživanju	drog?‘)	ali	samo	osebje	(‚Kako	se	lahko	izognem	
vbodu	z	iglo	pri	preiskavi	celice?‘).

Možne	ciljne	skupine	so:
Osebje	 v	 zaporu,	 npr.	 pazniki,	 zdravstveni	 delavci	 in/ali	 vod- ¾
stvo.
Zaporniki.	Delate	lahko	s	posamezniki,	uživalci	drog,	npr.	da	jih	 ¾
izobražujete	kot	učitelje	za	ostale	zapornike	(skupinski	sestan-
ki	 lahko	navidezno	ogrožajo	 sistem)	ali	 s	 skupino.	 	Glede	na	
obravnavane	probleme	na	seminarju	moramo	vedeti,	če	bomo	
ločili	ciljno	skupino	glede	na	spol,	starost	ali	etnično	ozadje.	Pri	
obravnavanju	spolnega	vedenja	 in	varnih	spolnih	odnosov	se	
lahko	ženske	počutijo	bolj	varne	med	pogovorom,	če	moški	niso	
prisotni	 (glej	 poglavje	 7.4	 spodaj).	Če	 izobraževalni	 seminarji	
za	zapornike	niso	možni,	lahko	razmislite	o	organiziranju	semi-
narjev	o	življenju	in	zdravstvenih	tveganjih	v	zaporu	za	užival-
ce	drog	v	skupnosti,	saj	so	mnogi	ali	bili	v	zaporu	v	preteklosti	
ali	 bodo	 prišli	 tja	 v	 prihodnosti.	 Izobraževanje	 uživalcev	 drog	
v	skupnosti	 je	 lahko	 tudi	sredstvo	za	vpeljevanje	podpore	zu-
nanjih	sodelavcev,	saj	lahko	izobraženi	uživalci	drog	predajajo	
informacije,	 zbrane	med	 izobraževanjem	 v	 skupnosti,	 drugim	
zapornikom,	ko	enkrat	prispejo	v	zapor.
Osebje	 zdravstvenih	 ustanov	 v	 skupnosti.	 Le-to	 je	 lahko	 po- ¾
membna	ciljna	skupina,	saj	nekateri	delajo	z	odvisniki	v	zapo-
rih.	 Poleg	 tega	 pa	 ima	mnogo	 uporabnikov	 drog	 v	 skupnosti	
izkušnje	z	zaporom,	ali	pa	jih	še	bodo	imeli,	in	zato	je	lahko	delo	
zdravstvenih ustanov v skupnosti zelo pomembno. Zdravstve-
ne	ustanove	in	ustanove	proti	uporabi	drog	pa	lahko	imajo	tudi	
podporno	vlogo	za	osebje	v	zaporu	pri	razvijanju	dejavnosti	za	
zmanjšanje	tveganja	v	zaporu.
Mešanica	teh	ciljnih	skupin.	Združevanje	ciljnih	skupin	je	lahko	 ¾
zelo	močno	zaradi	 izmenjave	podatkov,	sprememb	obnašanja	
itd.	Vzpostavi	se	lahko	obojestransko	razumevanje.	Možne	cilj-
ne	skupine	so	osebje	v	zaporu,	uživalci	drog	in	delavci	v	usta-
novah	za	boj	proti	drogam	ali	v	zdravstvenih	ustanovah.

7.4 Načrtovanje in oblikovanje programa seminarja
Kot	smo	že	povedali,	 izobraževalni	seminarji	ne	bi	smeli	biti	osredo-
točeni	samo	na	prenos	znanja	o	zmanjšanju	tveganja,	ampak	tudi	na	
prenos	veščin,	na	vpliv	na	odnos	in	na	družbene	norme	in	na	povečanje	
lastne	učinkovitosti.	Da	bi	zagotovili	tudi	prenos	znanja	poleg	poznava-
nja	dejstev,	mora	imeti	seminar	interaktivni	karakter.	Sodelujoči	se	ne	

77
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bi	smeli	učiti,	ampak	bi	morali	biti	spodbujeni	ali	celo	izzvani	k	udeležbi	
v	pogovoru.	Zato	je	pomembno,	da	omejite	ure	samo	na	tisto,	kar	je	
nujno	potrebno,	 in	tako	prenesete	pomembne	informacije	 in	vključite	
čim	več	interaktivnega	dela.	Pozabiti	pa	ne	smete,	da	se	prenos	znanja	
da	izvesti	tudi	s	strukturiranimi	diskusijami	glede	pomembnih	težav,	kot	
je	varno	vbrizgavanje.	Vloga	učitelja	je	torej	vodenje	pogovora,	mora	
pa	se	tudi	prepričati,	da	niso	omenjene	napačne	informacije	in	da	niče-
sar	ne	spregledamo.	Spodaj	vključene	vaje	(glej	poglavje	8)	so	name-
njene	za	uporabo	pri	takem	aktivnem	učenju.	

Jasno	 je,	 da	 bodo	 zaporniki	 v	 različnih	 zaporih	 iz	 drugih	 držav	 obi-
skovali	 seminarje	 o	 zmanjšanju	 tveganja	 zaradi	 različnih	motivov	 in	
različnih	 interesov.	Motivacija	 in	 interes	sodelujočih	morata	biti	razvi-
dna	v	organizaciji	in	vsebini	seminarjev.	Vredno	je	tudi	preveriti,	če	je	
zmanjšanje	tveganja	primeren	problem,	kamor	bi	vključili	 ljudi.	V	ne-
katerih	primerih	se	je	vpeljevanje	zmanjšanja	tveganja	v	širši	kontekst	
promocije	zdravja	izkazal	kot	koristen,	saj	je	manj	povezan	s	tabuji	kot	
ožje	osredotočanje	na	spolno	vedenje	in	uporabo	drog.

Pri	pripravljanju	seminarja	bodite	pozorni	na	naslednje	stvari:
Določite	velikost	in	sestavo	skupine,	bodite	pozorni	na	temati- ¾
ko,	posebne	ciljne	skupine	itd.
Izberite	učitelje.	Le-ti	morajo	biti	strokovnjaki,	vendar	pa	morajo	 ¾
imeti	tudi	pozitiven	odnos	do	ciljnih	skupin	in	morajo	biti	prila-
godljivi,	npr.	biti	zmožni	spremeniti	program,	če	je	to	potrebno,	
itd.
Določite	pravila	seminarja,	npr.	da	lahko	govori	samo	ena	oseba	 ¾
naenkrat,	spoštovanje	različnih	mnenj,	dovoliti	je	treba	ljudem,	
da	dokončajo	misel,	brez	agresije	ali	nasilja	itd.
Izbira	učnih	metod	(glej	poglavje	7.4) ¾
Izbira	metod	vrednotenja	in	ocenjevanja	(glej	7.1) ¾
Izdelajte	podroben	program	seminarja	in	časovni	potek ¾
Pripravite	vizualne	pripomočke	(liste,	projekcijo,	grafe	itd.) ¾
Pripravite	liste	in	kopije	za	vaje ¾
Izberite	in	rezervirajte	kraj	izvajanja ¾
Načrtujte	 in	organizirajte	 logistiko	 (naprave,	kot	so	projektorji,	 ¾
tehnična	pomoč,	kosila	in	prigrizki	itd.)

Splošni premisleki pri organizaciji seminarja za zmanjšanje tve-
ganja

K	sodelovanju	povabite	ljudi	veliko	časa	pred	začetkom	semi- ¾
narja.	Ljudje,	še	posebej	uživalci	drog,	se	bodo	morda	morali	
navaditi	na	povabila.	Povedati	in	razložiti	je	treba	vse	o	ozadju	
seminarja.	Uradno	pismo	bi	mogoče	lahko	poudarilo,	da	je	pri-
sotnost	povabljenih	zaželena.	
Vmes	bi	bilo	dobro	sproti	obveščati	ljudi	o	razvoju	seminarja	in	 ¾
načrtovanih	dejavnostih	za	zmanjšanje	tveganja.	
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Ne	nehajte	motivirati	ljudi,	dokler	dejansko	ne	pridejo. ¾
Razmislite	lahko	tudi	o	povabilu	več	ljudi,	kot	jih	dejansko	ho- ¾
čete	 izobraziti.	 Zaradi	 tabujev	 glede	 spolnih	 odnosov	 in	 drog	
nekateri	kljub	obljubi	morda	ne	bodo	prišli.	
Število	ljudi	na	izobraževanju	nikoli	ne	sme	biti	več	kot	20.	 ¾
Bolje	 bi	 bilo	 organizirati	 izobraževanje,	 ki	 je	 razdeljeno	 na	 tri	 ¾
popoldneve,	kot	pa	imeti	en	celodnevni	tečaj.
Pomembno	je	uporabiti	metode	prenosa,	ki	uporabijo	veščine	in	 ¾
izkušnje	sodelujočih	kot	začetno	točko.	
Upoštevajte	možnost	dajanja	manjših	daril	sodelujočim	po	kon- ¾
čanem	seminarju	kot	pohvalo	za	njihovo	udeležbo.
Po	seminarju	razmislite	tudi	o	podelitvi	diplom	sodelujočim.	 ¾
Seminar	vedno	zaključite	s	pisno	ali	ustno	končno	oceno.	Kaj	 ¾
ste	se	naučili,	česa	je	primanjkovalo,	predlogi	za	izboljšave	itd.	
(za	primere	glej	dodatek).
Sobo	za	izvajanje	izberite	nekje,	kjer	je	ljudem	prijetno.	Soba	bo	 ¾
tako	imela	večjo	psihološko	dostopnost.	
Organizacija	izobraževalnega	programa	za	uživalce	drog	je	lah- ¾
ko	zelo	pomembna,	še	večji	učinek	pa	 je	 lahko,	če	po	koncu	
organizirate	kakšne	nadaljevalne	aktivnosti.

Prvi sestanek
Dobro	 pripravljen	 začetek	 izobraževalnega	 seminarja	 je	 ključen	 za	
uspeh.	Prvi	sestanek	mora	vključevati:

Splošno dobrodošlico vsem, npr. zahvala, da so pokazali zani- ¾
manje	za	seminar.
Predstavitev	učiteljev	(ime,	organizacija,	poklic,	izkušnje	itd.) ¾
Razlaga	razlogov	za	cilje	seminarja. ¾
Predstavitev	programa. ¾
Krog,	v	katerem	se	sodelujoči	predstavijo	(ime,	glavna	zanima- ¾
nja,	česa	se	hočejo	naučiti	itd.)
Delo	s	temami	za	začetek	pogovora	(navedite	kak	novejši	na- ¾
slov	članka	o	pomembni	temi,	navežite	temo	izobraževanja	na	
znane	osebe,	povejte	šalo	itd.)	

Uporabljene metode
Glede	na	 zaporniške	 izkušnje	 skupine,	 interese	 in	 potrebe	 lahko	 za	
izobraževalni	seminar	uporabite	nekatere	od	naslednjih	pristopov	*4:

Skupinsko delo:
Začnite	z	majhnimi	skupinami,	kjer	se	zaporniki	počutijo	bolj	varne	med	
pripovedovanjem,	in	se	šele	kasneje	preusmerite	k	večjim	skupinam.	
Velikost	 skupine	 lahko	vpliva	na	nivo	pogovora	 in	na	 to,	da	se	med	
vajami	nekdo	zapre	vase.	Razmislite	o	možnih	delitvah	skupine,	so-
delujoče	lahko	npr.	vprašamo,	s	kom	hočejo	delati,	ali	pa	jih	usmerimo	
na	osebe,	s	katerimi	še	niso	sodelovali.	Po	želji	uporabite	in	prilagodite	
priporočene	vaje	(glej	poglavje	8)	glede	na	znanje	vaše	skupine,	oko-
liščine	v	zaporu	in	vire.

*4	
Elementi tega po-
glavja	so	bili	povzeti	
po	Brian	Murtaugh:	
Peer	education	
(book 2). Health 
Promotion	Unit	of	
the National Youth 
Federation Ireland
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Brainstorming
Je	dober	način	beleženja	trenutnih	misli	o	temi.	Vsak	prispevek	je	za-
pisan,	kot	je	bil	povedan.	Analiza	in	debata	se	pričneta,	ko	so	vsi	že	
prispevali	svoje	mnenje.	

Risanje:
Risanje	in	kolaž	sta	uporabna	načina	za	pristop	k	temam,	ki	so	intimne	
ali	osebne,	učinkovita	sta	za	poživitev	debate.

Kviz ali vprašalniki:
Uporabni	so	za	določanje	informacijskih	stopenj	skupine,	vendar	mo-
ramo	biti	previdni,	da	ne	ustvarimo	občutka	tekmovalnosti	(glej	kvize	v	
poglavju	2).

Razvijanje vedenja:
Vključuje	polaganje	kart	z	besedami	strinjanje	–	nestrinjanje,	spreje-
mljivo	–	nesprejemljivo	na	nasprotnih	straneh	sobe	in	povabilo	udele-
žencem,	naj	izrazijo	svoje	poglede	ali	vrednote.	Je	zelo	koristen	način	
za	začetek	strukturirane	diskusije	o	različnih	mnenjih	udeležencev.	

Video:
Videi	so	lahko	uporabni	katalizatorji	za	diskusije	ali	za	podajanje	infor-
macij.	Priljubljeni	TV	programi	lahko	ponudijo	pomemben	material	za	
pogovore	o	razmerjih,	spolnih	odnosih,	osebnostnem	razvoju	itd.

Časopisi in revije:
Literatura,	članki,	revije	uporabnikov	drog,	fotografije,	zaporniški	časo-
pisi/revije	in	študije	primerov	so	prav	tako	lahko	uporabljeni	kot	osnova	
za	vajo.

Drama, igra vlog
sta	 lahko	 uporabljeni	 najbolj	 učinkovito.	 S	 prikazom	 študije	 primera	
in	 igre	 vlog	 lahko	 pomagamo	 videti	 udeležencem	 problem	 iz	 raznih	
zornih	kotov.	Uporabimo	 ‚Zamrznitev	slike‘,	kjer	se	dejanje	ustavi,	 in	
vprašamo	udeležene,	kaj	se	je	zgodilo	oziroma	kaj	se	bo	zgodilo,	kar	je	
prav	tako	dobra	tehnika.	Pomembno	je	uporabiti	različne	predstavitve	
in	interaktivne	metode	za	pomoč	pri	koncentraciji	in	ustvarjanju	zanimi-
vega	učenja.	Kot	zadnje	pa	ne	smemo	pozabiti	niti	na	redne	premore	
v programu.

Upoštevanje specifične ciljne skupine/specifičnih problemov
Iz	izkušenj	vemo,	da	obstajajo	dobri	razlogi	za	to,	da	seminarje	o	var-
nejših	spolnih	odnosih	za	moške	vodijo	moški	učitelji,	 za	ženske	pa	
učiteljice.	To	je	zaradi	izkušenj	vsakega	spola,	zaradi	navad	in	izposta-
vljenosti	tveganju	obeh	skupin	(npr.	prostitucija,	zloraba	itd.)	ter	poseb-
nega	vedenja	pri	obeh	spolih.	Ženske	se	večinoma	ne	počutijo	varne,	
če	govorijo	pred	moškimi	o	spolnem	vedenju.	Moški	bodo	morda	čutili	
potrebo	po	igranju	‚mača‘,	s	čimer	poveličujejo	svoje	spolne	dosežke.	
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Etnične,	 kulturne	 in	 verske	 razlike	med	zaporniki	moramo	prav	 tako	
upoštevati,	morda	z	 izvajanjem	različnih	 izobraževalnih	seminarjev	z	
različnimi	pristopi.	V	prevladujoči	islamski	kulturi	odprt	pogovor	o	sek-
su	ni	tako	sprejemljiv	kot	v	državah	Zahoda.	To	je	pomemben	podatek,	
saj	 je	 v	 evropskih	 zaporih	 odstotek	 tujcev	 relativno	 visok.	To	 odpira	
specifične	probleme	kulture	in	vere.	Komunikacija	je	lahko	otežena	za-
radi	 jezikovnih	 ovir.	 Zelo	 lahko	 pomaga	 osebje,	 ki	 zna	 govoriti	 jezik	
zapornika,	ali	še	bolje,	če	prihaja	 iz	 iste	države,	kulture	ali	verskega	
okolja.

7.5 Izobraževalni seminarji za zapornike
Mnogi	zaporniki	pred	prihodom	v	zapor	niso	 imeli	uspešnega	stika	z	
zdravstvenimi	ustanovami.	Zato	je	čas	v	zaporu	lahko	učinkovito	upo-
rabljen	za	informiranje	o	zmanjšanju	tveganja	in	o	drugih	zdravstvenih	
težavah.	Tu	lahko	prispevamo	k	temu,	da	obdobje	v	zaporu	ni	samo	
‚izgubljeni	čas‘.	

Razlikujemo	dve	vrsti	izobraževalnih	seminarjev	za	zapornike:
Izobraževanje	manjših	skupin	odvisnikov	v	zaporu	o	zmanjša- ¾
nju	tveganja,	ki	po	možnosti	pripelje	do	prenašanja	znanja	pre-
ko	zapornikov	samih	(učinek	snežne	kepe),	in
izobraževanje	odvisnikov	o	zmanjšanju	tveganja,	ki	bodo	tudi	v	 ¾
prihodnje	vključeni	v	dejavnosti	zmanjšanja	tveganja.	

Obe	vrsti	seminarja	imata	svojo	perspektivo.	Prva	je	namenjena	užival-
cem	drog,	ki	nimajo	nobenih	nadaljnjih	želja,	da	bi	pomagali	pri	dejav-
nostih.	Vseeno	pa	so	naše	izkušnje	s	takih	seminarjev	pokazale	vpliv	
tako	na	udeležene	kot	tudi	na	njihove	kolege.	Ni	si	težko	predstavljati,	
da	se	bodo	o	seminarju	pogovarjali	s	prijatelji	in	ostalimi	odvisniki.	Tu	
se	‚snežna	kepa‘	začne	kotaliti.	Ta	vrsta	izobraževalnega	seminarja	je	
lahko	organizirana	in	izvedena	tako	s	strani	osebja	v	zaporu	kot	tudi	
zdravstvenih delavcev iz skupnosti.

Druga	vrsta	seminarja	je	smiselna	samo	v	širšem	okviru	podpore	sebi	
enakih.	Izvaja	se	lahko	kot	izhodišče	za	dejavnosti	pomoči	sebi	ena-
kih	 v	 zaporu.	 V	 takem	primeru	 zna	 biti	 v	 veliko	 pomoč	 sodelovanje	
strokovnjakov,	ki	 s	sabo	prinesejo	znanje	 in	sposobnosti	 (npr.	medi-
cinske	sestre	z	zdravstvenega	oddelka).	Ko	hočejo	odvisniki	pomagati	
pri	strategiji	zmanjšanja	tveganja	preko	pomoči	sebi	enakim,	je	takšna	
vrsta	 seminarja	 lahko	 učinkovita.	Očitno	 je,	 da	 je	 v	 takih	 seminarjih	
pozornost	usmerjena	na	organizacijske	vidike	in	na	sporočila,	hkrati	pa	
tudi	na	način	prenosa	sporočila.	

Pri	organizaciji	seminarjev	za	zmanjšanje	tveganja	za	zapornike	mora-
mo	pomisliti	tudi	na	naslednje	pomembne	stvari:

Potrebo,	da	se	na	začetku	razjasni,	da	bodo	tisti	zaporniki,	ki	 ¾
želijo	sodelovati	na	seminarju,	tudi	imeli	možnost	za	to	(opravi-

7
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čenost	odsotnosti	v	službi,	šolanje	itd.)	O	tem	se	je	treba	posve-
tovati z upravnikom zapora. 
Zaporniki	lahko	sodelujejo	samo	prostovoljno,	da	so	lahko	mo- ¾
tivirani	in	da	tudi	udejanijo	pomoč	sebi	enakim,	npr.	s	posredo-
vanjem	informacij.	
Uživalci	drog	v	zaporu,	še	posebej	vodje,	imajo	ogromno	upo- ¾
rabnih	podatkov	in	lahko	k	izobraževalnim	seminarjem	prispe-
vajo	na	veliko	načinov.	

Delo v skupinah ali s posameznimi zaporniki
Izobraževanje	uporabnikov	drog	naj	bi	se	izvajalo	kot	skupinska	dejav-
nost.	To	je	seveda	bolj	učinkovito	kot	individualno	izobraževanje	(manj	
dela,	manj	 denarja).	 Poleg	 tega	 spodbuja	 skupinsko	 debato	 in	 uve-
ljavlja	vplive	skupine	na	vedenje	in	družbene	norme	in	tako	izkorišča	
razpoložljive	vire	zapornikov.	

Nekateri	zapori	pa	ne	dovolijo	skupinskega	dela,	saj	nanj	gledajo	kot	
na	varnostno	tveganje.	V	takem	primeru	je	bolje	izobraževati	posame-
znike,	ki	potem	lahko	delajo	kot	učitelji	sebi	enakim.	Delo	s	posamezni-
ki	omogoča	zelo	intenziven	in	zato	zelo	učinkovit	prenos	informacij.	

7.6 Izobraževalni seminarji za osebje v zaporu/osebje ustanov
Posebej	 pomembni	 problemi	 pri	 izvajanju	 izobraževalnih	 seminarjev	
za	osebje	vključujejo:

Seminarje,	ki	osebju	omogočajo,	da	se	z	njimi	poistovetijo	in	da	 ¾
podpirajo	cilj	preprečevanja	okužb.
Seminarje,	v	katerih	osebje	pridobi	osnovno	znanje	o	drogah,	 ¾
njihovi	uporabi,	nalezljivih	boleznih	in	drugih	zdravstvenih	tve-
ganjih,	povezanih	z	uživanjem	drog.
Seminarje,	v	katerih	so	individualne	in	skupinske	potrebe	dore- ¾
čene	in	dogovorjene.

Ti	seminarji	ne	morejo	biti	osredotočeni	samo	na	znanje,	ampak	tudi	
na:

Veščine,	npr.	na	področju	svetovanja; ¾
Dviganje	zavednosti	o	odnosu	osebja	do	uživanja	drog,	spol- ¾
nem	vedenju	itd.

Izobraževalni	seminarji	bi	se	morali	osredotočati	na	primerne	vzorce	
obnašanja	kot	del	ukrepov,	uvedenih	za	preprečevanje	širjenja	nale-
zljivih	bolezni	v	zaporu.	Eno	samo	izobraževanje	o	vedenju	pa	ne	bo	
učinkovito	brez	dodatnih	strukturnih	sprememb	v	okolju	zapora.	Glede	
na	razgovore	z	osebjem	morajo	biti	doseženi	trije	predhodno	omenjeni	
cilji.
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Identifikacija s ciljem preprečevanja okužb
Osebje	zapora	in	uprava	se	lahko	samo	osebno	poistovetita	s	ciljem	
preprečevanja	okužb,	če	priznajo,	da	je	okužba	grožnja	vsem,	tako	v	
zaporu	kot	tudi	izven	zapora,	in	se	je	zato	treba	proti	njej	boriti.	Razu-
meti	morajo,	da	imajo	pri	tem	ključno	vlogo.

Uporaba	letakov	in	tiska	nista	dovolj.	Oboje	je	uporabno	samo	kot	do-
polnitev	 drugim	preventivnim	ukrepom,	 kot	 so	 osebno	 svetovanje	 in	
druge	storitve	(glej	poglavje	9),	ne	morejo	jih	pa	popolnoma	nadome-
stiti.	Dodajanje	preventivnih	ukrepov	je	pogosto	ogroženo	z	vedenjem	
posameznikov	in	s	predsodki	osebja	(»zaporniki	točno	vedo,	kaj	poč-
nejo;	 so	odrasli	 in	 odgovorni	 za	 sebe«).	Poleg	 tega	osebje	 pogosto	
šteje	uživanje	drog	kot	dejanje	šibkosti	karakterja	(»Zasvojenost	lahko	
premagamo,	če	je	volja	dovolj	močna.	Edina	rešitev	je	prenehanje!«)	
,ali	pa	so	podani	verski	razlogi,	zakaj	so	zemeljska	sredstva	malo	pri-
merna	za	boj	proti	okužbam	(»AIDS	je	zaslužena	kazen	s	strani	višje	
sile!«).	Taki	odnosi	in	prepričanja	so	globoko	zakoreninjeni	v	ljudeh.	Ne	
morejo	se	zlahka	spremeniti.	Zato	bi	moralo	izobraževanje	osebja	biti	
usmerjeno	v	previdno	navajanje	novih	vedenj	in	v	razumevanje	situaci-
je	uživalcev	drog,	in	seveda,	v	lajšanje	strahov	sodelavcev.

»Kaj ustvari zdravje? Je interakcija okolja in ljudi v vsakdanjem življe-
nju, ki ustvarja vzorec zdravja pri posamezniku, družini, skupnosti in na 
svetu.« (Ilona Kickbusch, 1997)

Pridobivanje osnovnega medicinskega znanja
Uživanje	prepovedanih	drog	in	uporaba	zdravniških	storitev	ter	zdravil	
sta	pogosto	med	seboj	povezana.	Vendar	pa	zaporniki	pogosto	niso	
naklonjeni	 iskanju	pomoči	glede	uporabe	prepovedanih	drog	pri	me-
dicinskih	storitvah.	Stanje	se	še	bolj	zakomplicira	s	 tabujem,v	okviru	
katerega	deluje	uživanje	drog	(v	zaporu).

Zato	je	ključno,	da	se	osebje	nauči	osnovnega	medicinskega	znanja:
da	 se	 izogne	 okužbam,	 še	 posebej	 virusnim	 okužbam,	 ki	 so	 ¾
pogosto prisotne pri uporabi drog,
da	omogočijo	preventivo	in	zgodnje	zdravljenje	škode,	poveza- ¾
ne z uporabo drog.

Sprejemanje in prilagajanje posameznim in kolektivnim potre-
bam po varnosti
To	je	pomemben	dejavnik	pri	izobraževanju	osebja,	saj	smo	prikazali,	da	
strah,	negotovost	in	želja	po	ločevanju	od	drugih	lahko	negativno	vpli-
vajo	na	ozračje	in	na	interakcije	ter	odnose	med	osebjem	in	zaporniki.	
Čeprav	je	ločevanje	od	drugih	lahko	tudi	metoda	ščitenja	pred	domnev-
nimi	ali	dejanskimi	grožnjami,	jih	moramo	premagati	zaradi	vzpostavitve	
bližjih	odnosov	med	osebjem	in	zaporniki.	To	je	predpogoj	za	uspešne	
dejavnosti	zmanjšanja	tveganja,	kot	je	diskusija	o	varnejšem	vedenju.
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Bližji	odnosi	so	lahko	vzpostavljeni	samo,	če	so	potrebe	osebja	po	var-
nosti	sprejete.	Seminarji	bi	se	morali	osredotočiti	na	podporo	osebju	
in	jim	tako	pomagati,	da	se	počutijo	bolj	varne	pri	delu	z	drogami	in	z	
njimi	povezanimi	težavami.	Poleg	širjenja	znanja	glede	drog	in	njihove	
uporabe	(glej	poglavje	2)	bi	morali	seminarji	odgovoriti	na	vprašanja,	
povezana	s	tveganji	za	okužbo	osebja	in	podati	podatke	sodelujočim	
o	stvareh,	kot	so	profilaksa	po	izpostavitvi	(PEP)	pri	poškodbi	z	 iglo,	
prva	 pomoč	 pri	 poškodbah	 zaradi	 drog,	 primerno	 zdravljenje	 ran	 in	
razpoložljivost	 cepiv.	 Navodila	 in	 protokoli	 za	 izogibanje	 izpostavlja-
nju	 tveganjem	 in	primerno	varno	vedenje	 (kot	 je	uporaba	rokavic	pri	
preiskavi	 celic,	 itd.)	 že	 obstajajo.	 Le-ta	 se	 lahko	 uporabijo,	 saj	 se	 o	
osnovnih	materialih	in	težavah	pri	uporabi	teh	priporočil	lahko	pozneje	
pogovorimo.

Poleg	vključevanja	potreb	in	strahov	osebja	kot	začetne	točke	izobra-
ževanja	lahko	uporabite	večje	dele	tega	priročnika	(celo	poglavje	2	in	
tudi	elemente	iz	tega	poglavja,	npr.	poglavje	7	o	‚Metodah	in	materialih	
za	izvajanje	zmanjšanja	tveganja‘,	ki	vsebuje	mnogo	idej	za	izobraže-
valne	seminarje)	za	načrtovanje	izobraževalnega	seminarja	za	osebje	
zapora.

7.7 Izobraževalni seminarji za mešane skupine
Združevanje	ciljnih	skupin	osebja	in	zapornikov	je	lahko	zelo	učinkovito	
zaradi	 izmenjave	informacij,	sprememb	obnašanja	itd.	Vaje	iz	Evrop-
skega	priročnika	za	pomoč	sebi	enakim	so	se	izkazale	za	učinkovite	
(Trautmann/Barendregt,	1994).	Tu	bi	bilo	vrednotenje	potreb	prav	tako	
dobro	izhodišče	za	začetek.	

Iz	naših	 izkušenj	pri	delu	s	podporo	sebi	enakim	 (Stöver/Trautmann	
1998)	vemo,	da	je	pomoč	sebi	enakim	lahko	tema	za	diskusije	na	se-
minarjih	z	mešanimi	skupinami.	Pomoč	sebi	enakim	in	izobrazba	izva-
jalcev	sta	lahko	učinkovita	pristopa	pri	zmanjšanju	tveganja	v	zaporih	
(glej	poglavje	10.6).	Za	izdelavo	načrta	za	pomoč	sebi	enakim	lahko	
organizirate	mešano	skupino,	ki	predstavi	možnosti	pomoči	sebi	ena-
kim	kot	del	strategije	za	zmanjšanje	tveganja.	Kako	in	kaj	lahko	uživalci	
drog	prispevajo,	kako	jih	lahko	podpira	osebje	itd.	bi	morale	biti	teme	
diskusije.	Uporaba	vaj	o	varnejši	uporabi	(npr.	kako	varno	vbrizgati	itd.)	
lahko	pokaže	osebju,	da	uporabniki	drog	res	imajo	koristne	informacije	
in	znanja.	

Vendar	pa	mora	biti	 pomoč	sebi	enakim	najprej	 predstavljena	osebju	
zapora	kot	del	uvajanja	v	strategije	zmanjšanja	tveganja	v	zaporih,	npr.	
s	splošnimi	seminarji	o	uporabi	drog.	Nesmiselno	se	je	osredotočiti	na	
pomoč	sebi	enakim,	če	predhodno	nismo	govorili	o	osnovah	zmanjšanja	
tveganja.	Naše	izkušnje	so	nas	prav	tako	naučile,	da	so	iniciative	pomo-
či	sebi	enakim	najbolj	uspešne,	ko	jih	podpirajo	strokovne	ali	dobrodelne	
organizacije	(Trautmann/Barendregt,	1994).	V	zaprtem	okolju	zapora	bi	
bila	strategija	zmanjšanja	tveganja	brez	podpore	osebja	nemogoča.
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8 VAJE ZA IZOBRAŽEVALNE SEMINARJE

V	izobraževalnih	seminarjih	ni	poudarek	samo	na	znanju	o	varnejšem	
vedenju,	ampak	tudi	na	veščinah,	odnosu,	družbenih	normah	in	lastni	
učinkovitosti.	Za	zagotavljanje	več	kot	 le	poznavanja	dejstev	 je	zelo	
pomemben	 interaktivni	 značaj	 seminarja.	 Sodelujoči	 ne	 bi	 smeli	 biti	
poučevani,	ampak	spodbujeni	ali	celo	izzvani	za	sodelovanje	v	disku-
sijah.	Zato	smo	ustvarili	in	izbrali	vaje,	ki	temeljijo	na	aktivnem	sodelo-
vanju	in	so	lahko	uporabni	elementi	v	programu	seminarja.	

Poleg	nekaterih	dodatnih	vaj		predstavljamo	vaje	o	dveh	pomembnej-
ših	temah	za	zmanjšanje	tveganja:	varnejša	uporaba	in	varnejši	spolni	
odnosi.	Nasploh	veljajo	naslednja	navodila	za	vse	vaje:

Začnite s kratkimi in jasnimi navodili!¨ ¾
Razložite,	zakaj	hočete	uporabiti	vajo.•	
Spodbujajte	sodelujoče,	da	sprašujejo	učitelja	tako	v	večjih	•	
skupinah	kot	v	majhnih.
Sodelujoči	 naj	 se	 pri	 tem	 počutijo	 prijetno.	 Izjave,	 kot	 je	•	
»Vsak	se	 lahko	zmoti	glede	varnejše	uporabe!«	so	 lahko	
zelo koristne.
Pri	delu	z	majhnimi	skupinami	bi	nekdo	moral	zapisovati	•	
potek,	da	lahko	poročate	o	debati	skupine,	ko	delate	z	vse-
mi	udeleženci.

Poskrbite za pravilno sestavo skupin! ¾
Pogosto	se	bodo	udeleženci,	ki	jim	gre	dobro,	usedli	skupaj	ali	se	pri-
družili	isti	manjši	skupini,	ko	so	le-te	oblikovane.	Poskusite	jih	prestaviti	
v	druge	skupine,	tako	da	skupine	naredite	s	štetjem.	Ustvarjanje	novih	
stikov	je	koristen	stranski	učinek	seminarjev,	zato	poskusite	uporabiti	
in	izkoristiti	izpostavljenost	sodelujočih	k	novim	zornim	kotom.

Pozorno opazujte dogajanje v majhnih skupinah! ¾
Pri	 deljenju	 skupine	 v	manjše	 skupine	morate	 imeti	 v	mislih,	 da	 ne	
morete	nadzirati	več	kot	tri	ali	štiri	manjše	skupine,	kar	pomeni,	da	je	
možnih	največ	15–20	sodelujočih.	
Med	igro	vlog,	ki	večinoma	traja	30–45	minut,	se	pridružite	vsaki	skupi-
ni	za	nekaj	minut.	Tako	boste	ugotovili,	kako	udeleženci	sodelujejo,	in	
če	skupina	zaradi	neugodne	sestave	skupine	ne	napreduje	itd.	V	sle-
dnjem	primeru	lahko	prevzamete	vlogo	posrednika	in	začetnika	novih	
strategij	za	reševanje	problemov.	

Beležite najpomembnejše stvari, ki so se zgodile, najpomemb- ¾
nejše prispevke sodelujočih.

Čeprav	delajo	v	vsaki	skupini	zapiske,	so	zanimivi	predlogi	ali	navzkrižne	
reference	pogosto	spregledane,	še	posebej,	če	so	bile	izražene	s	strani	
manj	dominantnih	udeležencev.	Ti	predlogi	so	včasih	lahko	zelo	uporabni!
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Takoj po skupinskem delu bi morali predstaviti povzetke  ¾
tistim, ki pišejo zapisnik.

Rezultati	malih	skupin	ne	bi	smeli	biti	potisnjeni	na	stran	s	komentira-
njem	in	debato	o	vseh	nepomembnih	pogledih!	Najprej	moramo	dobiti	
pregled	vseh	izraženih	rešitev.	Zato	bi	moral	skupek	najbolj	pomemb-
nih	rezultatov	predstaviti	celotni	skupini	sodelujoči,	ki	je	pisal	zapisnik.	
Rezultati	bi	morali	biti	zapisani	na	tabli,	tako	da	jih	lahko	vidijo	vsi	ude-
leženi.	Ti	zapisi	se	lahko	potem	uporabijo	tudi	za	strukturiranje	nadalj-
njih	debat	po	zaključku	programa.

8.1 Vaje za varnejšo uporabo (primarno za zapornike) *5
Uporaba	 varnostnih	 ukrepov	 v	 izogib	 okužbi	 ali	 za	 pravilne	 tehnike	
vbrizgavanja	sta	veščini,	ki	se	ju	ne	more	človek	naučiti	čez	noč.	Ve-
ščine	se	naučimo	in	jo	izboljšujemo	z	vajo.	Za	injicirajoče	uporabnike	
drog	je	to	pomembna	veščina.	Na	žalost	pa	se	nekateri	drugi	uživalci	
drog	 teh	veščin	niso	naučili	pravilno,	ali	pa	se	niso	vedno	zmožni	–	
pogosto	zaradi	 težkih	situacij	 v	zaporih	–	 izogniti	 tveganjem.	Včasih	
niso	primerno	informirani	o	alternativah,	‚drugih	najboljših	rešitvah‘	in	
‚boljše	kot	nič‘	strategijah.	Mnogi	uživalci	drog	so	npr.	vajeni	dostopa	
do	čiste	opreme	za	vbrizganje	v	skupnosti.	Če	hoče	nekdo	v	zaporu	
ostati	‚varen‘,	to	zahteva	različne	pristope,	ki	so	daleč	stran	od	dnevne	
rutine v skupnosti. 

Vaje	v	tem	priročniku	stremijo	k	izboljšanju	veščin	in	zavednosti	o	tve-
ganju	 uporabnikov	 drog.	 Začetno	 točko	 predstavljajo	 izkušnje,	 ki	 jih	
imajo	sami	uporabniki	drog.	Vsaka	vaja	mora	biti	ocenjena,	ali	je	pri-
merna	za	stanje	v	zaporu	in	za	ciljno	skupino.	Za	nekatere	uporabnike	
je	govorjenje	o	drogah	morda	preveč	osebno	zaradi	njihove	povezave	
z.	drogami.	Pojasniti	je	treba	–	še	posebej	osebju	v	zaporu	–	da	govor-
jenje	o	tveganjih	pri	uživanju	drog	ne	pomeni,	da	so	vaje	namenjene	
promoviranju	in	sprejemanju	uživanja	drog.
Po	potrebi	morate	te	vaje	prilagoditi	glede	na	specifične	potrebe	sku-
pine	ali	glede	na	stanje	v	zaporu.	Temeljna	zahteva	za	vse	vaje	je	iz-
vedba	v	‚interaktivnem‘	načinu,	z	vključevanjem	pogledov,	perspektiv,	
vprašanj	in	kompetenc	ciljne	skupine.	Mišljene	so	kot	praktična	orodja	
za	omogočanje	‚učenja	z	dejanji‘.

Čeprav	 so	 vaje	 v	 tem	poglavju	predvsem	primerne	 za	 seminarje	 za	
zapornike, so mnoge lahko tudi pomembni elementi v mešanih semi-
narjih	(tako	za	osebje	kot	za	zapornike),	kot	so	pokazale	naše	izkušnje	
v	Evropskem	priročniku	za	podporo	sebi	enakim.	Vseeno	pa	bi	prej	
morali	preveriti,	če	bodo	določene	vaje	sprejemljive	v	mešanih	semi-
narjih.	Pomemben	dejavnik	 tu	 je,	 ali	 je	dovolj	 vzajemnega	zaupanja	
med vpletenimi.

*5	
Nekatere	vaje	so	
bile povzete po 
Trautmann/Baren-
dregt	‚European	Peer	
Support	Manual	(glej	
reference)
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Vpeljevanje predmeta varnejša raba
Ta	vaja	vključuje	del	priročnika	(poglavje	6.3	+	6.4).	Učitelj	lahko	izbira,	
če	se	bo	osredotočil	na:

pripravo	na	vbrizganje,	ali ¾
tehniko	samo-vbrizganja ¾

Cilji: 
1.	Predstavitev	teme	o	varnejši	uporabi.	
2.	Prikazovanje	pravilnih	priprav	in	postopka	samo-vbrizganja

Trajanje: 
30–45 minut•	

Št. sodelujočih:  
minimalno 4, maksimalno 20•	

Potrebna oprema: 
zaželen	video	samovbrizganja,	npr.	posnetek	iz	Evropskega	priročnika	
za	pomoč	sebi	enakim.	Oprema	za	vbrizganje	(glej	6.2	v	poglavju	2)	in	
topljiv	prašek,	ki	je	podoben	heroinu,	npr.	sladkor	V	primeru,	da	opre-
ma	za	vbrizganje	ni	na	voljo	ali	ni	dovoljena,	uporabite	nadomestne	
materiale	(npr.	pisalo	namesto	injekcije	itd.)
Osnutek vaje

Pokažite	posnetek. ¾
Vprašajte	glede	komentarjev.	Osredotočite	se	na: ¾
Različne	načine	vbrizganja. ¾
Kakšna	je	bila	vaša	vsakdanja	rutina	pred	zaporom? ¾
Kakšne so ovire pri uporabi teh rutin pri uporabi drog v zapo- ¾
ru?
Osredotočite	se	na	razlike	in	morebitne	higienske	napake. ¾

Različice:
Enega	 od	 udeležencev	 lahko	 prosite,	 da	 pokaže,	 kako	 je	 on	 ¾
navajen	priprave	na	vbrizg	in	kako	bi	on	to	naredil.	Najbolje	lah-
ko	ponazori	s	pravo	opremo	za	vbrizganje	in	z	vsemi	osebnimi	
predmeti,	ki	jih	običajno	uporabi	(glej	2.6.2.).
Drugi	sodelujoči	pazljivo	spremljajo	in	komentirajo	stvari,	ki	jih	 ¾
naredijo	drugače,	govorijo	o	napakah	med	predstavitvijo.
Popravite	napake	in	manjkajoče	elemente	v	diskusiji. ¾

Opombe:
Uporabite	kopije	I	6.3	in	I	6.4	kot	dodatne	informacije
Če	uporabljate	video	Evropskega	priročnika	za	pomoč	sebi	enakim	ali	
kak	drug	 video	 za	 ‚varnejšo	uporabo‘,	 vnaprej	 preverite	 vsebino	 (so	
informacije	pravilno	predstavljene,	 relevantne	 in	sprejemljive?).	Prav	
tako	preverite,	če	je	na	razpolago	video	oprema	za	predvajanje	kase-
te.

8
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Ocenitev slabosti tehnik vbrizgavanja
Dolgotrajna	intravenozna	uporaba	drog	v	uličnih	ali	zaporniških	pogojih	
pogosto	pripelje	do	resnih	poškodb	tkiva	in	krvnih	žil	(ven).	V	tej	vaji	
boste	poskusili	identificirati	možne	poškodbe	in	kako	se	jim	izogniti	z	
izboljšanjem	tehnike	vbrizganja.	
Cilji: 

1.	Sodelujoči	ocenijo	 tveganja	 in	potenciale	za	poškodbe	pri	
lastnih	tehnikah	vbrizganja.
2.	Sodelujoči	se	naučijo,	kako	se	izogniti	poškodbam	z	izbolj-
šanjem	tehnike.

Trajanje: 
30–60 minut•	

Št. sodelujočih: 
minimalno 4, maksimalno 20•	

Potrebna oprema: 
delovni	listi	za	moškega	in	žensko	(priloženi),	pisala	in	tabla

Osnutek vaje
Deljenje	skupine	v	manjše	skupine	po	dva	ali	štiri	osebe. ¾
Vsaka	skupine	prejme	 izvod	delovnega	 lista	 (moški	uporabijo	 ¾
sliko	moškega,	ženske	pa	sliko	ženske).
Vprašajte	udeležence	za	ocenitev	in	označitev	možnih	točk	za	 ¾
vbrizganje	na	delovnem	listu	glede	na	naslednji	standard	(dajte	
jim	20	minut):
1=	zelo	primerno
2=	samo	v	sili
3=	tvegano
4=	nikoli
V	skupnem	delu	manjše	skupine	predstavijo	svoje	delo.	Upo- ¾
rabite	 risbo	 človeškega	 telesa	 na	 tabli	 za	 označitev	 pravilnih	
točk.

OCENITEV SLABOSTI TEHNIKE VRIZGANJA (DELOVNI LIST)

Alternativne poti vnašanja
Odločite	se,	če	se	boste	osredotočili	na:

Preganjanje	zmaja,	ali ¾
snifanje	in	kajenje ¾

Cilji: 
1.	Predstaviti	‚preganjanje	zmaja‘	kot	alternativnega	načina	je-
manja	heroina.
2.	Debata	o	varnejši	tehnikah	uporabe.

Trajanje: 
30–45 minut•	

Št. sodelujočih: 
minimalno 4, maksimalno 20•	
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Potrebna oprema: materiali,	ki	se	uporabljajo	za	preganjanje	zmaja	
in	snifanje	ter	kajenje	(glej	poglavje	2,	6.5);	videokaseta	Evropskega	
priročnika	za	pomoč	sebi	enakim	–	če	je	na	voljo,	oprema	za	predva-
janje	videa.	
Osnutek vaje:

Predvajajte	tretji	del	videa	ali	vprašajte	enega	od	udeležencev	 ¾
za	prikaz	vbrizganja	in/ali	snifanja;
Prosite	za	komentarje	o	tej	metodi	jemanja	drog; ¾
Debatirajte	o	prednostih	in	slabostih	pri	alternativnih	načinih	je- ¾
manja;
So	 ‚preganjanje	zmaja‘,	 ‚snifanje‘	 in	 ‚kajenje‘	alternative	v	za- ¾
poru?
Zakaj	je	tako	težko	uporabiti	alternativne	načine	jemanja	drog	 ¾
v	zaporu?

Opombe:
Uporabite	6.5	kot	dodatne	 informacije.	Uporabite	 izkušnje	sodelujoči	
glede	alternativnih	načinov	jemanja	drog.	

‚V primeru …‘
Kako učinkovito reagirati na težke okoliščine

Vsakega	injicirajočega	uporabnika	drog	zanimajo	hitri	in	učinkoviti	nači-
ni	vbrizganja.	To	še	posebej	velja	v	zaporu,	kjer	so	skoraj	vsa	območja	
strogo	nadzorovana,	skupni	čas	pa	je	na	splošno	kratek.	Za	uspešnost	
morajo	biti	izpolnjeni	določeni	pogoji,	npr.:

Vsa	oprema	mora	biti	pri	roki. ¾
Vbrizganje	v	veno	mora	biti	opravljeno	zlahka. ¾
Na	voljo	mora	biti	kraj,	kjer	ne	bo	nihče	moten. ¾
Uživalci	drog	morajo	imeti	znanje	in	veščine	za	varno	jemanje	 ¾
drog

Ti	pogoji	so	v	zaporu	redko	izpolnjeni.	Pogosto	se	zgodi,	da	so	pogoji	
v	času	razpoložljivosti	drog	daleč	od	zaželenih.

Za	uporabnike	je	zelo	priročno,	če	imajo	na	voljo	več	alternativ,	ki	jim	
lahko	pomagajo	pri	omejevanju	tveganja,	povezanega	z	nezaželenimi	
okoliščinami.	
Cilji: 

1.	 Kako	 učinkovito	 reagirati	 v	 nezaželenih	 okoliščinah	 glede	
pravilnega	vbrizganja.
2.	Uporabniki	drog	med	sabo	delijo	veščine	improviziranja	gle-
de	pravilnega	vbrizganja.

Trajanje: 
45–60 minut•	

Št. sodelujočih: 
minimalno 4, maksimalno 20•	

Potrebna oprema: 
Kopije	seznama	‚v	primeru…‘	(naslednja	stran),	pisalo	in	tabla

8
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Osnutek vaje:
Učitelj	razdeli	skupino	v	dve	skupini	(A	in	B)	ali	na	pare. ¾
Vsaka	skupina	dobi	nekaj	nezaželenih	okoliščin	s	seznama	na	 ¾
naslednji	strani	(A	za	skupino	A,	B	za	skupino	B),	na	katere	se	
morajo	odzvati,	kot	da	bi	bila	situacija	resnična.
Po	dogovorjenem	času	(npr.	15–30	minut)	se	v	skupnem	delu	 ¾
vaje	pogovorimo	o	različnih	odzivih.
Učitelj	popravi	napake	in	predstavi	alternative,	ki	jih	niso	omenili	 ¾
sodelujoči,	 in	uporabi	tretjo	stran	te	vaje	kot	kontrolni	seznam	
(možne	alternative	poglejte	v	poglavju	2.6.5).

Alternativa:
Sestavite	lasten	seznam	nezaželenih	okoliščin	ali	pa	dodajte	oziroma	
spremenite	priloženi	seznam.

A#	na	voljo	ni	čistih	igel	in	injekcij
B#	na	voljo	ni	varikine

A#	na	voljo	ni	sveže	vode	iz	pipe
B# doza kokaina in zamašene igle

A# doza heroina in zamašene igle
B#	injekcija	slabo	tesni	(tesnilo	pušča)

A#	igla	je	nazobčana	(kolobarji)
B#	brez	drog	in	z	desetimi	čistimi	iglami	in	injekcijami

A#	na	voljo	ni	žlice
B#	na	voljo	ni	svežega	bombaža

A#	na	voljo	ni	alkoholnih	blazinic
B#	tesnila	ne	morete	potegniti	bolj	nazaj

A#	opazite,	da	ste	zgrešili	veno	(mehurček)?
B#	imate	težavne	vene;	trde,	premikajoče,	globoko	ležeče

A#	nimate	lastnega	mirnega	kotička
B#	imate	ognojek

A#	zadenete	arterijo
B#	na	voljo	ni	grelca	ali	kuhalne	plošče

‚
V	PRIMERU	…‘
(delovni list)
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‚V primeru …‘ nekaj alternativ
Če	smo	odkriti:	to	je	tvegano	dejanje,	mar	ne?	To	veste	tudi	sami.	Če	
čiste	injekcije	ali	razkužilo	niso	na	voljo,	bi	se	morali	 izogniti	 jemanju	
drog	intravenozno.	Če	mislite,	da	se	ne	morete	izogniti	vbrizganju,	tu	
priporočamo	samo	alternative.	Zavedajte	se	tega!

Na voljo ni čistih igel in injekcij ¾
Prekuhavajte	jih	15–20	minut	(glej	poglavje	2.	6.1)•	
Očistite	jih	z	varikino	(glej	poglavje	2.	6.1)•	
Droge	 jemljite	s	 tehniko	preganjanja	zmaja	 (glej	poglavje	•	
2. 6)
Droge	snifajte	(glej	poglavje	2.	6.5)•	

Na voljo ni varikine ¾
Prekuhavajte	injekcije	15–20	minut•	
Preganjanje	zmaja•	
Droge	snifajte•	
Injekcije	očistite	s	čimerkoli	drugim	(kola,	alkohol,	karkoli)•	

Na voljo ni grelca/kuhalne plošče in varikine ¾
Čim	večkrat	poskusite	očistiti	injekcijo	in	iglo	z	vodo•	

Na voljo ni sveže vode iz pipe ¾
Uporabite mineralno vodo•	
Ali	prekuhavajte	vodo	15–20	minut•	

Ena doza droge, ena čista injekcija, ena uporabljena injek- ¾
cija in dva človeka, pripravljena, da si enakovredno delita 
droge.

Prekuhajte	uporabljeno	injekcijo	ali	jo	očistite	z	varikino•	
Oba	uporabita	preganjanje	zmaja•	
Ena oseba razdeli dozo na dva enaka dela, druga izbere•	

Ena doza droge, dva človeka, vsak s svojo uporabljeno  ¾
injekcijo, pripravljena, da si enakovredno delita drogo.

Prekuhajte	uporabljeni	injekciji	ali	ju	očistite	z	varikino.•	
Druga	varianta:	dobro	splaknite	injekcijo.•	
Ena oseba razdeli dozo na dva enaka dela, druga izbere.•	

Doza kokaina v injekciji se zamaši. ¾
Prenehajte	z	vbrizgavanjem,	tekočino	dajte	nazaj	na	žlico,	•	
odstranite	 zamašek,	 dodajte	 nekaj	 hladne	 vode,	 vstavite	
novo	iglo	ali	vzemite	novo	injekcijo	in	iglo.
Za	odmašitev	igle:	ogrejte	iglo	z	vžigalnikom,	da	jo	razši-•	
rite.
Z	njo	potegnite	nekaj	hladne	vode	in	stresite	injekcijo.•	

8
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Doza heroina v injekciji se zamaši. ¾
Prenehajte	z	vbrizgavanjem,	tekočino	dajte	nazaj	na	žlico,	•	
vstavite	novo	iglo	ali	vzemite	novo	injekcijo	in	iglo.

Injekcija slabo tesni (tesnilo pušča). ¾
Vzemite	novo	injekcijo.•	
Namočite	tesnilo	in	poskusite	znova.•	

Igla je nazobčana (kolobarji). ¾
Pobrusite	 jo	 na	 steklu	 ali	 škatli	 od	 vžigalic	 in	 očistite	 z	•	
ognjem	(vžigalnik)

Brez drog in z desetimi čistimi iglami in injekcijami. ¾
Neumno	vprašanje.•	
Poskusite	jih	prodati	in	nekaj	zaslužiti.•	

Na voljo ni žlice. ¾
Uporabite	dno	pločevinke,	očistite	ga	z	ognjem.•	

Na voljo ni svežega bombaža. ¾
Uporabite	cigaretni	filter.•	
Uporabite,	karkoli	je	na	voljo;	alkoholne	blazinice,	podlogo,	•	
odeje	itd.
Ne	uporabljajte	filtra.	Previdno	nagnite	žlico,	tako	da	prah	•	
ostane na drugi strani mesta, od koder vsrkate.

Na voljo ni alkoholnih blazinic. ¾
Očistite	mesto	vbrizga	z	vodo	in	milom.•	
Očistite	samo	z	vodo.•	
Ne	očistite	ga.•	

Bata ne morete potegniti bolj nazaj. ¾
Prenehajte	 z	 vbrizgavanjem,	 odvežite	 podvezo,	 iztisnite	•	
polovico	vsebine	nazaj	na	žlico	ali	v	drugo	injekcijo,	potem	
pustite	roko,	da	visi	navzdol,	znova	zavežite	 in	poskusite	
poiskati drugo veno.
Vzemite	drugo	injekcijo•	

Opazite, da ste zgrešili veno (mehurček). ¾
Prekrijte	ga	z	mokrim	obkladkom.•	
Enakomerno	in	nežno	masirajte	mehurček.•	

Imate težavne vene: trde, premikajoče, globoko ležeče. ¾
Naučite	se	preganjanja	zmaja.•	
Prosite	nekoga,	da	vam	pomaga. •	
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Nimate lastnega mirnega kotička. ¾
Poiščite	prijatelja	z	mirnim	kotičkom.•	
Uporabite	javna	stranišča	(če	se	vrata	odpirajo	navznoter	•	
in vzamete prevelik odmerek, potem lahko padete proti 
vratom	in	jih	nihče	ne	bo	mogel	odpreti).

Imate ognojek. ¾
Naredite	obkladek	iz	mokrih	povojev.•	
Čim	prej	pojdite	k	zdravniku.•	

Pogajalske veščine
Poleg	vseh	vrst	individualnih	‚tehničnih‘	težav	(obdelanih	v	prejšnji	vaji)	
lahko	 uporabniki	 drog	 pridejo	 tudi	 v	 položaje,	 kjer	morajo	 probleme	
rešiti	z	drugimi	uporabniki.	Ta	vaja	poskuša	izpostaviti	temo	skupnega	
reševanja	problemov.
Cilj: 

Pripraviti	uživalce	drog	na	situacije	z	visokim	tveganjem.
Trajanje: 

30–60 minut•	
Št. sodelujočih: 

minimalno 4, maksimalno 20•	
Potrebna oprema: 

po	izbiri	–	tabla	za	zapis	reakcij/rešitev•	

Osnutek vaje: 
Učitelj	razdeli	skupino	v	manjše	skupine	po	pet	ljudi. ¾
Vsaka	skupina	dobi	 eno	ali	 dve	 situaciji	 z	 visokim	 tveganjem	 ¾
(dajanje	iste	situacije	vsem	skupinam	zna	pripeljati	do	zanimivih	
primerjav).
Sodelujoče	prosimo,	da	se	predstavijo	in	argumentirajo	možne	 ¾
rešitve	in	se	nato	odločijo	za	najbolj	varno	možnost.
V	skupni	razpravi	najdene	rešitve	primerjamo	in	se	pogovorimo	 ¾
o	njih.
Učitelj	popravi	napake	in	predstavi	alternative,	ki	jih	sodelujoči	 ¾
niso omenili.

Situacije z visokim tveganjem:
Dva	človeka	imata	en	gram	kokaina.	Bliža	se	čas,	ko	se	morata	 ¾
vrniti	v	celico	in	imata	samo	eno	injekcijo.	Kako	se	oba	‚zadene-
ta‘	in	se	ne	okužita?
Ena	doza	droge,	dva	človeka,	vsak	s	svojo	 rabljeno	 injekcijo;	 ¾
oba	sta	pripravljena	enakopravno	deliti	droge.
Sostanovalca	v	celici	 in	pol	grama	heroina.	Ura	je	šest	zjutraj	 ¾
in	obema	postaja	slabo.	Zdravniška	enota	se	odpre	ob	osmih	
zjutraj	in	nimate	igel	pri	sebi.
Trije	zaporniki	vzamejo	dozo	heroina,	vsak	s	svojo	(čisto)	iglo.	 ¾
Nekaj	časa	so	zelo	zadeti.	Potem	hočejo	vzeti	še	eno	dozo,	a	
niso	prepričani,	komu	pripada	katera	injekcija.

8
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Dajte	sodelujočim	možnost	predstaviti	situacijo	z	visokim	tvega- ¾
njem,	ki	se	ne	more	rešiti	100	%	varno.

Situacije uživanja drog v zaporu – kako in kdaj posredovati?
Zaporniki,	 ki	 uživajo	 droge,	 lahko	 pogosto	 naletijo	 na	 situacijo,	 kjer	
drugi	 zaporniki	 govorijo	o	 jemanju	drog.	Te	situacije	 lahko	uporabijo	
za	 informiranje	 takih	 zapornikov	 o	 varnejšem	 vedenju.	 Težava	 tu	 je	
izbira	pravega	časa	za	omenjanje	take	teme.	V	tej	vaji	bomo	poskusili	
ugotoviti,	kaj	lahko	tretja	oseba	(prijatelj	ali	zapornik,	na	primer)	naredi	
za	izboljšanje	tehnik	vbrizganja.	S	sredstvi	pogovora	in	praktičnih	vaj	
bomo	pregledali	več	situacij	glede	dobrih	tehnik	vbrizganja.
Cilji: 

1.	Pogovorite	se	o	najboljšem	času	za	omenjanje	pravilnega	
vbrizganja	v	zaporu
2.	Pogovorite	se	o	načinih	podpore	za	uporabnike	drog	z	dobri-
mi	tehnikami	vbrizganja.
3.	Izvajanje	praktične	podpore

Trajanje: 
30–60 minut•	

Št. sodelujočih:
 minimalno 4, maksimalno 20•	

Potrebna oprema: 
Podveza.	Posnetek	Evropskega	priročnika	za	pomoč	sebi	•	
enakim	ali	kakšen	drug	posnetek	o	varnejši	uporabi	(če	je	
na	voljo).

Osnutek vaje:
Prikažite	enega	od	delov	vbrizgavanja	na	posnetku	(če	je	po- ¾
snetek	na	voljo)
Vprašajte	 sodelujoče:	 če	 bi	 bili	 v	 istem	 prostoru	 kot	 uživalec	 ¾
drog,	kdaj	in	kako	bi	začeli	pogovor	o	varnejši	rabi.
Če	posnetek	ni	na	voljo,	vprašajte	sodelujoče,	da	pomislijo,	kdaj	 ¾
so	nazadnje	uporabili	droge	za	vbrizganje:	kdaj	in	kako	bi	lahko	
najbolje	začeli	s	pogovorom	o	varnejši	uporabi.

Dodatna vprašanja:
Katere	 situacije	 so	 najbolj	 primerne	 za	 začetek	 pogovora	 o	 ¾
varnejši	uporabi	z	uporabniki	drog	v	zaporu?	Ali	da	vprašamo	
drugače:	Kot	 (bivši)	 uživalec	drog,	 kdaj	definitivno	nočete	biti	
moteni	s	pogovorom	o	varnejši	uporabi?
Katere	vrste	uvodov	so	primerne	za	začetek	pogovora	o	var- ¾
nejši	uporabi	(pomanjkanje	igel,	nedavna	prekomerna	doza	pri	
enem	od	zapornikov	itd.)?

Dodatni elementi vaje:
Eno	od	 izrazitih	dejanj	pri	pomoči	sebi	enakim	 je	poiskati	do- ¾
bre	vene.	Sodelujoči	poiščejo	vene,	primerne	za	vbrizganje	na	
osebi,	 ki	 sedi	poleg	njih.	Zavihajo	 rokave,	vzamejo	 roko	 in	 jo	
temeljito	pregledajo.	
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Pravilna	uporaba	podveze	je	nujna	za	mnoge	uživalce	drog.	So- ¾
delujoči	vadijo	pravilno	in	nepravilno	uporabo	le-te.	Rezultate	nato	
pozorno	opazujejo	(vene	se	približajo	koži,	se	skrijejo).	Ta	vaja	je	
še	posebej	zanimiva,	če	jo	opravljajo	ljudje	s	težavnimi	venami.	
Vprašanje:	kaj	lahko	naredimo,	da	pomagamo	dvigniti	vene,	če	 ¾
podveza	ni	na	voljo,	če	je	hladno	in	so	vene	skrite	globoko.	(glej	
poglavje	2.	6.2)

Simulacija stresne situacije: »Predstavljajte si…«
V	tej	vaji	je	simulirana	stresna	situacija,	v	kateri	je	pri	igri	vlog	upora-
bljena	različna	oprema	za	vbrizganje.	Situacija	mora	biti	kar	se	le	da	
realna.	Dana	situacija	je	vedno	enaka,	ne	glede	na	izurjenost	osebja	
zapora	ali	izobraženost	uporabnikov	drog	glede	z	drogami	povezanih	
tveganj.
Cilji: 

1.	Doživeti	stresno	situacijo,	ki	je	čim	bolj	resnična,	da	občutimo	
njen	vpliv	–	za	pridobitev	slike	pripravljenosti	na	večja	tveganja.
2.	 Izčrpanje	ustvarjalnih	zmožnosti	sodelujočih	glede	določa-
nja	varnejših	rešitev.
3.	Preprečevanje	okužb	kljub	nadaljnji	uporabi	drog	–	za	razvoj	
vedenjskih	vzorcev,	ki	zmanjšajo	nivo	tveganja	pri	uživanju	drog.

Trajanje: 
45–60 minut•	

Št. sodelujočih: 
minimalno	4,	maksimalno	20,	razdeljeni	v	skupine	po	4•	

Potrebna oprema: 
projektor,		tabla	in	pisala.	Oprema	za	vbrizganje	(glej	6.2)	•	
in	topljiv,	heroinu	podoben	prašek,	npr.	sladkor	Če	opreme	
za	vbrizganje	ni	na	voljo	ali	je	prepovedana,	uporabite	na-
domestno	opremo	(pisalo	namesto	injekcije	itd.)

Osnutek vaje:
Sodelujoči	si	predstavljajo	naslednjo	situacijo:

Predstavljajte si …
Ste v zaporu. Dobili ste svežo robo najboljše kvalitete – 1 gram za štiri 
ljudi. Trije že dolgo niste vzeli heroina, eden od vas krade. Roba je nje-
gova. Zmanjkuje vam časa, ker se bodo celice kmalu zaprle. Odločeni 
ste vzeti drogo, vendar na najmanj škodljiv način.

Edine	stvari,	ki	jih	imate	za	zaužitje	heroina,	so:
ena	nerabljena	injekcija ¾
ena	rabljena	injekcija ¾
tri	rabljene	igle ¾
ena	majhna	steklenica	vode ¾
en	vžigalnik ¾
ena	ne	popolnoma	sveža	limona ¾

8
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Zdaj ste vsi na hitro pričeli jemati drogo, ker – kot smo omenili zgoraj – 
zmanjkuje časa. Prosim, poskusite se domisliti realnih in pomembnih 
načinov za zaužitje droge na najmanj škodljiv način v danih pogojih 
in preizkusite vaše rešitve, npr. pretvarjajte se, da pripravljate drogo 
za vbrizganje z razpoložljivo opremo. V vsaki skupini nekdo beleži 
vse predlagane rešitve, tako sprejete kot zavrnjene; ti zapiski so po-
tem lahko uporabljeni pri skupinskem delu seminarja v nadaljevanju. 

Razdelite	skupino	v	manjše	skupine	po	4–5	sodelujočih. ¾
Dajte	jim	30	minut	za	‚razmišljanje‘	in	pogovor. ¾
Dajte	jim	20–30	minut	za	kratke	predstavitve	rezultatov	iz	manj- ¾
ših skupin in za pogovor o teh rezultatih.

Deljenje igel in drog
V	 tej	 vaji	 se	 spopadamo	s	 tveganji	 pri	 deljenju	 drog,	 igel,	 injekcij	 in	
dodatkov	(glej	poglavji	2,	6).	Pregledane	so	različne	tehnike	deljenja	
drog – nevarne in varne.
Cilji: 

1.	Beleženje	različnih	uporabljenih	metod	deljenja.
2.	Identifikacija	tveganj,	povezanih	z	deljenjem	drog.
3.	Izpostavljanje	alternativnih	načinov	za	deljenje	drog.
4.	Deljenje	igel	spremeniti	v	tabu	in	izpostaviti	alternativne	na-
čine	uživanja	drog	na	manj	nevaren	način.

Trajanje: 
45–60 minut•	

Št. sodelujočih: 
minimalno 4, maksimalno 20•	

Potrebna oprema: 
tabla,	flomastri,	oprema	za	vbrizganje	(glej	2.	6.2)	in	topljiv,	•	
heroinu podoben prašek, npr. sladkor
Če	oprema	za	vbrizganje	ni	na	voljo,	ali	 je	prepovedana,	•	
uporabite	 nadomestno	 opremo	 (pisalo	 namesto	 injekcije	
itd.).

Osnutek vaje:
Najpomembnejši	element	te	vaje	je	predstavitev	različnih	tehnik	delje-
nja:

Sodelujoči	dobijo	nalogo	prikazati	tehnike	deljenja,	kjer	je	upo- ¾
rabljena	tipična	oprema	(injekcija,	žlica,	igla,	imitacija	heroina).
Prosimo	jih,	da	navedejo	možna	tveganja. ¾
Sodelujoče	prosimo,	da	ustvarijo	in	prikažejo	alternativne	teh- ¾
nike.

Opombe:Za	dodatne	informacije	uporabite	poglavji	2,	3									
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Zdaj ste vsi na hitro pričeli jemati drogo, ker – kot smo omenili zgoraj – 
zmanjkuje časa. Prosim, poskusite se domisliti realnih in pomembnih 
načinov za zaužitje droge na najmanj škodljiv način v danih pogojih 
in preizkusite vaše rešitve, npr. pretvarjajte se, da pripravljate drogo 
za vbrizganje z razpoložljivo opremo. V vsaki skupini nekdo beleži 
vse predlagane rešitve, tako sprejete kot zavrnjene; ti zapiski so po-
tem lahko uporabljeni pri skupinskem delu seminarja v nadaljevanju. 

Razdelite	skupino	v	manjše	skupine	po	4–5	sodelujočih. ¾
Dajte	jim	30	minut	za	‚razmišljanje‘	in	pogovor. ¾
Dajte	jim	20–30	minut	za	kratke	predstavitve	rezultatov	iz	manj- ¾
ših skupin in za pogovor o teh rezultatih.

Deljenje igel in drog
V	 tej	 vaji	 se	 spopadamo	s	 tveganji	 pri	 deljenju	 drog,	 igel,	 injekcij	 in	
dodatkov	(glej	poglavji	2,	6).	Pregledane	so	različne	tehnike	deljenja	
drog – nevarne in varne.
Cilji: 

1.	Beleženje	različnih	uporabljenih	metod	deljenja.
2.	Identifikacija	tveganj,	povezanih	z	deljenjem	drog.
3.	Izpostavljanje	alternativnih	načinov	za	deljenje	drog.
4.	Deljenje	igel	spremeniti	v	tabu	in	izpostaviti	alternativne	na-
čine	uživanja	drog	na	manj	nevaren	način.

Trajanje: 
45–60 minut•	

Št. sodelujočih: 
minimalno 4, maksimalno 20•	

Potrebna oprema: 
tabla,	flomastri,	oprema	za	vbrizganje	(glej	2.	6.2)	in	topljiv,	•	
heroinu podoben prašek, npr. sladkor
Če	oprema	za	vbrizganje	ni	na	voljo,	ali	 je	prepovedana,	•	
uporabite	 nadomestno	 opremo	 (pisalo	 namesto	 injekcije	
itd.).

Osnutek vaje:
Najpomembnejši	element	te	vaje	je	predstavitev	različnih	tehnik	delje-
nja:

Sodelujoči	dobijo	nalogo	prikazati	tehnike	deljenja,	kjer	je	upo- ¾
rabljena	tipična	oprema	(injekcija,	žlica,	igla,	imitacija	heroina).
Prosimo	jih,	da	navedejo	možna	tveganja. ¾
Sodelujoče	prosimo,	da	ustvarijo	in	prikažejo	alternativne	teh- ¾
nike.

Opombe:Za	dodatne	informacije	uporabite	poglavji	2,	3									

Delitev dela
Ta	vaja	se	prav	 tako	osredotoča	na	zdravstvena	tveganja,	ki	se	 lah-
ko	pojavijo	zaradi	osebnih	predmetov	(glej	poglavje	2.	6.2),	potrebnih	
za	vbrizganje	droge,	in	katere	uživalci	drog	delijo	med	sabo,	npr.	filtri,	
voda,	žlice,	blazinice	...
Cilji: 

1.	Identifikacija	predmetov	za	uživanje	drog	kot	morebitnih	pre-
našalcev	okužb.
2.	Uporaba	čiste	opreme	za	zaščito	uporabnikovega	 tkiva	 in	
krvnih	žil.

Trajanje: 
45–60 minut•	

Št. sodelujočih: 
minimalno 4, maksimalno 15•	

Potrebna oprema: 
tabla,	 flomaster,	 oprema	 za	 vbrizganje,	 vključno	 z	 vsemi	•	
dodatnimi	stvarmi,	in	topljiv,	heroinu	podoben	prašek,	npr.	
sladkor
Če	oprema	za	vbrizganje	ni	na	voljo	ali	 je	prepovedana,	•	
začnite	s	povzemanjem	dodatnih	stvari.

Osnutek vaje:
Prosite	udeležene,	da	poimenujejo	možne	dodatke	za	vbrizga- ¾
nje.
Zberite vse stvari, naštete na tabli. ¾
Posamezne	sodelujoče	prosite	za	prikaz	ali	opis	rabe	določenih	 ¾
pripomočkov.	Ostali	sodelujoči	naj	komentirajo	 in	določijo	mo-
žne	‚napake‘	in	tveganja,	katerim	so	bili	priča.	Popravite	izjave,	
kjer	je	to	potrebno.

Opombe:
Uporabite	podatke	iz	poglavja	2.	6.2

8.2 Vaje za varnejše spolne odnose (primarno za zapornike) *6
Poleg	vbrizganja	so	spolni	odnosi	tista	druga	pomembna	tema,	pove-
zana	s	prenosom	HIV-a	in	hepatitisa	B.	Obstajajo	dokazi,	da	so	varni	
spolni	odnosi	slabi	ali	redki,	še	posebej	med	heteroseksualci.	V	mno-
gih	zahodnoevropskih	državah	je	pojav	okužb	s	HIV	največji	med	he-
teroseksualci.	Dodaten	problem	je,	da	je	dokazano,	da	se	je	z	uživalci	
drog	teže	pogovarjati	o	varnejših	spolnih	odnosih	kot	o	varnejši	uporabi	
drog.	Spolni	odnosi	so	še	vedno	občutljiva	tema	za	izmenjavo	mnenj.

Splošni	premisleki	za	seminarje	o	varnejših	spolnih	odnosih	so:
Obvestite	 sodelujoče,	 na	 kaj	 se	 točno	 hočete	 osredotočiti	 v	 ¾
predstavitvah,	 diskusijah	 in	 vajah.	 Pri	 diskutiranju	 ali	 izva-
janju	 vaj	 glede	 občutljivih	 tem	dovolite	 ljudem,	 da	 se	 vnaprej	
odločijo,	 če	 bodo	 sodelovali	 ali	 ne.	 Spoštujte	 njihovo	 odloči-
tev,	če	ne	bodo	hoteli	sodelovati.	Poudarite,	da	se	 lahko	svo-

*6	
Nekatere	vaje	so	
bile povzete po 
Trautmann/Baren-
dregt	‚European	
Peer	Support	
Manual	(glej	refe-
rence) 8
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bodno	 odločijo,	 če	 hočejo	 odgovoriti	 na	 določena	 vprašanja. 
Pri	 predstavitvi	 tega	 pravila	 po	 možnosti	 uporabite	 pozitivne	
oblike,	npr.	»sami	se,	prosim,	odločite,	če	boste	sodelovali	ali	
odgovorili«,	in	ne	negativnih:	»imate	pravico,	da	odklonite…«.
Nasploh	bi	bilo	mogoče	bolje,	če	delate	s	sodelujočimi	 istega	 ¾
spola	(glej	3,	7.4).	Nekateri	problemi,	kot	so	težave	z	razmer-
ji,	osveščanje	sodelujočih	glede	težav,	povezanih	z	določenim	
spolom,	čustva	itd.	pa	se	lahko	vključijo	tudi	v	mešane	skupine.	
Tudi	v	teh	primerih	pa	morate	pazljivo	preveriti,	če	se	sodelujoči	
v	taki	skupini	počutijo	dobro.
V	nekaterih	primerih	lahko	razmislite	o	vključitvi	–	mogoče	samo	 ¾
za	del	seminarja	–	drugega	učitelja	za	nasprotni	spol,	npr.	za	
prikaz	stališča	nasprotnega	spola.
Zagotovite	dogovor	s	skupino	glede	potrebe	po	spoštljivem	ob- ¾
našanju	v	zvezi	s	spolno	usmeritvijo	sodelujočih.	Posredujte,	če	
ljudje	ne	spoštujejo	tega	pravila.
Kot	učitelj	morate	biti	sposobni	normalno	govoriti	o	spolnih	od- ¾
nosih in spolnosti, npr. biti morate sposobni odprto reagirati na 
osebna	 vprašanja.	 V	 odgovor	 seveda	 lahko	 tudi	 poveste,	 da	
gredo	nekatera	vprašanja	morda	na	občutljiva	območja,	za	ka-
tera mislite, da so zelo osebna.
Pri	uporabi	pripomočkov	poskrbite,	da	so	sprejemljivi	za	ude- ¾
ležence.	Pri	 uporabi	dilda,	na	primer,	 razmislite	o	primernosti	
barve	glede	na	skupino.	Ne	žalite	temnopoltih	 ljudi	z	uporabo	
belega dilda. 
Večkrat	 je	bilo	mogoče	videti,	da	mnogi	niso	naklonjeni	vadbi	 ¾
‚tehnike	kondomov‘	na	dildu.	Naš	predlog	je,	da	uporabite	tudi	
druge,	manj	 zastrašujoče	 predmete	 v	 obliki	 penisa.	 Uporaba	
banane	spravi	ljudi	v	smeh.	Smeh	in	humor	sta	lahko	tudi	učin-
kovit	način,	da	‚prebijete	led‘.

Vaje	v	 tem	delu	priročnika	se	ukvarjajo	z	varnejšimi	spolnimi	odnosi	
na	različne	načine.	Začnejo	se	z	nekaterimi	vajami,	ki	hočejo	spolne	
odnose	dodati	med	teme	za	pogovor.	Potem	lahko	vključite	tudi	same	
spolne	odnose.	 Izkušnje	 so	pokazale,	 da	 je	 tak	potek	pogovora	pri-
meren.	Kot	pri	vajah	o	varnejši	uporabi	drog	so	vaje	v	 tem	poglavju	
primarno	primerne	za	zapornike.	Večina	vaj	 je	 lahko	uporabljena	kot	
pomemben	element	pri	mešanih	skupinah	(tako	za	osebje	kot	za	za-
pornike).	Tako	so	pokazale	naše	izkušnje	v	Evropskem	priročniku	za	
pomoč	sebi	enakim.	Vseeno	pa	morate	predhodno	preveriti,	če	bodo	
določene	vaje	sprejemljive	na	mešanem	seminarju.	Pomembno	je	na	
primer,	da	obstaja	dovolj	vzajemnega	zaupanja.	
Skupni	del	seminarja	v	eni	skupini	poskuša	sestaviti	seznam	besed,	s	
katerimi	se	vsi	strinjajo.	
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‚Umazane besede‘
Cilji: 

1.	Sodelujoči	debatirajo	o	spolnih	odnosih,	da	bi	se	potem	po-
čutili	bolj	prijetno	ob	sami	temi.
2.	Pojasniti,	da	različni	ljudje	uporabljajo	različne	jezike.

Trajanje: 
15–30 minut•	

Št. sodelujočih: 
minimalno 4, maksimalno 20•	

Potrebna oprema: 
pisala, papir, tabla•	

Osnutek vaje:
Vsakemu	udeležencu	dajte	pisalo	in	papir	in	udeležence	prosi- ¾
te,	da	v	petih	minutah	napišejo	čim	več	možnih	besed	za	moška	
spolovila;	 medicinske	 besede,	 umazane	 besede,	 ljubkovalna	
imena itd.
Udeležence	prosite,	da	poimenujejo	različne	besede	in	rezultate	 ¾
napišejo	na	tablo.	Tisti,	ki	najde	največ	besed,	je	zmagovalec.
Ponovite	postopek,	vendar	tokrat	z	imeni	za	ženska	spolovila. ¾
Pogovorite	se	o	rezultatih	in	o	vprašanju,	‚katere	besede	lahko	 ¾
uporabite	za	različne	skupine	ljudi‘:	starši,	vaši	otroci,	partner,	
vam enaki.

Seksualno ali neseksualno
Cilji: 

1.	sodelujoči	naj	se	zavedajo	različnih	vplivov	besed	na	različ-
ne	ljudi.

Trajanje: 
30–45 minut•	

Št. sodelujočih: 
minimalno 6, maksimalno 20•	

Potrebna oprema:
 • seznam	besed,	listi	sodelujočih,	pisala

Osnutek vaje:
Priprava:	sestavite	seznam	besed,	prilagojen	skupini	(glej:	se- ¾
znam primerov).
Naredite	kopije	listov	sodelujočih	(glej	naslednjo	stran). ¾
Razdelite	liste	udeležencev. ¾
Glasno	preberite	besede	s	seznama	in	prosite	udeležence,	da	 ¾
si	jih	zapišejo,	vsako	posebej	v	stolpec,	kjer	mislijo,	da	je	prav	
(brez	diskusije).
Razdelite	skupino	v	dve	ali	več	manjših,	v	katerih	člani	skupine	 ¾
rezultate	primerjajo	in	se	pogovarjajo	o	njih.
Za	ponovno	združitev	skupine	se	pri	skupnem	delu	trudimo	po- ¾
iskati	seznam	besed,	s	katerimi	se	vsi	strinjajo.

8
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Seksualno ali neseksualno – Primer seznama besed
Objeti Vznemirljiv Lizati
Potreben Sesanje Drgniti
Varnost Občutljiv Igrače
Poljubljanje Nežnost Partner
Toplo Žgečkanje Zaupanje
Kurac Fukanje Temno
Praskanje Predati	se Ekstaza
Ljubkovanje Vonj Deljenje
Varen Držati Zvezan
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Zapišite	omenjene	besede	v	enega	od	stolpcev.	
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Spolna vzgoja
Mnogi	niso	vajeni	pogovorov,	ali	se	pa	vsaj	ne	počutijo	prijetno	pri	pogo-
voru	o	spolnih	odnosih	in	o	varnejšem	izvajanju	le-teh.	Niso	se	naučili	
prosto	govoriti	o	tem.	Ko	pa	je	tema	možnost	okužbe	s	spolnimi	odnosi,	
je	ključnega	pomena	govoriti	o	spolnih	odnosih.	Ta	vaja	poskuša	vsem	
pojasniti,	da	sta	nerodnost	in	sram	nekaj	normalnega	pri	tej	temi,	saj	se	
nikoli	nismo	učili	drugače.	V	tej	vaji	je	skupna	debata	zaradi	ohranjanja	
zasebnosti	omejena.
Cilji: 

1.	Predstavitev	teme	Varni	spolni	odnosi	na	nevsiljiv	način.
2.	Pojasniti,	da	je	spolna	vzgoja	pri	večini	bila	zelo	omejena,	
npr.	ni	vključevala	dovolj	odprtih	pogovorov.

Trajanje: 
15–30 minut•	

Št. sodelujočih: 
minimalno 6, maksimalno 21•	

Potrebna oprema: 
nič•	

Osnutek vaje:
Skupino	razdelite	v	trojice. ¾
Vsak	posameznik	v	teh	manjših	skupinah	dobi	največ	tri	minute,	 ¾
da	ostalima	pove	o	svoji	spolni	vzgoji.	Ključne	besede	so:	kdaj	
se	je	dogajalo,	kdo	je	izvajal	in	kaj	so	vam	povedali.
Ko	vsi	povejo	svojo	zgodbo,	se	o	splošnih	vtisih	na	kratko	pogo- ¾
vorite v skupnem delu.

Opombe:
Uporabno	za	prebijanje	ledu	ali	kot	začetek	debate	o	problematiki	var-
nejših	spolnih	odnosov.



199

3

9

8

7

6

5

4

3

2

1

10

11

Varno ali ne?
Cilji: 

1.	Zapisati	obsežnost	znanja	udeležencev	o	tehnikah	varnejših	
spolnih	odnosov	in	prispevati	manjkajoče	informacije.
2.	Dvig	osveščenosti	glede	dejstva,	da	obstaja	več	varnih	kot	
nevarnih tehnik.

Trajanje: 
30–45 minut•	

Št. sodelujočih: 
minimalno 6, maksimalno 20•	

Potrebna oprema: 
trije	kompleti	lepljivih	listkov	(mali	rumeni	samolepljivi),	pi-•	
sala,	4	listi	z	golim	moškim	in	žensko	za	na	tablo	z	dvema	
stolpcema,	imenovanima	‚varno‘	ali	‚nevarno‘

Osnutek vaje:
Razdelite	skupino	v	dve	ali	več	manjših	 ¾
Vsaki	 skupini	 dajte	 lepljive	 listke,	 pisalo	 in	 navodila	 za	 zapis	 ¾
čim	več	 različic	 ljubljenja	 (tehnike,	položaji,	dejanja).	Na	vsak	
listek	napišite	eno	tehniko.	Listki	se	začasno	nalepijo	na	tablo	
(10 minut).
Štiri	pripravljene	liste	pritrdite	na	steno.	Na	tabli	sta	prikazana	 ¾
sprednja	in	zadnja	stran	ženske	in	moškega.	
Sodelujoči	imajo	pet	minut	časa,	da	postavijo	listke	na	tiste	dele	 ¾
telesa,	kamor	po	njihovem	mnenju	te	različice	spadajo.
Potem	postavite	peti	list	proti	zidu.	Ta	list	z	možnostjo	obračanja	 ¾
ima	dva	stolpca:	en	je	označen	‚varno‘,	drugi	‚nevarno‘.
Vsakemu	od	sodelujočih	dajte	možnost,	da	vzame	nekaj	majh- ¾
nih	listkov	in	prebere	zabeležene	različice.	Nato	udeleženec	pri-
trdi listke v pravi stolpec.
V	zaključku	se	pogovorite	o	rezultatih	in	podajte	dodatne	infor- ¾
macije,	če	je	to	potrebno.

8
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Vrtiljak
Cilji: 

1.	Sodelujoči	doživijo	pogovor	o	intimnih	spolnih	temah
2.	Sodelujoči	doživijo	postavljanje	intimnih	vprašanj

Trajanje: 
30–60 minut•	

Št. sodelujočih: 
minimalno 12, maksimalno 30•	

Potrebna oprema: 
karte	z	vprašanji•	

Osnutek vaje:
Priprava:	kopirajte	vprašanja	z	naslednjih	strani	na	trd	papir. ¾
Razrežite	ga	v	karte. ¾
Oblikujte	zunanji	in	notranji	krog.	V	vsak	krog	postavite	enako	 ¾
število	ljudi.	Sodelujoči	sedijo	v	parih,	obrnjeni	eden	proti	dru-
gemu.
Ljudem	v	zunanjem	krogu	dajte	kup	kart. ¾
Sodelujoči	v	zunanjem	krogu	sprašujejo	s	karte	osebo,	ki	sedi	 ¾
nasproti,	ampak	samo,	če	bi	tudi	sami	odgovorili	na	vprašanje.	
Vnaprej vsem pojasnite, da se sodelujoči lahko sami odlo-
čijo, če bodo ali ne bodo odgovorili na vprašanja, posta-
vljena pred njimi. Pet	minut.
Zunanji	krog	se	premakne	za	dve	mesti,	postopek	se	ponovi.	 ¾
Pet	minut.
Glede	na	razpoložljiv	čas	in	število	sodelujočih	se	postopek	lah- ¾
ko ponovi.
Pari	izmenjajo	stole,	tako	da	notranji	krog	postane	zunanji. ¾
Novi	zunanji	krog	se	premakne	za	eno	mesto	in	spraševanje	se	 ¾
začne	znova.
Na	 koncu	 se	 v	 skupnem	delu	 lahko	 izmenjajo	 nekatere	 izku- ¾
šnje.
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Navodila za uporabo kondoma 
Cilj: 

1.	Sodelujoči	vadijo	dajanje	navodil	glede	uporabe	kondomov	
in	doživijo	ovire,	s	katerimi	so	lahko	soočeni.

Trajanje: 
30–45 minut•	

Št. sodelujočih: 
minimalno 4, maksimalno 20•	

Potrebna oprema: 
Več	dildov	(ali	banan,	kumaric	 itd.),	različne	vrste	kondo-•	
mov.	 Navodila	 glede	 uporabe	 kondomov	 (glej	 naslednjo	
stran;	 poleg	 tega	 lahko	 uporabite	 besedilo	 iz	 poglavij	 2,	
4.2, 4.3)

Osnutek vaje:
Priprava:	 kopiranje	 navodil	 o	 uporabi	 kondomov	 z	 naslednje	 ¾
strani.
Razdelite	 skupino	 na	 pare	 in	 dajte	 vsakemu	paru	 kondom	 in	 ¾
dildo (ali dildu podoben predmet).
Eden	 v	 paru	drugega	poučuje,	 kako	uporabiti	 kondom	 (5	mi- ¾
nut).
V	skupinskem	delu	naredite	povzetek	reakcij. ¾
Razdelite	navodila	za	uporabo	kondomov	in	dajte	udeležencem	 ¾
čas,	da	jih	pozorno	preberejo.
Isti	pari	se	znova	usedejo	skupaj,	vendar	se	vaja	zdaj	obrne;	 ¾
druga	oseba	z	novim	kondomom	daje	navodila	glede	na	prav-
kar prebrana navodila (5 minut).
Za	zaključek	naj	sodelujoči	reagirajo	na	dana	navodila	in	izpo- ¾
stavijo	ovire,	ki	 jih	 lahko	doživimo	pri	prikazu	uporabe	kondo-
mov.
Preverite,	če	imate	pravi	kondom: ¾

Je	za	vaginalno	ali	analno	rabo?	(posebni,	zelo	močni	kon-•	
domi so primerni samo za analno rabo).
Je	dovolj	velik?•	
Je	priznane	znamke?•	
Preverite	rok	trajanja.•	

Previdno	odprite	embalažo: ¾
Ne	uporabite	zob	ali	 škarij,	 izogibajte	se	strganju	kondo-•	
ma

Kondom	vzemite	iz	embalaže: ¾
Posebej	previdni	bodite	z	dolgimi	nohti.•	
Prepričajte	se,	da	ne	držite	kondoma	od	znotraj.•	

Stisnite	prostorček	za	spermo,	tako	da	ne	ostane	notri	nič	zra- ¾
ka.

To	zmanjša	verjetnost	strganja,	saj	prostorček	ne	bo	pod	•	
pritiskom.
Če	kondom	nima	prostorčka,	ga	naredite	sami	s	stiskanjem	•	
zraka proti vrhu kondoma (2–3 cm).

8
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Kondom	dajte	na	vrh	penisa	 in	ga	pazljivo	odvijte	do	 temena	 ¾
penisa.

Ko	je	kondom	do	konca	odvit,	je	manjša	verjetnost,	da	bo	•	
zdrsnil dol.
Spet bodite previdni z dolgimi nohti.•	

Uporabite samo lubrikant na vodni osnovi. ¾
Za	analno	penetracijo	vedno	uporabite	lubrikant.•	
Lubrikant,	ki	ni	na	vodni	osnovi,	bo	razgradil	kondom.•	

Penis	izvlecite	hitro	po	ejakulaciji.	 ¾
Med	 izvlečenjem	 držite	 kondom	 pri	 odprtini,	 da	 ne	 zdrsi	•	
dol.
Če	čakate	predolgo,	lahko	penis	postane	mlahav,	kondom	•	
zdrsi	z	njega	in	sperma	pobegne.

Na kondomu naredite vozel in ga odvrzite. ¾
Ne	na	stranišču,	saj	lahko	zamaši	odtok.•	

Vedno,	ko	začnete	»fukati«,	uporabite	nov	kondom.	Nikoli	ne	upora-
bljajte	dveh	kondomov	hkrati,	saj	se	 lahko	kondoma	zaradi	 tega	str-
gata.
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Štafeta s kondomom
Cilj: 

Sodelujoči	vadijo	uporabo	kondomov	s	pomočjo	igre.
Trajanje: 

10–20 minut•	
Št. sodelujočih:  

minimalno 6, maksimalno 12•	
Potrebna oprema: 

dildi (ali banane, kumare itd.), kondomi, pisna navodila za •	
kondome	(glej	list	iz	vaj	za	uporabo	kondoma).

Osnutek vaje:
Udeležencem	dajte	navodila	glede	uporabe	kondoma. ¾
Pisana	navodila	so	uporabljena	kot	‚zlati‘	standard	(glej	list). ¾
Razdelite	skupino	v	manjše	enake	skupine. ¾
Vsakemu	članu	v	skupinah	dajte	dva	kondoma	(enega	za	rezervo). ¾
Sodelujoči	se	postavijo	v	vrsto. ¾
Prva	oseba	iz	vsake	skupine	prejme	dildo	in	mora	pravilno	nata- ¾
kniti	kondom,	ga	potem	sneti	in	narediti	vozel.	Nato	začne	drugi	
z istim postopkom.
Skupina,	ki	konča	prva,	zmaga. ¾

Opombe:
Učitelj	lahko	določi	sodnike,	ki	ocenjujejo	delo	udeležencev. ¾
Če	se	udeleženci	zmotijo,	morajo	začeti	znova. ¾
Zmagovalec	naj	dobi	manjšo	nagrado. ¾

Pogovori o varnejših spolnih odnosih
Ljudje	 uporabljajo	 različne	 izgovore	 proti	 uporabi	 kondomov.	 Cilj	 te	
vaje	je	o	takih	pretvezah	spregovoriti.	in	poiskati	utemeljene	argumen-
te	proti	njim.
Cilj: 

pogovor o uporabi kondomov, za in proti.
Trajanje: 

30–45 minut•	
Št. sodelujočih: 

minimalno 6, maksimalno 20•	
Potrebna oprema: 

dve	različni	stališči•	
Osnutek vaje:

Razdelite	skupino	na	dva	dela;	eno	za	uporabo	kondomov,	dru- ¾
go pa proti uporabi.
Vsaka	skupina	dobi	delovni	list	sodelujočih,	glej	naslednje	strani. ¾
Skupini	pripravljata	nalogo	10	minut. ¾
Nato se skupini zbereta in se usedeta ena nasproti druge. Skupina,  ¾
ki	nasprotuje	uporabi	kondomov,	pove	svoj	prvi	razlog	proti	upora-
bi.	Skupina	za	uporabo	ima	nato	priložnost	za	odgovor.	Razlogi	za	
in	proti	se	nato	izmenjujejo	eden	za	drugim,	naj	jih	bo	čim	več.
Enega za drugim zapišite argumente za uporabo kondomov in 
upoštevajte,	da	se	vaš	partner	verjetno	ne	bo	strinjal	z	vami.

8
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Kratke zgodbe ZA

»To	privlačno	osebo	ste	opazovali	nekaj	tednov.	Zdaj	sta	se	srečala	in	
se	zaljubila.	Po	vznemirljivem	večeru	se	znajdeta	v	postelji,	oba	pripra-
vljena	na	ljubljenje.	Hočete	uporabiti	kondom,	a	ne	veste,	kako	načeti	
temo.	Zadnja	stvar,	ki	jo	hočete	povedati,	je,	da	ste	HIV	pozitivni.	Pre-
pričajte	vašega	partnerja	k	uporabi	kondoma.«

»Imate	močno	menstruacijo	prvi	dan.	To	je	vaša	zadnja	noč	počitnic	in	
vaša	zadnja	možnost	za	romanco	s	seksi	moškim,	ki	ste	ga	spoznali	v	
baru	v	pristanišču.	Povedal	vam	je,	da	ima	preteklost	z	drogami	in	par-
tnerja	z	obnašanjem	visokega	tveganja.	Ura	je	pol	dveh	zjutraj,	imate	
samo	eno	uro	časa,	preden	se	mora	vrniti	domov	k	zaročenki.	Kondo-
mov	ni	na	voljo.	Kaj	storite?«

»Po	mesecih	stalnega	prerekanja	o	denarju	in	uživanju	drog	z	vašim	
partnerjem	je	stanje	postalo	neznosno	in	greste	od	doma.	Imate	srečo,	
da	lahko	prespite	pri	enem	od	prijateljev.	Ko	ste	tam	kot	gost	kak	teden,	
bi	vaš	prijatelj	rad	dobil	‚najemnino‘.	Z	vami	hoče	imeti	spolne	odnose.	
Ko	ste	z	njim	v	postelji,	ugotovite,	da	noče	uporabiti	kondoma.«

Spodaj	napišite	argumente	proti	uporabi	kondomov,	enega	za	drugim,	
in	imejte	v	mislih,	da	se	vaš	partner	verjetno	ne	bo	strinjal	z	vami.

Kratke zgodbe PROTI
»To	privlačno	osebo	ste	opazovali	nekaj	tednov.	Zdaj	sta	se	srečala	in	
se	zaljubila.	Po	vznemirljivem	večeru	se	znajdeta	v	postelji,	oba	pripra-
vljena	na	ljubljenje.	Ker	sovražite	kondome,	jih	ne	boste	uporabili.	Po-
leg	tega	niste	HIV	pozitivni.	Vaš	partner	predlaga	uporabo	kondoma.	
Razložite,	zakaj	ga	nočete	uporabiti.«

»Vi	in	vaše	dekle	sta	droge	uživala	deset	let.	Vaše	dekle	dela	na	ulici	
in	zasluži	dovolj,	da	vaju	oba	oskrbuje	z	drogami.	Veliko	časa	je	minilo,	
odkar	ste	nazadnje	bili	brez	droge.	Neko	noč	pa	ona	naenkrat	 reče,	
da	hoče	z	vami	uporabiti	kondom.	Presenečeni	ste,	saj	mislite,	da	so	
kondomi	samo	za	stranke.	Zavrnete	jo.«

izmenjava mnenj o varnejših spolnih odnosih
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Raziskovanje različnih sistemov vrednot *7
Čeprav	se	kar	veliko	pogovarjamo	o	načinih	prenosa	HIV	in	hepatitisa,	
še	vedno	ostajajo	negotovosti	in	dvomi	(glej	poglavje	2.	3.2).

Cilj: 
1.	Raziskovanje	različnih	sistemov	vrednot.
2.	Sodelujočim	omogočiti,	da	sami	pri	sebi	lahko	razjasnijo,	kaj	
je	sprejemljivo	in	kaj	ni.
3.	Postavljanje	osnove	za	pogovor	o	varnejših	spolnih	odno-
sih.

Trajanje: 
45–60 minut•	

Št. sodelujočih: 
minimalno 6, maksimalno 20•	

Potrebna oprema: 
kopije	kart	z	 izjavami	 in	 tri	naslovne	karte	(glej	naslednje	•	
strani:	‚To	je	OK	za	mene‘,	‚To	je	OK	za	druge‘,	‚To	ni	OK‘

Osnutek vaje:
Pritrdite	tri	naslovne	karte	na	zid/tablo,	tako	da	jih	vsi	lahko	vidi- ¾
jo,	in	nato	postavite	manjše	karte	z	vprašanji	na	kup,	kjer	jih	vsi	
lahko	dosežejo.
Prosite	sodelujoče,	da	 izberejo	karto,	eno	za	drugo,,	 in	 jo	po- ¾
stavijo	pod	tisto	naslovno	karto,	ki	se	jim	zdi	najbolj	primerna.	
Prosite	jih,	da	komentirajo	svojo	izbiro.
Če	oseba	izbere	karto	z	izjavo,	o	kateri	nočejo	povedati	svojih	 ¾
pogledov,	jo	lahko	dajo	nazaj	v	kup	in	vzamejo	novo	karto,	ali	
pa	se	samo	usedejo.	
Ko	so	vse	karte	postavljene,	povejte	sodelujočim,	da	lahko	pre- ¾
maknejo	katerokoli	karto	pod	drugo	naslovno	karto,	če	se	 jim	
zdi,	da	je	prej	bila	napačno	postavljena.	Vsaka	oseba	lahko	do-
ločeno	karto	premakne	samo	enkrat.	
Sodelujoči	bodo	morda	hoteli	povedati,	zakaj	so	premaknili	kar- ¾
to, morda bodo pa to storili brez besed.
Sodelujoče	vprašajte,	če	so	bili	presenečeni	nad	lastnimi	odzivi	 ¾
ali odzivi koga drugega.
Sodelujoče	vprašajte,	kaj	so	se	iz	te	vaje	naučili. ¾

*7	Ta	vaja	je	
bila povze-
ta po Brian 
Murtaugh:	
Peer	education	
(book	3).	Glej	
reference

8
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Raziskovanje različnih sistemov vrednot – Izjave

Imeti	več	kot	enega	partnerja.  ¾

Biti	plačan	za	spolne	odnose.  ¾

Prostituirati	se.  ¾

Vedno	vztrajati	pri	uporabi	kondoma	pri	prostituiranju.  ¾

Uporaba	vibratorja.	  ¾

Dobivati droge za seks.  ¾

Dajanje	drog	za	seks.  ¾

Govoriti	o	medsebojnih	spolnih	odnosih	drugih	zapornikov.  ¾

Spolni	odnos	med	dvema	ženskama.  ¾

Vaginalno	občevanje	brez	kondoma	v	zasebnih	heteroseksual- ¾
nih odnosih. 

Ženske,	ki	pijejo.  ¾

Pornografija.  ¾

Pritiskanje	(ustrahovanje)	na	druge	za	seks.  ¾

Seks	kot	dokaz,	da	nekoga	ljubite. ¾
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3To	je	OK	za	MENE

To	je	OK	za	DRUGE

To ni OK

raziskovanje različnih sistemov vrednot
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Varnejši spolni odnosi v razmerjih, prostituiranje kot izpostavl-
janje tveganju
HIV	in	spolno	prenosljive	bolezni	so	pogosto	tema	pogovorov	pri	po-
klicnih	spolnih	odnosih.	Tveganja	pri	zasebnih	spolnih	odnosih	pa	so	
pogosto	zanemarjena.	Tveganja	so	pogosto	povezana.	Bolj	bi	morali	
izpostaviti	zavednost	o	povezavi	med	tveganjema.

Cilji: 
1.	Raziskovanje	 tveganj	 in	vsakdanjih	prepričanj	 v	heterose-
ksualnih	razmerjih.
2.	Dajanje	možnosti	 vaditi	 veščine	o	pogajanju	 in	odločanju,	
tako	da	so	zaporniki	bolj	sposobni	izbirati	pozitivne	odločitve	v	
socialnih	in	(hetero)seksualnih	razmerjih.
3.	Pogovor	o	nujnosti	komunikacije	o	tveganem	obnašanju.

Trajanje: 
60 minut•	

Št. sodelujočih: 
minimalno 6, maksimalno 20•	

Potrebna oprema: 
kopije	scenarija	(naslednja	stran),	tabla•	

Osnutek vaje:
Skupino	razdelite	v	pare	in	jim	dajte	možnost,	da	se	pogovorijo	 ¾
o	scenariju	(10–15	minut).
Zberite	rešitve	(pomožni	argumenti)	in	se	pogovorite	o	njih. ¾
Zapišite	seznam	možnih	rešitev	na	tablo. ¾
Pojasnite,	da	je	ta	scenarij	samo	primer,	kako	se	začne	ženska	 ¾
prostitucija,	in	da	obstajajo	tudi	drugi	načini,	ki	pogosto	vključu-
jejo	nasilje,	situacijo	brez	drugih	možnosti	itd.

8



210

Lahko poiščete nekaj argumentov in pomagate Maureen?
Maureen	in	Paul	sta	skupaj	že	kakih	6	mesecev,	oba	že	kar	nekaj	časa	
uživata	droge.	Kupovanje	drog	za	oba	postaja	vedno	težje.	Potem	ko	
so	Paula	ujeli	policisti,	mu	ne	dovolijo	več	v	nekatere	trgovine	in	skladi-
šča	(ker	je	kradel).	Ker	nista	videla	nobene	druge	rešitve,	je	Maureen	
začela	delati	kot	prostitutka.	Tako	Paulu	kot	Maureen	je	bilo	jasno,	da	
bo	vztrajala	pri	uporabi	kondoma,	vendar	ji	na	začetku	ni	vedno	uspelo	
prepričati	strank.	Pogosto	 je	bilo	nemogoče,	še	posebej,	ko	 je	nujno	
potrebovala	denar.	Večina	strank	je	hotela	oralni	seks	v	avtu,	nekateri	
pa	so	hoteli	vaginalni	seks.	Prvič	je	mislila,	da	oralni	seks	ni	vzrok	za	
okužbe.	Ko	pa	je	to	počela	že	večkrat,	se	je	zaradi	situacije	počutila	
depresivno.	Čeprav	so	se	stranke	zdele	zelo	čiste	 in	se	je	zdelo	ne-
mogoče,	da	se	okuži,	se	 je	pri	nezaščitenih	spolnih	odnosih	počutila	
zelo	neprijetno.	Težava	je	bila,	da	še	vedno	ni	našla	načina,	kako	se	o	
tem	pogovoriti	s	Paulom.	Spolnih	odnosov	nista	imela,	odkar	je	začela	
delati	na	ulici,	ni	ga	hotela	okužiti.

varnejši spolni odnos v razmerjih – scenarij
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Pozitiven odziv na prepričevanje *8
V	mnogih	situacijah	predlog	o	uporabi	kondoma	zavrne	moški.	Kon-
dom	je	pogosto	povezan	z	nezaupanjem,	neprijetnostjo,	s	komplicira-
njem	itd.	Sledi	nekaj	izjav,	zaradi	katerih	hočemo	slišati	nekaj	izzivalnih	
odgovor.
Cilji: 

1.	Zapornikom	dati	priložnost,	da	pozitivno	odgovorijo	na	pre-
pričevanje	 s	 kljubovanjem	 prepričevalcu	 in	 z	 dodajanjem	 la-
stnih zamisli.
2.	Pogovor	o	različnih	strategijah	 iskanja	rešitev	v	konfliktnih	
situacijah,	ki	temeljijo	na	individualnih	izkušnjah	in	znanju.

Trajanje: 
60 minut•	

Št. sodelujočih: 
minimalno 6, maksimalno 20•	

Potrebna oprema: 
Bip	Bip	seznam	predlogov	(spodaj)•	

Osnutek vaje:
Iz	sobe	odstranite	vse	stole	in	ostale	predmete; ¾
Skupino	prosite,	da	se	v	enem	delu	sobe	postavijo	v	vrsto,	eden	 ¾
poleg	drugega;
Skupini	povejte,	da	boste	prebrali	izjavo	s	seznama; ¾
Vsaka	 izjava	 poskuša	 nekoga	 prepričati	 v	 spolni	 odnos	 brez	 ¾
kondoma	ali	v	poklicnem	ali	v	zasebnem	razmerju;
Vsak,	ki	se	domisli	izjave	za	odgovor,	mora	zaklicati	»Bip	bip!«	 ¾
Učitelj	to	osebo	pokliče	po	imenu,	ta	nato	lahko	odgovori	in	sto-
pi	en	korak	naprej.	Preostali	člani	skupine	ostanejo	na	mestu;
Postopek	se	nato	ponavlja.	Ko	nekdo	iz	skupine	pride	do	druge	 ¾
strani	sobe,	postavite	vse	ljudi	nazaj	v	začetni	položaj.	Nadaljuj-
te,	dokler	vam	ne	zmanjka	izjav.
Pogovorite	se	o	odzivih	sodelujočih.	So	 realni?	So	uporabni?	 ¾
Kaj	je	tu	izrazito	pozitivna	vrednota?	Lahko	sodelujoči	pomislijo	
na	uporabo	teh	izjav	v	prihodnosti?

*8	
Ta	vaja	je	bila	
povzeta po 
Brian	Mailagh:	
Peer	education	
(book 3) 
glej	reference

8
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Raziskovanje dejstev o HIV/AIDS-u *9
Čeprav	kar	pogosto	govorimo	o	prenosu	hepatitisa	in	HIV-a,	so	ljudje	
še	vedno	negotovi	glede	njunega	prenosa	v	vsakdanjem	življenju	(glej	
poglavje	2.3.2.6.).
Cilj: 

1.	Raziskati	dejstva	o	HIV/AIDS-u	in	hepatitisu.
Trajanje: 

45–60 minut•	
Št. sodelujočih: 

minimalno 6, maksimalno 20•	
Potrebna oprema: 

pisala,	vprašalniki	in	listi	z	odgovori	za	pojasnilo•	
Osnutek vaje: 

Razdelite	vprašalnike	med	sodelujoče. ¾
Na koncu se pogovorite o odgovorih. ¾

Različice:
Pripravite	 tri	 večje	 liste	papirja.	Enega	označite	 s	STRINJAM	 ¾
SE,	drugega	z	NE	STRINJAM	SE	in	tretjega	z	NISEM	PREPRI-
ČAN.
Lista	s	STRINJAM	SE	in	NE	STRINJAM	pritrdite	na	steno	na	 ¾
nasprotnih	koncih	sobe	in	NISEM	PREPRIČAN	na	sredini.
Na	glas	preberite	izjavo.	Če	se	ljudje	z	njo	strinjajo,	naj	se	po- ¾
stavijo	 k	 listu	STRINJAM	SE,	 oziroma	 se	 postavijo	 k	 listu,	 ki	
najbolje	odraža	njihovo	stališče.	
Spodbudite	 pogovor	med	 sodelujočimi	 glede	 predlaganih	 od- ¾
govorov.	Nekatere	izjave	imajo	jasne,	pravilne	odgovore,	med-
tem	ko	so	druge	namerno	dvoumne	za	začetek	pogovora	ter	za	
spodbudo	udeležencem	za	 razmišljanje	o	 različnih	 situacijah.	
Pojasnite	pravilne	podatke	na	koncu	vsakega	dela.

*9	
Ta	vaja	je	bila	
povzeta po Brian 
Murtagh:	Peer	
Education (book 
3)	glej	reference
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3Bi	to	res	storil,	če	me	res	ljubiš? 1. 

Misliš,	da	imam	neko	bolezen	ali	kaj	takega? 2. 

To	hočem	narediti,	ker	te	ljubim. 3. 

Hočem	biti	blizu	tebe	–	niti	lateksa	nočem	med	nama. 4. 

Dal ga bom ven, preden mi pride. 5. 

Nikomur ne bom povedal. 6. 

AIDS	je	bolezen	za	homoseksualce	–	ljudje,	kot	sva	midva,	ga	7. 
ne	dobijo. 

Kondomi	mi	pokvarijo	užitek. 8.	

Poglej	mi	v	oči.	So	rumene?	Nimam	hepatitisa	ali	AIDS-a,	9. 
videla	bi,	če	bi	ga	imel. 

Če	jemlješ	tablete,	se	ne	bo	nič	zgodilo. 10. 

Če	zanosiš,	lahko	vzameš	tisto	tableto	‚za	jutro	po	tem‘ 11. 

Počutil	bi	se	tako	zavrnjeno,	če	tega	ne	bi	mogla	narediti	tu	in	zdaj. 12. 

Plačal	ti	bom	5	funtov	več. 13. 

Poglej	ta	avto,	to	obleko	–	misliš,	da	bi	lahko	vse	to	imel	z	14. 
nalezljivo	boleznijo? 

Če	to	storiš	oralno,	se	ne	bo	čisto	nič	zgodilo! 15. 

Nisem	tista,	ki	se	mora	bati	okužbe.	Mene	mora	biti	strah	zaradi	tebe. 16. 

Ne morem zaploditi otroka. Bil sem steriliziran.17. 

pozitiven odziv na prepričevanje 
– »Bip Bip« izjave
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Mislite, da HIV lahko najdemo v Strinjam 
se

Ne stri-
njam 
se

Nisem 
prepri-
čan

Zraku?
Krvi?
Hrani?
Spermi?
Ženskih	vaginalnih	tekočinah?
Materinem	mleku?
Slini?
Znoju?
Solzah?
Urinu?
Dotiku	s	kožo?

Mislite, da lahko HIV dobite zaradi Stri-
njam 
se

Ne stri-
njam 
se

Nisem 
prepri-
čan

Oralnega	seksa	(ženske	z	ženskami)?
Ugrizov	insektov	ali	živali?
Tetovaže?
Kihanja	nekoga	s	HIV	v	vas?
Deljenja	zobne	ščetke?
Mešanja	krvi?
Deljenja	igel?
Vlažnih	poljubov?
Deljenja	dilda?
Prebadanje	ušes?
Oživljanja	usta	na	usta?
Čiščenja	tuje	krvi?
Transfuzije	krvi?
Rokovanja?

Kaj od naslednjega bi po vašem mnenju pomagalo pri 
izogibanju okužbi s HIV

Se 
strinjam

Ne 
strinjam 
se

Nisem 
prepri-
čan

Ne	deliti	celice	s	HIV	pozitivno	žensko?
Uporaba	kontracepcijskih	tablet?
Prenehanje	z	oralnim	seksom,	preden	moškemu	pride?
Prenehanje	z	vaginalnim	seksom,	preden	moškemu	pride?
Ne	si	izposojati	zobne	ščetke?
Vedno	uporabljati	kondom	med	poklicnimi	spolnimi	stiki?
Ne	deliti	kozarcev	in	brisač	s	sostanovalcem	v	celici?

izjave o hiv/aids 
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3
Mislite, da je AIDS v …
Zraku? Ne HIV	ni	bolezen,	ki	bi	se	prenašala	po	zraku.	Zato	ni	tveganja,	če	ste	v	

istem	prostoru	ali	blizu	nekoga,	ki	je	okužen.
V	krvi?	 Da HIV	 je	v	velikih	količinah	prisoten	v	krvi	okužene	osebe,	 tako	da	 je	

prenos	možen.
V	hrani? Ne HIV	se	prenaša	samo	s	telesnimi	tekočinami.	Ni	nevarnosti	pri	uživanju	

hrane,	ki	jo	je	pripravil	nekdo,	ki	je	HIV	pozitiven.
V	spermi?	 Da če	sperma	okužene	osebe	vstopi	v	telo	druge	osebe,	npr.	pri	nezašči-

tenem seksu.
V	ženskih	vaginalnih	tekoči-
nah?

Da HIV	lahko	najdemo	v	vaginalnih	tekočinah	in	prenos	se	lahko	pojavi.

V	materinem	mleku? Da materino	mleko	 okužene	 ženske	 vsebuje	HIV,	 tako	 da	 obstaja	mo-
žnost,	da	mama	okuži	svojega	otroka	med	dojenjem.

V	slini?	 Da vse	telesne	tekočine	okužene	osebe	vsebujejo	HIV	v	raznih	količinah.	
Slina	ne	vsebuje	dovolj	virusa	za	prenos.

V	znoju? Da glej	zgoraj.
V	solzah?	 Da glej	zgoraj.
V	urinu? Da glej	zgoraj.
V	kožnem	stiku? Ne

 
Mislite, da lahko dobite HIV zaradi …
Oralnega	 seksa	 (ženske	 z	
ženskami)?

Da HIV	je	prisoten	v	vaginalnih	tekočinah,	zato	se	prenos	lahko	zgodi.

Ugrizov	insektov	ali	živali? Ne komarji	na	primer	ne	morejo	okužiti	ljudi	s	HIV.
Tetovaže? Da tveganja	pri	tetovažah	so	navezana	na	uporabo	‚umazanih‘	igel,	ki	so	

morda	bile	uporabljene	za	osebo	s	HIV.
Kihanja	okužene	osebe	po	vas? Ne
Deljenja	zobne	ščetke? Da Zelo	majhno	tveganje.
Mešanja	krvi? Da Zelo	nizko	tveganje.
Deljenja	igel? Da Zelo	visoko	tveganje.
Vlažnih	poljubov? Ne Čeprav	je	v	teoriji	možno,	je	zelo	neverjetno.	Količina	virusa	v	slini	je	

praviloma zelo nizka.
Deljenja	dilda? Da HIV	lahko	najdemo	v	vaginalnih	tekočinah,	tako	da	lahko	pride	do	prenosa.
Prebadanje	ušes? Da vendar	je	tveganje	pri	uporabi	okužene	igle	zelo	nizko.
Oživljanja	usta	na	usta? Da teoretično	je	možno.	Če	je	kri	v	ustih	umirajoče	osebe,	potem	obstaja	

majhno	tveganje,	čeprav	ni	bilo	še	nobenega	tovrstnega	zabeleže-
nega primera.

Čiščenja	tuje	krvi? Da Če	je	kri	okužena,	in	če	ima	tisti,	ki	čisti,	odprte	rane	ali	ureznine	na	
rokah	in	ne	uporablja	rokavic.

Transfuzije	krvi? Da Mnogo	ljudi	se	je	tako	okužilo	v	preteklosti;	preden	so	začeli	testirati	kri.
Rokovanja? Ne nobenega	tveganja.

Kaj od naslednjega bi po vašem mnenju pomagalo pri izogibanju okužbi s HIV … 
 
Ne	deliti	celice	s	HIV	pozi-
tivno	žensko?

Ne okužba	se	pojavi	samo	s	seksom,	z	deljenjem	igel	in	injekcij	ali	
krvnih stikov.

Uporaba	kontracepcijskih	
tablet?

Ne tableta	ne	daje	nobene	zaščite	proti	HIV	ali	katerikoli	drugi	s	krvjo	
prenosljivi	bolezni.

Prenehanje	z	oralnim	seksom,	
preden	moškemu	pride?

Ne Ta	metoda	pogosto	ni	uspešno	uporabljena	pri	dinamičnem	ali	spol-
nem odnosu.

Prenehanje	z	vaginalnim	sek-
som,	preden	moškemu	pride?

Ne glej	zgoraj.

Ne	si	izposojati	zobne	ščetke? Da čeprav	je	tveganje	minimalno	(glej	zgoraj).
Vedno	uporabljati	kondom	med	
poklicnimi	spolnimi	stiki?

Da Kondomi	so	učinkovito	sredstvo	za	preprečevanje	spermi,	da	dose-
že	vašo	kri.

Ne	deliti	kozarcev	in	brisač	
s	sostanovalcem	v	celici?

Ne Okužba	se	zgodi	samo	s	seksom,	deljenjem	igel	in	injekcij,	ali	krvnih	
stikov.

list z odgovori o raziskovanju teh dejstev 
2/2
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8.3 Vaje samo za osebje zapora
Za	začetek	vsakega	izobraževanja	za	osebje	predlagamo	pogovor	o	
drogah	 na	 bolj	 splošen	 in	 osnoven	 način:	 učinki,	 vzorci	 in	 pretežna	
uporaba,	povezana	tveganja	 in	miti.	Mogoče	bi	bilo	koristno	začeti	s	
kvizom	 ‚Kaj	 veste	o	drogah?‘	 (glej	poglavje	2,	2.1).	Ta	oblika	se	zdi	
primerna	in	koristna	pri	začetnih	pogovorih	o	drogah	in	njihovem	vplivu	
na	družbo.	Izogibajte	se	ustvarjanju	tekmovalnosti	pri	kvizu,	saj	se	ob	
napakah	sodelujoči	 lahko	počutijo	osramočene.	Vprašanja	uporabite	
kot	začetek	za	nadaljnjo	diskusijo.	Kviz	lahko	udeleženci	izpolnijo	po-
samezno,	ne	da	bi	drugi	videli	odgovore.	Potem	kviz	deluje	kot	prever-
janje	stopnje	znanja	posameznih	udeležencev	in	pokaže,	da	bi	ljudje	
morda	morali	vedeti	več	o	povezanih	problemih.

8
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Legalne in nelegalne droge
Pogovori	z	osebjem	o	tematiki	drog	in	nalezljivih	bolezni	bi	se	morali	
začeti	in	biti	strukturirani	glede	na	specifične	okoliščine	in	potrebe	ose-
bja.	Naslednja	vaja	bi	lahko	bila	uporabna	za	začetek:
Ta	vaja	uporablja	poglavje	2.2	kot	priročnik.
Cilji: 

1.	Predstavitev	učinkov	in	tveganj	pri	drogah.
2.	Prikaz	razlik	in	podobnosti	legalnih	in	nelegalnih	drog.

Trajanje: 
60–80	minut•	

Št. sodelujočih: 
minimalno 4, maksimalno 20•	

Potrebna oprema:
	Tabla	(kopije	poglavja	2.2	lahko	uporabite	kot	‚prospekte‘)•	

Osnutek vaje:
Sodelujoče	 prosimo,	 naj	 naštejejo	 legalne	 in	 nelegalne	 dro- ¾
ge;	zapišejo	 jih	na	 tablo	v	dva	stolpca	 (legalne	 in	nelegalne).	 
Vprašajte	po	učinkih	najbolj	 razširjenih	drog	 in	 jih	napišite	na	
seznam.	 Prevladovali	 bodo	 negativni	 učinki.	 Izrecno	 vprašaj-
te,	kateri	bi	lahko	bili	pozitivni	učinki	(‚Zakaj	te	substance	ljudi	
privlačijo	ali	jih	celo	uporabljajo?‘(npr.	užitek,	lajšanje	bolečin). 
Katere	so	razlike	in	podobnosti	med	različnimi	substancami	(le-
galnimi,	nelegalnimi	in	farmacevtskimi	drogami)?

Različice:
Sodelujoče	prosite,	da	se	razdelijo	v	dve	skupini.	Ena	bo	govo- ¾
rila	proti	prepovedi	alkohola,	ena	pa	za.	Vsaka	skupina	izbere	
govornika, ki bo potem predstavil argumente celotni skupini – 
po 30 minutah.
‚V	Italiji	sme	vsak	zapornik	kupiti	pol	litra	vina	dnevno‘	–	govorite	 ¾
o	vplivu	tega	pravila:	Se	strinjate/nasprotujete	temu	ukrepu?

Opombe:
Učitelj	mora	biti	dobro	poučen	o	drogah	in	njihovi	uporabi.
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Uporaba marihuane med zaporniki – kaj si mislite o tem?
Odnos	družbe	glede	uživanja	drog,	še	posebej	glede	marihuane,	se	v	
mnogih	državah	spreminja.	Na	uživanje	marihuane	danes	ne	gledamo	
nič	manj	kritično	kot	nekoč.	V	raznih	državah	postajajo	zakoni	glede	
uživanja,	posedovanja	droge	(in	v	nekaterih	primerih	celo	prodaje	na	
drobno)	bolj	popustljivi.	Marihuana	je	najbolj	razširjena	droga	med	za-
porniki	 in	se	nanjo	gleda	kot	na	uporabno	 funkcijo	ali	 kot	pomoč	pri	
navajanju	na	zapor.	Nekateri	upravniki	kazenskih	ustanov	so	ugotovili,	
da	se	ne	morejo	izogniti	prilagajanju	na	to	novo	stanje;	v	nekaterih	za-
porih	(npr.	v	severni	Nemčiji)	urinski	testi	ne	vključujejo	več	prisotnosti	
marihuane.	Nekateri	upravniki	zaporov	na	Škotskem	potrjujejo	pogled,	
da	uporaba	nekaterih	 drog	 v	 zaporu	ni	 veliko	 drugačna	od	uporabe	
zunaj.	»Še	vedno	mislimo,	da	zaporniki,	ki	kadijo	marihuano,	kršijo	za-
kon	 in	bodo	primerno	obravnavani,	vendar	odsevamo	svet	zunaj	za-
porov«	(The	Scotsman,	13/5/98).	Zveza	Howard	za	kazenske	reforme	
je	v	Združenem	kraljestvu	pred	kratkim	predlagala	odpravo	kazni	za	
uporabo	marihuane	v	zaporih	v	svojemu	‚predlogu	ožjemu	odboru	za	
notranje	zadeve‘	(Submission	to	the	Home	Affairs	Select	Committee).
Cilji: 

1.	Predstavitev	namena	uživanja	drog.
2.	Učenje	dovzetnosti	do	kulturnih	sprememb,	vrednot	in	pred-
sodkov	o	uživanju	marihuane.

Trajanje: 
60–80	minut•	

Št. sodelujočih: 
minimalno 4, maksimalno 20•	

Potrebna oprema: 
Fotokopija	spodnjega	lista•	

Osnutek vaje:
Sodelujoče	prosite,	da	se	razdelijo	v	skupine	po	štiri	in	poleg	ko- ¾
piranega	besedila	izmenjujejo	mnenja	o	naslednjih	vprašanjih:

Ste	v	preteklosti	imeli	izkušnje	z	uporabo	marihuane	v	za-•	
poru?
Kako	razširjena	 je	po	vašem	mnenju	uporaba	marihuane	•	
v	zaporu?
Kaj	mislite	na	splošno	o	uporabi	marihuane?•	
Kaj	mislite	o	uporabi	marihuane	v	zaporu?•	
Se	je	vaše	mnenje	o	uporabi	marihuane	spremenilo	v	času	•	
službovanja	v	zaporu?

Osredotočenje	 na	 spremembe	osebnih	 pogledov,	 pomen	uži- ¾
vanja	drog	za	zapornike	in	možna	toleranca	zaporniškega	sis-
tema

Pomembne točke v diskusiji so lahko:
Kateri	 učinki	marihuane	 so	prikladni	 za	 zaporniški	 sistem;	 katere	 ¾
droge	pa	niso	primerne	(poživila)?
Bi	bilo	brez	marihuane	več	nasilja	med	zaporniki? ¾
Urinski	testi:	je	še	vedno	potrebno	iskati	marihuano	med	testiranji	 ¾
za	droge?

8
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Abstinenca in/ali zmanjšanje tveganja – kakšni so cilji?
Cilji: 

1.	Identifikacija	zdravstvenih	ciljev	za	zapornike,	ki	uživajo	dro-
ge.
2.	 Razumevanje	 razlik	med	 uslugami	 za	 droge	 (abstinenca,	
ohranjanje	metadona,	zmanjšanje	tveganja).
3.	Razumevanje	načela	enakosti	zdravstvene	nege	znotraj	in	
zunaj	zapora.
4.	Identifikacija	predsodkov	proti	zmanjšanju	tveganja	(‚storitve	
iz	druge	roke‘)	ali	negativnih	prizvokov.
5.	Dviganje	zavesti	glede	funkcije	premostitve	pri	zmanjšanju	
tveganja

Trajanje: 
80–100	minut•	

Št. sodelujočih: 
minimalno 4, maksimalno 20•	

Potrebna oprema: 
tabla, pisala•	

Osnutek vaje:
Sodelujoče	prosite,	da	se	razdelijo	na	skupine	po	4	in	se	pogo- ¾
varjajo	o	naslednjih	vprašanjih	(vsaka	skupina	bi	morala	določiti	
zapisovalca, ki bo zapisal rezultate na tablo):

Kateri	so	realni	kratkoročni	in	dolgoročni	zdravstveni	cilji?•	
Katere	zdravstvene	službe	in	službe	za	droge	so	potrebne	•	
za	realizacijo	teh	ciljev?
Katere	službe	zdravstva	in	za	droge	so	na	voljo	v	skupno-•	
sti?
Lahko	prenesete	te	storitve	v	okolje	zapora?•	

V	skupnem	delu	se	pogovorite	o	različnih	odgovorih	 in	 jih	po- ¾
skušajte	razporediti	 tako,	da	bodo	dolgoročni,	najvišji	na	vrhu	
(npr.	 abstinenca),	 kratkoročni	 cilji	 pa	 spodaj	 (npr.	 zmanjšanje	
tveganja).	Pogovorite	se	o	hierarhiji	ciljev.

Različice:
Debatirajte	o	abstinenci	v	primerjavi	z	zmanjšanjem	tveganja	v	 ¾
kontekstu spolnosti v zaporih.
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Zdravstvena tveganja za osebje
Cilji: 

1.	Identifikacija	zdravstvenih	tveganj	za	člane	osebja.
2.	Dvig	zavednosti	o	prenosljivih	boleznih.
3. Debata o preventivnih ukrepih.

Trajanje: 
60–80	minut•	

Št. sodelujočih: 
minimalno 4, maksimalno 20•	

Potrebna oprema:
 • tabla, pisala

Osnutek vaje:
Sodelujoče	prosite,	da	se	spomnijo	situacij	pri	vsakdanji	rutini,	 ¾
ko	so	mislili,	da	so	v	tveganem	položaju.

Zabeležite	ta	poročila	situacij	(npr.	preiskava	celice,	telesa,	•	
obiskovalca).
Poskusite	zbrati	ta	poročila.•	
Pustite	sodelujočim,	da	identificirajo	tveganja	pri	prenoslji-•	
vih	boleznih;	katere	bolezni	predstavljajo	 resno	 tveganje,	
katere	predstavljajo	verjetno	tveganje	in	katere	ne	predsta-
vljajo	tveganja.
Sodelujoče	vprašajte	o	njihovih	izkušnjah	in	znanju	glede	•	
cepljenj	(npr.	hepatitis	A	in	B).
Se	sodelujoči	zavedajo	zaščite	po	izpostavljenosti?	Vedo,	•	
kaj	 je	treba	narediti	takoj	po	vbodu	z	iglo?	Dajte	informa-
cije.

Zberite	 vse	 odgovore	 in	 situacije	 tveganja	 in	 naredite	 oceno	 ¾
tega,	kaj	je	v	prihodnosti	potrebno	storiti	glede	urjenja,	pridobi-
vanja	tehničnih	sredstev	za	preventivo,	poglobljenih	diskusij	z	
združenji,	zaporniškim	zdravnikom	in	upravnikom.

8
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Preprečevanje prenosljivih bolezni v zaporu
V	19-ih	zaporih	v	Švici,	Nemčiji	in	Španiji	so	uvedli	program	izmenjave	
igel.	Zanimive	ugotovitve	 iz	ocenjevanja	 teh	 intervencij	so	vključeva-
le:	ugotovljeno	je	bilo	zmanjšanje	deljenja	igel	med	udeleženci;	število	
ognojkov	je	drastično	upadlo;	količina	zaseženih	drog	se	ni	povečala.	
Na	to	lahko	gledamo	kot	na	indikacijo,	da	teorija	povečanega	števila	
čistih	igel	prispeva	k	povečani	rabi	drog,	kar	ni	bilo	potrjeno.	Do	sedaj	
se	v	nobenem	od	19-ih	zaporov	s	shemo	izmenjave	igel	ni	zgodilo,	da	
bi	nekdo	grozil	z	injekcijo.	Noben	od	teh	zaporov	prav	tako	ni	doživel	
napada	na	osebje	ali	na	drugega	zapornika	s	strani	zapornika,	ki	bi	
uporabil	iglo	kot	orožje.
Cilji: 

1.	Dviganje	zavesti	o	učinkovitih	ukrepih	za	preventivo	nalezlji-
vih bolezni.
2.	Debata	za	in	proti	projektom	izmenjave	igel	v	zaporih.
3.	 Pogovor	 o	 hierarhiji	 z	 alternativnimi	 ukrepi	 za	 preventivo	
prenosljivih	bolezni.

Trajanje: 
60–80	minut•	

Št. sodelujočih: 
minimalno 4, maksimalno 20•	

Potrebna oprema: 
tabla, pisala•	

Osnutek vaje:
Predstavitev	razlogov	za	modele	in	rezultatov	izmenjave	igel	v	 ¾
zaporih.
Sodelujoče	prosite,	da	se	razdelijo	v	dve	skupini	(‚za‘	in	‚proti‘	 ¾
skupini).	Vsem	sodelujočim	dajte	zgornje	besedilo.
30	minut	bi	skupini	morali	zbirati	argumente	za	in	proti	projektu	 ¾
izmenjave	igel	v	njihovem	zaporu.
V	skupnem	delu	zberite	argumente	na	tabli.	Poglejte,	kako	so	 ¾
potrebe	osebja	naslovljene	in	katere	prioritete	pridobijo	v	argu-
mentih.
Pogovorite	se	o	ozadju	argumentov	za	(prednosti	za	zapornike	 ¾
in	osebje	itd.)	in	proti	(nasprotja	splošne	politike	zaporov,	strah	
pred	vbodi	z	iglami	itd.)	izmenjavi	igel	v	zaporih.

Različice:
Eno	od	skupin	prosite,	da	napišejo	predlog	za	projekt	izmenja- ¾
ve	igel	v	njihovem	zaporu.	Druga	skupina	naj	bi	razvila	projekt	
varikine.
Kdo	bi	moral	sodelovati	v	fazi	načrtovanja? ¾
Kakšen	način	distribucije	bi	moral	biti	zaželen	in	zakaj? ¾
Vsako	skupino	prosite,	da	reagira	na	predloge	druge	skupine. ¾
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8.4 Vaje za osebje zapora in za zapornike

Pogovor o drogah
V	zaporu	večina	osebja	in	zapornikov	kadi	tobak.	Je	tobak	droga?
Cilji: 

1.	Dvig	zavesti	o	dejstvu,	da	so	droge	in	njihova	uporaba	moč-
no	razširjen	pojav	v	naši	družbi	(glej	2.2.).
2.	Dviganje	zavesti	o	dejstvu,	da	je	tobak	droga,	ki	zasvoji	in	je	
primerljiv	z	nelegalnimi	substancami,	kot	so	opiati.
3.	Pogovor	o	tobaku	kot	splošni	in	široko	sprejeti	drogi.

Trajanje: 
45–60 minut•	

Št. sodelujočih: 
minimalno 4, maksimalno 20•	

Potrebna oprema:
 • kopije	kart	(glej	prihodnje	strani)

Osnutek vaje:
Sodelujoče	vprašajte,	kdo	od	njih	kadi. ¾
Na	kratko	se	pogovorite	o	dejstvih	o	tobaku	(vključite	uporabo	 ¾
podatkov	iz	poglavja	2.	2.1).
Razdelite	se	v	majhne	skupine	po	štiri	(dva	zapornika,	dva	čla- ¾
na	osebja).	Polovica	parov	dobi	kopije	karte	A	(‚moja	prva	ciga-
reta‘)	in	druga	polovica	dobi	kopijo	karte	B	(‚Ko	zmanjka	cigaret/
prenehanje‘).
Pare	s	karto	A	prosimo,	da	navedejo	okoliščine	‚moje	prve	ciga- ¾
rete‘,	pare	s	karto	B	prosimo,	da	navedejo	okoliščine	‚ko	zmanj-
ka	cigaret/prenehanje‘.
Po	dvajsetih	minutah	se	sodelujoči	pogovorijo	o	rezultatih:	en	 ¾
član	iz	vsake	skupine	bo	predstavil	rezultate.
Med	pogovorom	o	rezultatih	le-te	primerjajte	s	splošnim	zazna- ¾
vanjem	nelegalnih	 substanc.	Uporabite	 izraze	 in	 koncepte,	 ki	
veljajo	za	uporabo	nelegalnih	drog	(‚hladni	puran‘,	vpeljevanje	
v	uživanje	drog	s	strani	sebi	enakih,	preprosto	reci	ne,	zasvoje-
nost,	ponovno	jemanje	drog,	moralna	šibkost	itd.).	Postavljajte	
vprašanja,	ki	jih	običajno	postavljamo	glede	uporabe	nelegalnih	
drog	(Nisi	bil	dovolj	močan,	da	bi	prenehal?	Si	bil	dovolj	motivi-
ran?). 8
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KARTA A

‚Moja prva cigareta‘ in kako se je nadaljevalo …

Napišite razloge za vašo prvo cigareto.

So	bili	vpleteni	vam	enaki	ali	drugi	ljudje,	ki	so	vam	ponudili	prvo	
cigareto?

Kaj	ste	čutili	po	vaši	prvi	cigareti?

Zakaj	ste	nadaljevali	s	kajenjem?

Kdaj	ste	začutili,	da	ne	boste	mogli	prenehati?

Kako	se	počutite	zdaj,	ko	ste	soočeni	z	vedno	več	območji,	kjer	je	
kajenje	prepovedano?

Je	prenehanje	kajenja	prostovoljna	odločitev?	Kaj	vam	pomeni	kaje-
nje?

KARTA B

Ko zmanjka cigaret/prenehanje

Kaj	mislite	ali	storite,	ko	je	pozna	ura,	ste	doma	(ali	na	počitnicah	v	
tujini)	in	nimate	cigaret,	ker	so	trgovine	zaprte?

Ste	poskusili	prenehati;	ste	uspeli?

Kako	ste	se	počutili,	ko	ste	nehali?

Ste	ponovno	začeli?

Zakaj	ste	začeli	znova?

pogovor o drogah 
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Higiena
Cilji: 

1.	Pogovor	o	higieni	v	zaporu	kot	o	splošni	temi.
2.	Govoriti	je	treba	o	strahovih	pred	okužbami.
3.	Iskanje	načinov	za	soočenje	s	temi	strahovi.

Trajanje:
 • 90 minut

Št. sodelujočih: 
minimalno 4, maksimalno 20•	

Potrebna oprema: 
tabla•	

Osnutek vaje: 
Ljudi	vprašajte	o	njihovih	strahovih	glede	okužbe	v	zaporu	(klju- ¾
ke	 na	 vratih,	 stranišča,	 površine,	 kuhinja,	 brivec,	 zamenjava	
celice,	igle).	Pogovorite	se	(na	podlagi	poglavij	2,	3)	o	vseh	mo-
žnih	resničnih	tveganjih	okužbe	in	napišite	rezultate	na	tablo	(z	
uporabo	naslednje	strukture):

 
Kraj,situacija,predmet hep. A, hep. B, hep. C, HIV itd.
Školjka
Kljuka	na	vratih

Razdelite	se	v	manjše	skupine	po	štiri	(dva	člana	osebja,	dva	 ¾
zapornika).
Rezultate	razdelite	na	tabli	in	podajte	enako	količino	prostorov,	 ¾
situacij	in	predmetov	k	vsaki	majhni	skupini.
Skupino	prosite,	da	se	pri	svojem	delu	table	pogovori	o	realnih	 ¾
in	učinkovitih	ukrepih	za	zmanjšanje	in	preprečevanje	poveza-
nih	tveganj	za	okužbo	in	da	nekdo	beleži	rezultate.
Zapisovalce	prosite,	da	poročajo	o	svojih	načrtih	glede	ukrepov	 ¾
za	zmanjšanje	tveganja.
Na	kratko	se	pogovorite	o	načrtih. ¾ 8
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9 STORITVE

Dejavnosti	za	zmanjšanje	tveganja	seveda	niso	omejene	samo	na	sve-
tovanje	in	izobraževanje.	Ustvariti	morate	pogoje,	ki	omogočajo	zapor-
nikom,	da	se	vedejo	v	skladu	s	pravili	 za	zmanjšanje	 tveganja.	Ena	
od	ključnih	stvari	pri	 tem	 je	preskrba	z	orodji	 in	sredstvi,	ki	 jih	 ljudje	
potrebujejo	za	varno	ravnanje	z	drogami.

Poleg	vpeljevanja	varnejšega	vedenja	daje	deljenje	takih	sredstev	mo-
žnost	za	prenos	sporočila	o	varnejšem	vedenju.	Kot	smo	navedli	prej	
(glej	to	poglavje;	2,	2.4-2.6),	ustvarjanje	stikov	in	govorjenje	o	občutlji-
vih	stvareh,	kot	sta	varnejša	uporaba	in	varnejši	spolni	odnosi,	ni	ve-
dno	lahko	opravilo.	Storitve,	ki	dajejo	sredstva	za	zmanjšanje	tveganja	
zapornikom,	 lahko	podpirajo	 le-to.	Lahko	delujejo	 tudi	kot	katalizator	
pri	začetku	pogovora	na	to	tematiko.

9.1 Preskrba z razkužili za čiščenje opreme za vbrizganje
Razkužila	so	ključna	komponenta	strategij	za	preprečevanje	HIV-a.	V	
zaporih	so	postala	oblika	zmanjšanja	tveganja,	ki	se	sooča	z	realno-
stjo,	da	 injekcije	 res	obstajajo	v	zaporih	 in	da	se	 izogibajo	problemu	
nabavljanja	nove,	sterilne	opreme	za	vbrizganje.	Uporaba	varikine	za	
čiščenje	opreme	za	vbrizganje	in	tetovažo	je	učinkovito	orodje	za	pre-
prečevanje	prenosa	 virusa	HIV	 in	 drugih	 s	 krvjo	 prenosljivih	 bolezni	
(npr.	hepatitis	C).	Metoda	uporabe	domače	varikine	za	čiščenje	je	ob	
pravilni	uporabi	tako	preprosta	kot	učinkovita	(kot	je	opisano	v	poglavju	
2.	6.1).	Velika	dostopnost	varikine	za	gospodinjstva	daje	intravenoznim	
uporabnikom	priložnost	za	preventivne	ukrepe	na	diskreten	način.	

Enega	od	prvih	programov	z	varikino	je	začel	paznik	v	zaporu	na	Ir-
skem.	Soočen	je	bil	z	neomajno	politično	resničnostjo,	v	kateri	je	bila	
pragmatična	preventiva	zdravja	ali	preventiva	HIV	prepovedana.	Pa-
znik	je	poskrbel,	da	je	vsako	stranišče	v	njegovem	zaporu	imelo	stekle-
nico	varikine,	odvisnike	pa	je	izobraževal	o	pravilnih	tehnikah	čiščenja	
in	o	varnejšem	obnašanju.	

V	Evropi	obstaja	več	različnih	načinov	uradne	distribucije:
Ob	prihodu	v	zapor	dobijo	vsi	zaporniki	‚žepno	lekarno‘,	ki	vse- ¾
buje	kondome,	obliže,	majhno	stekleničko	povidon-joda	in	listek	
z	navodili	za	uporabo	razkužila	(glej	Bolli,	2001).
Neposreden	dostop	do	razkužila	v	kopalnicah	in	na	straniščih	 ¾
(Danska	in	Finska),	saj	zaradi	sabotaže	razdeljevanje	v	kopal-
nicah	ponekod	ni	možno.
V	zdravstvenih	oddelkih. ¾
Pri	upravi	zapora	(majhna	steklenička	120ml	12	%	raztopine	za	 ¾
vsakega	zapornika	vsakih	15	dni;	Francija).
‚Zdravstveni	pribor‘,	vključno	z	razkužilom	in	navodili	za	najbolj	 ¾
učinkovito	čiščenje	igel,	ki	ga	prejme	vsak	zapornik	pred	zača-
snim	izhodom	iz	zapora,	ali	ko	trajno	zapusti	zapor.	



228

Če	izberete	človek	–	človek	metodo	deljenja	razkužil,	lahko	razmislite	
o	naslednjih	možnostih:

Svetovalec	za	zapornike	o	HIV/AIDS-u ¾
Trgovine v ustanovi ¾
Čistilno	osebje ¾
Zaposleni	zaporniki,	ki	delajo	na	različnih	oddelkih/enotah ¾
Socialni/zdravstveni delavci ¾
Zdravnik/medicinska sestra v zaporu ¾
HIV/AIDS	usluge	v	skupnosti ¾

Če	boste	izbrali	anonimno	strategijo	distribucije,	lahko	razkužila	posta-
vite	na	razpolago	zapornikom	na	naslednjih	mestih:

V	območjih	za	tuširanje	in	umivanje	za	zapornike. ¾
V	pralnicah	skupnih	enot	(ali	v	bivalnih	prostorih). ¾
V	prostorih	za	prosti	čas,	kot	sta	telovadnica	in	TV	soba.	 ¾
V	umivalnici	pri	telovadnici. ¾
V	prostorih	za	obiske	in	dopisovanje. ¾
Na	hodnikih,	kjer	se	giblje	večina	zapornikov. ¾
V	kuhinji	vsake	enote. ¾
V	umivalnici	za	zapornike	v	zdravstvenih	centrih	(primerjaj	tudi	 ¾
s Haslam in drugi, 1999).

Izbrane	možnosti	bodo	odvisne	od	specifičnega	konteksta	ustanove.	
Naslednji	kriteriji	vam	lahko	pomagajo	pri	izbiri	metode	za	distribucijo	
razkužil	za	vašo	specifično	situacijo:

Potrebna	stopnja	anonimnosti	in	zaupnosti	za	razdeljevanje. ¾
Kako	zlahka	je	dostopna	razdeljevalna	točka	(ure	odpiranja,	ne- ¾
uradni	dostop,	zadostne	količine	itd.)
			-	Obseg	razdeljevanja	je	povezan	z: ¾

razpoložljivimi	sredstvi•	
osredotočenjem	na	splošne	higienske	potrebe	ali	samo	na	•	
razkuževanje	injekcij
potrebo	 po	 realizaciji	 pragmatičnega,	 neuradnega,	 ‚ne-•	
senzacionalnega‘	razdeljevanja
stopnjo	sprejemanja,	podpore	in	vključevanja	osebja	zapo-•	
ra	in	medicinskega	osebja

potrebo	po	posredovanju	informacij	o	primernih	uporabah	raz- ¾
kužil	in	najboljšem	načinu	za	dosego	le-tega
pravilno	uporabo	razkužil	pri	zapornikih	in	vključenimi	tveganji,	 ¾
npr. samopoškodba
željo	po	nadzoru	razdeljenih	količin ¾
željo	 po	 uporabi	 razdeljevanja	 kot	 sredstva	 za	 vzpostavljanje	 ¾
stika	ali	svetovanjem	uživalcem	drog	glede	zmanjšanja	tvega-
nja
potrebo	po	nadzoru	uporabe	razkužil	pri	zapornikih	in	kakršne- ¾
koli	spremembe	veščin,	odnosa	in	vedenja
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Navodila	 za	 pravilno	 uporabo	 razkužil	 so	 neizogiben	 predpogoj	 za	
razdeljevanje	ali	odobritev	 razdeljevanja	 razkužil.	To	 lahko	storimo	z	
letakom	ali	kakšnim	drugim	napisanim	sredstvom,	ali	s	svetovanjem	
oziroma	izobraževanjem	(preko	osebja	zapora	ali	skupnosti	ali	pa	pri	
učiteljih-zapornikih).	 Podatki	 o	 čiščenju	 opreme	 za	 vbrizganje	 so	 na	
voljo	v	2.	6.1	in	6.2

Pri	 izbiri	možnosti,	kjer	zaporniki	 lahko	napolnijo	svoje	stekleničke	 iz	
posode	za	razdeljevanje,	se	morate	zavedati	straha	zapornikov,	da	bi	
jih	ob	polnjenju	stekleničk	razkrili	kot	uživalce	drog.	Oblika	razdeljeva-
nja	je	lahko	izboljšana	z	diskretnim	dostopom	na	javnih	mestih	(za	pri-
mere	glej	zgoraj).	Anonimen	dostop	do	takih	posod	pa	lahko	predsta-
vlja	tudi	določeno	tveganje.	Če	je	posoda	prosto	dostopna	(in	jo	lahko	
odpre	vsak),	ne	morete	zagotoviti	kvalitete	razkužila.	Razkužilo	v	stiku	
z	zrakom	postopoma	 izgublja	svoj	učinek.	V	najslabšem	primeru	pa	
bi	se	zaporniki	lahko	celo	poigrali	z	vsebino.	To	lahko	vključuje	resna	
tveganja,	če	nekateri	zaporniki	gojijo	negativen	odnos	do	zapornikov,	
ki	uživajo	droge.	

Če	se	hočete	 izogniti	 stigmatizaciji	 ali	 neprostovoljnemu	 ‚prihodu	na	
plano‘	kot	uživalec	drog,	ali	če	ni	jasnih	pravil	glede	razdeljevanja	raz-
kužil,	lahko	omogočite	njihovo	splošno	dostopnost	v	širšem	kontekstu	
(npr.	varikina	za	čiščenje	in	pranje	ali	jod	za	zdravljenje	poškodb	ali	ko-
žnih	bolezni).	Razdeljevanje	razkužil	za	čiščenje	injekcij	tako	postane	
‚skrito‘	v	tem	širšem	kontekstu.	Ta	širši	pristop	bi	lahko	bil	uporabljen	
kot	‚promocija	zdravja‘	ali	‚higiena‘	(čiščenje	površin,	stranišč,	britvic)	in	
lahko	postane	prenašalec	‚skritih	sporočil‘.	Na	Škotskem	prejme	vsak	
zapornik	tablete	za	sterilizacijo	z	natančnimi	navodili,	kako	jih	uporabiti	
za	 sterilizacijo	 skodelic,	 pribora,	 britvic,	 nočnih	 posod	 in	 opreme	 za	
vbrizganje.

Eden	od	strahov	mnogih	paznikov	v	zaporih	je,	kaj	storiti,	ko	zaporniki	
spijejo	varikino	ali	jih	zlorabijo	na	kak	drug	način.	Zdravnik	v	zaporu	bi	
moral	nuditi	usluge	prve	pomoči.

Ukrepi	prve	pomoči	in	drugi	varnostni	ukrepi:
Če	je	zapornik	zaužil	varikino,	mora	ta	oseba	spiti	toplo	vodo	ali	 ¾
mleko	 in	takoj	poiskati	zdravniško	pomoč.	Bruhanja	ne	smete	
izzvati.
V	primeru,	da	je	zapornik	vdihnil	varikino,	ga	morate	dati	v	pro- ¾
stor	z	veliko	svežega	zraka,	poiskati	mora	zdravniško	pomoč.
V	primeru,	da	pride	varikina	v	stik	z	zapornikovimi	očmi,	jih	je	 ¾
treba	temeljito	spirati	z	mlačno	vodo	vsaj	deset	minut,	medtem	
ko	 nekdo	 pridržuje	 veke	 razprte;	 poiskati	 je	 treba	 zdravniško	
pomoč,	da	zdravnik	preveri	morebitne	opekline	na	očeh.
Če	je	prišla	varikina	v	stik	z	zapornikovo	kožo,	potem	temeljito	 ¾
sperite	prizadeto	območje	kot	tudi	oblačila	(povzeto	po	Kanad-
skem	prevzgojnem	zavodu	1986).

9
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9.2 Programi izmenjave igel
Na	temeljih	študije	o	praksi	in	politiki	glede	preskrbe	s	sterilnimi	injek-
cijami	za	uživalce	drog	v	Evropski	uniji	je	Svetovna	zdravstvena	orga-
nizacija/Regionalni	zavod	za	Evropo	že	leta	1991	izpopolnil	priporoči-
la	za	preventivo	HIV/AIDS-a	za	uživalce	drog	v	zaporih.	Glede	na	te	
smernice	bi	morali	sprejeti	naslednje	ukrepe:

ukrepi	za	zmanjšanje	števila	intravenoznih	uporabnikov	drog ¾
ukrepi	za	preprečevanje	uživanja	drog ¾
podatki	o	tveganjih	intravenoznih	poti	vnašanja ¾
podatki	o	tveganju	deljenja	rabljenih	igel ¾
predstavitev	tehnik	razkuževanja,	preskrba	z	razkužili	 in	opre- ¾
ma	za	higiensko	uživanje	drog	(alkoholne	blazinice,	obliži)
preskrba	s	sterilnimi	injekcijami ¾

Dve	leti	kasneje	so	smernice	Svetovne	zdravstvene	organizacije	glede	
HIV/AIDS-a	v	zaporih	(WHO	1993)	izpostavile	načelo	ekvivalence:	»…	
v	državah,	kjer	so	čiste	injekcije	in	igle	na	voljo	injicirajočim	uživalcem	
drog	v	skupnosti,	bi	morali	razmisliti	tudi	glede	preskrbe	čiste	opreme	
za	vbrizganje	med	priporom	in	pri	izpustu	tistim	zapornikom,	ki	to	zah-
tevajo.«

Do	 zdaj	 so	 se	 pilotni	 projekti,	 kjer	 je	 na	 razpolago	 čista	 oprema	 za	
vbrizganje	drog,	poskusno	začeli	v	Švici,	Nemčiji	in	Španiji.	Trenutno	
se	ta	ukrep	izvaja	v	19	zaporih.	Rezultati	ocenitve	teh	programov	so	
spodbudni,	prav	tako	so	se	vsi	projekti	nadaljevali	tudi	po	pilotni	fazi.

Kaj	se	lahko	naučimo	iz	procesa	vpeljevanja	in	izvajanja	teh	projektov?	
Najprej,	da	ni	splošnega	recepta	za	vnos	programov	izmenjave	igel	v	
zaporniški	sistem.	Vsak	zapor	mora	najti	svoj	način.	Nekatere	ključne	
besede v tem kontekstu so:

sodelovanje	 (uprave,	osebja,	 zunanjih	agencij,	 kot	so	usluge,	 ¾
povezane z drogo, kot tudi zapornikov)
anonimnost, in ¾
zaupnost ¾

Priporočila
Naslednja	splošna	priporočila	glede	programov	izmenjave	igel	so	bila	
izdelana	na	Evropski	konferenci	o	zaporih	in	drogah,	ki	je	potekala	leta	
1998	v	Oldenburgu	v	Nemčiji:

Zapori	 so	 odgovorni,	 da	 zapornikom	priskrbijo	 dostop	 do	 zado-1. 
stnih	ukrepov	za	preprečevanje	okužb	in	promocijo	zdravja.
Izmenjava	igel	je	občutljivo	območje	za	usluge	zapora	v	mnogih	2. 
evropskih	državah.	Potrebno	je	izvajanje	anket	v	zaporih,	ki	razmi-
šljajo	o	uvedbi	izmenjave	igel;	s	tem	ugotovimo	razsežnost	upora-
be	drog	za	vbrizganje	še	pred	vpeljavo.
Programi	izmenjave	igel	so	lahko	uporabni	in	integralni	deli	splo-3. 
šnega pristopa k zdravstvenim storitvam in uslugam za drogo v 
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zaporih.	Ponujeni	bi	morali	biti	kot	del	storitev,	ki	vključujejo	ukre-
pe	za	promocijo	zdravja,	svetovanje,	delovanje	brez	drog	in	zdra-
vljenje	z	nadomestno	drogo.
Za	zaščito	vseh	sodelujočih	strank	pri	preventivi	pred	okužbami	4. 
pri	 ukrepih	 za	 promocijo	 zdravja	 (kot	 je	 izmenjava	 igel)	morajo	
biti	pravne	podrobnosti	razjasnjene	pred	uvedbo	samih	ukrepov.	
Pravni	problemi	morajo	biti	pojasnjeni	še	posebej	glede	posebnih	
skupin,	kot	so	mladoletniki	in	zaporniki	na	zdravljenju	z	nadome-
stno	drogo.	Za	razjasnitev	teh	problemov	je	odgovorna	vlada.	Re-
zultati	teh	pojasnil	bi	morali	biti	objavljeni.
Izbira	distribucije,	preko	strojev	ali	preko	osebnih	stikov,	 je	odvi-5. 
sna	od	specifičnih	pogojev	vsakega	zaporniškega	okolja.	Zagoto-
vljena	mora	biti	stalna	razpoložljivost	sterilnih	 injekcij,	če	 jih	deli	
osebje	v	zaporu,	ali	iz	skupnosti.
Uspešno	 vpeljani	 programi	 izmenjave	 igel	 v	 zaporih	 zahtevajo	6. 
vzpostavljanje	in	ohranjevanje	sprejemanja	med	zaporniki	in	ose-
bjem,	med	 političnimi	 in	 pravnimi	 oblastmi,	med	 strokovnjaki	 in	
splošno	javnostjo.
Sodelovanje	v	programu	izmenjave	igel	bi	moralo	biti	strogo	zau-7. 
pno,	tako	da	se	sodelujočim	ni	treba	bati	negativnih	posledic	med	
preostalim	rokom	služenja	kazni.
Naprave	za	razdeljevanje	bi	morale	biti	nameščene	v	zlahka	do-8.	
stopnih	območjih.
Učinkovita	preventiva	pred	okužbami	se	lahko	doseže	samo,	če	9. 
so	ukrepi	instrumentalne	preventive	dopolnjeni	s	svetovanjem	in	z	
informacijami.	Zagotovljeno	bi	moralo	biti	tudi	obvezno	izobraže-
vanje	in	prostovoljni	seminarji	za	zapore	in	osebje	zapora.	Pose-
bej	pomembne	so	naslednje	teme:
a)	osnovno	znanje	o	uživanju	drog	in	tveganju	okužbe,
b)	sredstva	za	preprečevanje	prenosov	in	okužb,
c)	varnejša	uporaba	in	varnejši	spolni	odnosi,
d)	z	drogami	povezana	prva	pomoč.

Različni pristopi
Naslednji	trije	načini	razdeljevanja	so	se	izkazali	kot	uspešni:

Avtomati za izmenjavo igel, diskretno postavljeni v različnih od-
delkih za anonimen dostop.

Prednosti:
Zagotavljajo	enostaven	dostop ¾
Visoka	stopnja	anonimnosti ¾
Izmenjava	1-1 ¾

Slabosti:
Ni	nadzora	nad	 tem,	kdo	uporablja	naprave	 (zaporniki	morda	 ¾
uporabljajo	injekcijo	nekoga	iz	programa	sodelujočih	in	pridobi-
jo	lastno	injekcijo).
Naprave	lahko	poškodujejo	zapornike	in	osebje,	ki	ne	podpirajo	 ¾
tega	programa,	kar	lahko	ustvari	tehnične	težave.

9
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Preskrba ‚na roko‘ preko osebja, zdravniške enote ali zdravnika v 
zaporu

Prednosti:
služi	lahko	kot	priložnost	za	svetovanje	in	terapijo ¾
ustvarja	možnost	 za	 stike	 s	 predhodno	 neznanimi	 uporabniki	 ¾
drog
visok	nadzor	nad	dostopnostjo ¾

Slabosti:
nizka	stopnja	anonimnosti	in	zaupnosti,	ki	lahko	privede	do	re- ¾
lativno	nizke	stopnje	udeležbe
verjetnost	‚neuradnega	sodelovanja‘	s	strani	zapornikov,	ki	lah- ¾
ko	pošljejo	koga	drugega,	namesto	da	bi	sami	sodelovali,	ker	
ne	verjamejo	osebju

Preskrba ‚na roko‘ preko s HIV/AIDS povezanimi uslugami v sku-
pnosti

Prednosti:
služi	lahko	kot	priložnost	za	svetovanje	in	terapijo ¾
ustvarja	možnost	 za	 stike	 s	 predhodno	 neznanimi	 uporabniki	 ¾
drog
visok	nadzor	nad	dostopnostjo ¾
ponuja	neko	stopnjo	anonimnosti	in	zaupnosti ¾

Slabosti:
injekcije	so	na	voljo	samo	v	omejenem	časovnem	obdobju	med	 ¾
tednom
anonimnost	 in	zaupnost	znata	biti	omejeni,	saj	morajo	morda	 ¾
omenjene	ustanove	skupnosti	
posredovati	podatke	o	stopnji	sodelovanja	upravi	zapora ¾
nezaupanje	pri	osebju	zapora	zaradi	‚vsiljivih‘	zunanjih	ustanov,	 ¾
ki	delijo	injekcije
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Primeri iz prakse
Izmenjava igel z avtomati: zapor za ženske Vechta, Nemčija (od 15. 
aprila 1996)
Podatki: 
Kot	del	postopka	sprejema	na	začetku	zaporne	kazni	je	vsaka	zaporni-
ca	pravočasno	obveščena	z	večjezičnimi	letaki	o	načinih	sodelovanja	v	
projektih	izmenjave	igel.	Več	pomembnih	podatkov	(varnejša	uporaba,	
varnejši	 spolni	 odnosi)	 v	 sprejemni	 enoti	 da	 osebje,	 ki	 ima	 izkušnje	
pri delu z uporabniki drog. Informativni sestanki za zapornice, ki do-
polnjujejo	izmenjavo	injekcij,	so	načrtovani	tako,	da	priskrbijo	obširne	
informacije	o	tveganjih,	povezanih	z	uživanjem	drog,	o	odpravi	zdravju	
škodljivih	oblik	jemanja	in	kako	vaditi	tehnike	varnejše	uporabe	v	obdo-
bju	po	izpustitvi	iz	zapora.	

Uživalce	drog	prav	tako	obvestijo	o	pravilih	projekta:
injekcijo	imajo	lahko	pri	sebi	samo	takrat,	ko	jo	je	potrebno	za- ¾
menjati
posojanje	ali	prodaja	injekcij	je	prepovedana ¾
vsaka	zapornica	ima	lahko	samo	eno	injekcijo ¾
če	je	zapornica	premeščena	v	drug	zapor,	mora	injekcijo	pustiti	 ¾
v trenutnem zaporu

Poleg	 tega	 je	 vsem	zainteresiranim	 zapornicam	enkrat	 tedensko	na	
voljo	izobraževanje	o	‚varnejši	uporabi‘	in	‚varnejših	spolnih	odnosih‘.

Dostop: 
Igle	lahko	zamenjajo	v	petih	oddelkih	zapora,	izpuščeni	so	oddelki	‚za	
odhod‘,	dom	za	matere	in	otroke	in	sprejemni	oddelek.	Lažno	injekcijo,	
katero	je	treba	vstaviti	v	avtomat	za	pridobitev	sterilne	injekcije,	dobijo	
samo	 tisti	 zaporniki,	 ki	 jih	 je	pregledal	zdravnik	 in	so	zabeleženi	kot	
odvisniki.	Avtomati	so	bili	 razporejeni	po	petih	 lahko	dostopnih	krajih	
v	zaporih.	Poleg	injekcij	avtomati	vsebujejo	tudi	zapečatene	alkoholne	
blazinice	 in	askorbinsko	kislino	v	zadostnih	količinah,	 filtre,	obliže	 in	
ampule,	ki	vsebujejo	raztopino	natrijevega	klorida.	Izurjeno	zdravstve-
no	osebje	dnevno	vzdržuje	avtomate,	npr.	jih	polni	z	novo	opremo	in	
prazni	rabljene	injekcije.

Izjeme:
Zaporniki,	ki	sodelujejo	v	programu	metadona,	so	 izključeni	 iz	 izme-
njave	 igel,	saj	so	podpisali	pogodbo,	da	se	odpovedujejo	kakršnikoli	
dodatni	uporabi	drog.	Za	mladoletnike	je	potrebno	soglasje	staršev.

Osebje:
Na	začetku	projekta	 je	osebje	zapora	dobilo	priložnost	za	sodelova-
nje	na	enodnevnem	informativnem	seminarju.	Poleg	tega	so	na	voljo	
posebni	informativni	sestanki,	katerih	se	osebje	lahko	udeleži	med	de-
lovnim	časom.	Tako	so	na	tekočem	glede	prve	pomoči,	zaščite	pred	
okužbami,	farmacije	in	ravnanja	z	zasvojenci.	

9
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Opombe:
Posedovanje	drog	je	še	vedno	kaznivo.	Zato	projekta	ne	moremo	šteti	
kot	liberalizacijo	uporabe	drog	v	zaporu,	ampak	moramo	nanj	gledati	
kot	na	prilagajanje	realnosti	uporabe	drog	v	zaporu.	Zaradi	pravnega	
konteksta	in	filozofije	projekta	ni	bilo	izvedenih	dodatnih	preiskav	celic	
ali	povečanega	testiranja	urina.

Izmenjava igel ‚na roko‘: moški zapor v Lingnu I, oddelek Gross-Hese-
pe, Nemčija (od 15. Julija 1996)

Podatki:
Za	razliko	od	pristopa	v	Vechti,	v	zaporu	Gross-Hesepe	ni	bilo	posta-
vljenih	nobenih	avtomatov.	Tu	sta	osebje	za	svetovanje	o	drogah	 in	
zdravstvena	enota	v	čajnici	ob	določenih	urah	dnevno	zapornikom	iz-
menjevala	sterilne	injekcije	namesto	rabljenih.
Poleg	izmenjave	injekcij	nudijo	tudi	naslednje	dodatne	usluge:

individualno	svetovanje	glede	HIV/AIDS-a	s	strani	osebja	zdra- ¾
vstvene	enote,	osebja	za	svetovanje	o	drogah	in	območne	pod-
porne skupine za AIDS
deljenje	večjezičnih	informacij	o	HIV/AIDS-u,	varnejših	spolnih	 ¾
odnosih	in	varnejši	uporabi
informativni	sestanki	glede	HIV/AIDS-a	in	hepatitisa ¾

Dodatne	usluge	kot	izobraževalni	programi	o	prvi	pomoči	so	prav	tako	
na	voljo	za	osebje	zapora;	s	tem	lahko	obnovijo	in	poglobijo	obstoje-
če	znanje.	Informativni	sestanki	so	organizirani	neredno	pri	osebju	za	
svetovanje	o	drogah	in	podporni	skupini	za	AIDS.

Dostop:
Čajnica	se	nahaja	poleg	pisarne	za	svetovanje	o	drogah.	Je	prostor,	
v	katerem	je	težko	kaj	videti.	Zaporniki	lahko	do	čajnice	pridejo	skozi	
prostore	za	prosti	čas.	Tisti	zaporniki,	ki	bi	radi	zamenjali	injekcije,	lah-
ko	 to	priložnost	 izkoristijo	 tudi	za	svetovanje.	Sodelujoči	v	programu	
izmenjave	 imajo	 zagotovljeno	 anonimnost	 pri	 preskrbi	 z	 injekcijami.	
Osebje,	ki	izdaja	injekcije,	je	zavezano	k	molčečnosti.	V	projektu	lahko	
sodelujejo	vsi	zasvojeni	zaporniki.

Izjeme:
Kot	v	zaporu	v	Vechti	so	zaporniki,	ki	sodelujejo	v	programu	metadona,	
izključeni	iz	izmenjave	igel,	saj	so	podpisali	pogodbo,	ki	jim	ne	dovolju-
je	dodatnega	uživanja	drog.

Osebje:
Načrtovane	so	bile	obširne	diskusije	pred	uvedbo	projekta	z	namenom	
narediti	projekt	jasen,	kar	je	pomagalo	osebju	razviti	večjo	občutljivost	
glede	problema	drog	 in	njihovih	medicinskih	 in	psiho-socialnih	 impli-
kacij.	 To	 je	 dalo	 trdno	 osnovo	 in	 zahtevane	 stopnje	 sprejemanja	 za	
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uspešno	realizacijo	projekta.	Pripravljenost	osebja	zapora	za	aktivno	
sodelovanje	v	projektu	se	je	prav	tako	odražala	v	večjem	številu	ose-
bja,	ki	je	sodelovalo	s	strokovnjaki	pri	zbiranju	podatkov	za	prvo	oceno	
projekta.	

9.3 Nabava kondomov
V	evropskih	zaporih	obstajajo	velike	razlike	pri	razpoložljivosti	in	nači-
nih	nabave	kondomov.	Najdemo	lahko	širok	razpon	različnih	pravil,	ki	
obsegajo	vse,	od	proste	delitve	do	popolne	prepovedi.	Obstajajo	drža-
ve,	kjer	so	spolni	odnosi	preprosto	prepovedani	in	posledično	kondomi	
in	 lubrikanti	zapornikom	niso	na	voljo.	V	nekaterih	državah	 jih	 lahko	
dobijo	zastonj	ali	pa	jih	predpiše	zdravnik	(tako	je	v	Angliji	in	v	Walesu),	
v	nekaterih	zaporih	pa	jih	je	treba	plačati.	

Ključni	elementi	primerne	sheme	za	nabavo	kondomov	so,	še	enkrat,	
zaupnost	in	anonimnost	dostopa.	Spolni	odnosi,	še	posebej	med	dve-
ma	moškima	in	do	neke	mere	med	dvema	ženskama,	so	tabu	in	lahko	
pripeljejo	do	izključitve	in	stigmatizacije.	

Pri	nabavi	kondomov	so	ključni	poudarki	na	metodi	deljenja	ter	kdo	in	
kje	jih	deli.	Več	načinov	deljenja	se	v	evropskih	zaporih	že	izvaja.

Za to je pooblaščen zdravnik (z receptom ali brez njega) ali  
zdravstvena enota preko medicinskih sester
Vsak	od	teh	načinov	nabave	kondomov	ima	prednosti	in	slabosti.	Na-
bava	 (ali	 celo	 recept)	 preko	 zdravnikov	 pomeni,	 da	morajo	 zaporni-
ki	zjutraj	prositi	za	obisk	pri	zdravniku	samo	zato,	da	dobijo	kondom.	
To	 lahko	 zaporniki	 vidijo	 kot	 visoko	 omejitev	 dostopa	 do	 kondomov.	
Stranski	učinek	tega	je,	da	je	zdravnik	obveščen	o	(morebitnih)	spolnih	
dejavnostih	zapornikov.	To	delno	velja	tudi	pri	nabavi	preko	zdravstve-
ne	enote	ali	medicinskih	sester.	Vendar	pa	je	to	zanesljiv	vir,	ki	stalno	
deluje,	tako	da	zaporniki	lahko	dobijo	kondome	tudi	med	kakšnim	obi-
skom	zdravnika	z	drugim	namenom.	Kondomi,	dobljeni	na	tak	način,	
so	v	glavnem	zastonj.

Iz trgovine v zaporu
Slednje	ne	velja	v	 trgovini.	Tu	morajo	zaporniki	kondome	kupiti.	Na-
slednja	slabost	je,	da	ni	trgovine	–	razen	take,	ki	je	odprta	samo	med	
tednom	–	ampak	trgovec,	ki	obiskuje	zapornike.	Ta	storitev	je	na	voljo	
morda samo enkrat tedensko ali celo enkrat na dva tedna. Zaporniki 
morajo	morda	kondome	naročiti	celo	vnaprej.	Vendar	pa	spolne	dejav-
nosti	ne	morejo	biti	 vedno	 tako	načrtovane.	Pogosto	se	kar	zgodijo.	
Poleg	tega	pa	je	pri	tej	storitvi	težko	ohranjati	anonimnosti	in	zaupnost.	
In	na	koncu,	kondomi	so	glede	na	skromno	finančno	stanje	zapornikov	
dokaj	dragi.

9
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Nabava je mogoča preko socialnih in zdravstvenih delavcev v 
zaporu ali preko osebja za storitve AIDS-u in storitve o drogah v 
skupnosti
To	se	zdi	kot	dokaj	primeren	način	nabave	kondomov.	Socialni	ali	zdra-
vstveni	delavci	v	zaporih	so	načeloma	dokaj	lahko	dostopni	in	uživajo	
tudi	več	zaupanja	kot	varnostno	osebje.	Kondome	lahko	delijo	zaupno.	
Socialni	 in	 zdravstveni	delavci	 v	 skupnosti	 uživajo	praviloma	še	več	
zaupanja	in	kredibilnosti	pri	zapornikih.	Seveda	bo	uspeh	slednjih	pri	
deljenju	kondomov	odvisen	od	pogostosti	obiskov	v	zaporu	in	od	števi-
la	kondomov,	ki	jih	dajo	vsakemu	zaporniku.	
Pri	 vključevanju	 teh	sodelavcev	v	 izobraževalne	seminarje	o	varnej-
ših	spolnih	odnosih	lahko	le-ti	pustijo	nekaj	kondomov,	uporabljenih	za	
vajo	(glej	zgoraj)	in	povejo	zapornikom,	kje	in	kako	lahko	tudi	v	bodoče	
dobijo	kondome.	

Preko zapornikov
Drugi	zaporniki	uživajo	največ	zaupanja,	saj	so	vam	enaki.	Vseeno	pa	
imajo	zaporniki	pogosto	moralne	predsodke	 in	zamere	proti	 spolnim	
dejavnostim,	še	posebej	v	moških	zaporih,	kjer	govorimo	o	spolnih	od-
nosih	med	dvema	moškima.	Če	se	zaporniki	strinjajo,	pa	 je	 to	 lahko	
primeren	način	deljenja	kondomov.	

Anonimni dostop
Poleg	tega,	da	za	to	pristojni	ljudje	delijo	kondome	zapornikom,	jih	lah-
ko	damo	na	razpolago	tudi	anonimno.	To	lahko	storimo	ali	z	vključeva-
njem	kondomov	v	preskrbo	s	paketom	sredstev	ali	brez	osebnih	stikov.	
Uspešno	preizkušeni	pristopi	so	vključevali	naslednje	ukrepe:

Vključite	kondome	v	pakete	ob	izpustu,	ki	jih	prejmejo	zaporniki	 ¾
ob	začasnem	izhodu	ali	trajni	izpustitvi.	Ta	ukrep	izraža	potrebo	
po	zaščiti	tako	v	poklicnih	kot	v	zasebnih	spolnih	razmerjih	takoj	
po izpustu iz zapora. 
Razdelite	kondome	pri	sprejemu	s	priloženimi	različnimi	 infor- ¾
macijami,	npr.	o	navodilih	za	uporabo	kondomov	in	o	varnejših	
spolnih odnosih.
Nastavite škatlo s kondomi v sobah za obiske (zakonske sobe  ¾
za obiske).
Kondome	nastavite	v	»čakalnih«	sobah	(zdravnik,	socialni	de- ¾
lavec,	knjižnica).
Kondome	 nastavite	 v	 svetovalnicah,	 na	 neuraden	 način	 kot	 ¾
‚ostanke‘	med	potekom	izobraževalnega	seminarja,	ki	ga	izva-
jajo	zunanji	sodelavci.

Dati	kondome	na	razpolago	brez	osebnih	stikov	ponuja	možnost	za-
pornikom,	da	pridejo	do	kondomov,	ne	da	bi	 jih	videli	drugi	zaporniki	
ali	osebje.

Prepoved	kondomov	 lahko	 temelji	na	prikrivanju	problema,	 lahko	pa	
na	 kulturnih	 in	 verskih	 zadržkih.	 Pogosto	 je	 razpoložljivost	 omejena	
zaradi	ene	posamezne	izkušnje,	ko	so	bili	kondomi	uporabljeni	za	dru-
ge	namene	(kot	je	skrivanje	drog	v	telesu).	S	temi	omejitvami	se	lahko	
spopademo	v	pogovoru,	z	usklajevanjem	zdravstvenih	interesov	(pre-
ventiva	nalezljivih	bolezni),	s	kulturnimi	in	verskimi	omejitvami	…
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Kot	smo	omenili	(glej	poglavje	3,	2.4	–	2.6),	je	vzpostavljanje	stika	in	
govorjenje	 o	občutljivih	 stvareh,	 kot	 so	 varnejša	uporaba	 in	 varnejši	
spolni	odnosi,	ni	vedno	 lahko.	Vendar	pa	obstajajo	sredstva	za	upo-
rabo	in	podporo	tega	dela.	Z	deljenjem	materiala	in	drugimi	ukrepi	za	
zmanjšanje	tveganja	se	ciljna	skupina	počuti	poklicano,	da	spregovori	
o	svojih	težavah	in	da	izrazi	svoje	poglede	na	probleme	z	drogami	in	
okužbami	v	zaporu.

Preventivni	material	je	lahko	karkoli,	kar	je	uporabljeno	za	pridobivanje	
pozornosti	ciljne	skupine.	Vendar	je	material	bolj	učinkovit,	ko	ga	lah-
ko	ciljna	skupina	tudi	uporabi.	Pri	 izbiri	preventivnega	materiala	torej	
razmislite,	če	podpira	cilje,	katere	skušate	doseči,	npr.	prenehanje	z	
vbrizgavanjem	drog,	prenehanje	deljenja	opreme,	razkuževanje	oku-
ženih	igel.	Preventivni	material	bi	moral	ustrezati	tudi	potrebam	ljudi,	
s	katerimi	sodelujete.	Zato	ne	širite	navodil	o	prekuhavanju	injekcij,	če	
kuhalniki	niso	dovoljeni.

Dejavnosti	za	zmanjšanje	tveganja	v	zaporu	lahko	pospešimo	in	pod-
piramo z raznimi metodami. Koristne metode so:

zbiranje	podatkov ¾
anketa z vprašalnikom ¾
izdelava informativnih materialov (letaki) ¾
revije	ali	časopisi ¾
organizacija	dejavnosti ¾
razdeljevanje	preventivnega	materiala ¾

Če	razmišljate	o	uporabi	ene	od	teh	metod,	se	prepričajte,	da	ne	od-
krivate	tople	vode.	Mnoge	uporabne	informacije	je	razvila	že	skupnost.	
Kako	jih	lahko	prilagodimo?	Kaj	lahko	dodamo?	Za	pomoč	se	posku-
site	povezati	z	zdravstvenimi	ustanovami	in	ustanovami	za	pomoč	pri	
drogah.

10.1 Zbiranje podatkov
Ključni	predpogoj	za	ljudi,	ki	delajo	z	zaporniki,	ki	uživajo	droge,	je	zbi-
ranje	podatkov	v	naslednje	namene:

opisovanje	situacije	z	drogami	v	zaporu,	še	posebej	osredoto- ¾
čeno	na	vključena	zdravstvena	tveganja,
ocena	potreb	zapornikov,	ki	uživajo	droge, ¾
zmanjšanje	pomanjkanja	v	zdravstveni	negi	in	promociji	zdravja	 ¾
za	zapornike,	ki	uživajo	droge	(vključno	s	splošnimi	higienskimi	
pogoji,	 ustni	 in	 pisni	 podatki,	 razpoložljivost	 varikine,	 razstru-
pljevanje	z	metadonom	in	ohranjanje	stanja	itd.)

Te	podatke	lahko	zbere	osebje	zapora,	osebje	iz	skupnosti	ali	zapor-
niki.	Sodelovanje	med	temi	skupinami	je	lahko	zelo	plodno	in	pomaga	
zagotoviti	dogovor	in	obvezo	za	pri	dejavnostih	za	zmanjšanje	tvega-
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nja	za	vse	vpletene..	Zaključke	pridobljenih	podatkov	bi	morala	videti	
uprava	zapora	in	pravne	institucije	z	namenom	izboljšanja	zdravstve-
nega	stanja	zapornikov,	ki	uživajo	droge.

Podatke	lahko	zberemo	na	različne	načine:	z	opazovanjem	in	občasni-
mi	pogovori	z	zaporniki	in	osebjem	zapora,	lahko	pa	tudi	z	bolj	struk-
turiranimi,	sistematskimi	intervjuji.	V	naslednjem	delu	bomo	govorili	o	
primerih	zbiranja	podatkov.

Opis situacije z drogami v zaporu, osredotočen na povezana 
zdravstvena tveganja
Za	osebje	zapora,	še	posebej	za	zdravstveno	osebje,	 je	ključno	po-
znavanje	z	drogami	povezanih	situacij	v	zaporu.	Dobro	bi	bilo	najti	na-
čin	za	sistematski	opis	situacije.	Za	sistematično	zbiranje	podatkov	naj	
bi	bil	uporabljen	sistem	arhiviranja.	Ta	sistem	–	po	možnosti	podprt	z	
obrazci	za	osebje	za	zbiranje	podatkov	–	se	lahko	dopolnjuje	korak	za	
korakom	s	podatki	iz	opazovanj,	občasnih	pogovorov	itd.	

Teme,	vključene	v	ta	sistem,	bi	lahko	vsebovale:
Katere	droge	uporabljajo? ¾
Kako	se	uporabljajo? ¾
Spremembe	vzorcev	uporabe	v	zaporih:	načini	jemanja,	pogo- ¾
stost	jemanja,	količine.
Ali	 specifične	 skupine	 uporabljajo	 specifične	 droge	 (etnična,	 ¾
verska,	spolno	orientirana	ozadja)?
Kako	zaporniki	financirajo	svoje	navade? ¾
Kje	si	vbrizgajo	droge? ¾
Jemljejo	zaporniki	droge	skupaj	z	drugimi	zaporniki? ¾
Kako	se	povezujejo	med	sabo? ¾
Obstaja	socialna	hierarhija	v	omrežju	jemanja	drog? ¾
Katere	so	norme	in	vrednote	pri	vedenju	z	visokim	tveganjem? ¾
Kako	zaporniki	uporabljajo	razne	usluge	v	zaporu,	kot	so	sveto- ¾
vanje	o	drogah,	medicinsko	osebje,	duhovnik?

Ugotavljanje potreb uporabnikov drog v zaporih
! Samo	po	sebi	je	jasno,	da	mora	to	delo	biti	opravljeno	skrajno	previ-
dno,	saj	so	lahko	nekateri	pridobljeni	podatki	nevarni	ali	občutljivi.
Zabeleženi	podatki	seveda	nikoli	ne	smejo	vključevati	osebnih	podat-
kov	o	posameznih	zapornikih!	Podatki	ne	smejo	biti	uporabljeni	pro-
ti	zapornikom!	Namen	vaje	 je	 izvesti	ugotavljanje	tveganja	in	analizo	
pozitivnih	dejavnikov,	ki	so	v	podporo	zmanjšanju	tveganja.	Zaupanje	
je	ključni	element	celotnega	procesa.	Razmisliti	morate	tudi	o	tem,	da	
bi	to	nalogo	opravilo	samo	medicinsko	osebje	ali	osebje	iz	ustanov	v	
skupnosti.

Jasen	dogovor	z	upravo	zapora	 in	njena	podpora	sta	predpogoj,	 le-
ta	mora	biti	prepričana,	da	je	zmanjšanje	tveganja	večja	prioriteta	kot	
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nekateri	pravni	principi	in	pravila	zapora.	Če	ne	morete	zagotoviti,	da	
zbrani	podatki	ne	bodo	uporabljeni	proti	zapornikom,	morate	opustiti	
kakršnokoli	sistematično	zbiranje	podatkov.

Osnovno	načelo	pri	ocenjevanju	potreb	zapornikov,	ki	uživajo	droge,	
je	poslušanje	tega,	kar	imajo	povedati.	Osebje	zapora	in	skupnosti	bi	
moralo	biti	dovzetno	za	pripovedi	in	pritožbe	zapornikov.	Mnoge	od	teh	
potreb	zlahka	ugotovimo	samo	s	pogovorom,	opazovanjem	v	njihovem	
vsakdanjem	življenju,	pregledovanjem	podatkov	iz	zdravstvenih	usta-
nov	itd.	Tu	so	pomembne	naslednje	stvari:

Osebje	zapora	ali	skupnosti	bi	moralo	našteti	probleme,	s	ka- ¾
terimi	 se	 soočajo	 v	 zaporih.	 Naštevanje	 problemov	 in	 potreb	
mora	 biti	 izvedeno	 čim	 bolj	 sistematično	 (glej	 zgoraj).	 Katere	
usluge	so	potrebne?	Katere	so	na	voljo?	Katere	manjkajo	ali	so	
nezadovoljive?
Uporaba	pomoči	sebi	enakih	(glej	poglavje	3,	10.6).	Če	uživalci	 ¾
drog	sestavijo	seznam	potreb	njim	enakih	zapornikov,	s	tem	do-
bimo	podatke,	ki	jih	osebje	ne	more	pridobiti.
Osebje	in	zaporniki,	vključeni	v	ugotavljanje	potreb,	bi	se	morali	 ¾
potruditi	tudi	za	razvrščanje	in	postavljanje	prioritet	za	različne	
potrebe in probleme.
Potrebe	uporabnikov	drog	so	 lahko	 različne.	Uživalci	drog	pri	 ¾
zdravljenju	z	metadonom	 imajo	drugačne	potrebe	od	 tistih,	ki	
si	drogo	vbrizgajo.	Različne	potrebe	pa	zahtevajo	tudi	različne	
odzive.	 Nekatere	 zahtevajo	 takojšnje	 ukrepanje	 (zdravljenje),	
druge	pa	potrebujejo	dolgotrajno	ukrepanje	(zdravljenje	z	nado-
mestno	drogo,	ki	je	na	razpolago).	

Iskanje pomanjkljivosti v zdravstvenih storitvah in z drogami 
povezanih storitvah v zaporu (in v skupnosti)
Ugotavljanje	potreb	bi	moralo	 imeti	 rezultate	v	konkretnih	dejanjih,	s	
predstavitvijo	in	pogovori	o	rezultatih	za	storitve	in	organizacije,	odgo-
vorne za dosego teh potreb.

Tu	lahko	naredimo	več	stvari:
Organiziramo	seminar	ali	delavnico	o	rezultatih	ugotavljanja	po- ¾
treb	ali	o	specifični	 temi	za	oblasti	kazenskega	prava,	upravo	
zapora,	osebje	zapora	ali	zapornike.	Teme	so	lahko	stanje	gle-
de	na	nalezljive	bolezni	v	zaporu,	osebje	lahko	izvaja	ukrepe	za	
zmanjšanje	tveganja,	predstavi	primerne	ukrepe	za	zmanjšanje	
tveganja	itd.
Organiziramo	študijske	obiske	za	osebje	zapora	v	zaporih,	kjer	 ¾
trenutno	 potekajo	 določene	 oblike	 zdravljenja	 in	 programi	 za	
zmanjšanje	tveganja,	ali	te	ljudi	povabimo	na	seminar	v	vašem	
zaporu,	da	predstavijo	svoje	izkušnje	in	strokovno	znanje.
Organiziramo	seminar	ali	delavnico	za	upravo	zapora	in	osebje	 ¾
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ter	ustanove	iz	skupnosti,	da	se	pogovarjajo	o	kakršnihkoli	po-
trebah	in	možnem	sodelovanju.
Organiziramo ekskluziven sestanek z upravnikom zapora in  ¾
upravo	za	pogovor	o	zmanjšanju	 tveganja.	V	pomoč	 je	 lahko	
podpora vplivnih virov (WHO, upravnik drugega zapora, ki pod-
pira	naša	prizadevanja,	itd.)	–	»pisna«	ali	njihova	dejanska	pri-
sotnost.
Objavimo	poročilo	o	rezultatih	ugotavljanja	potreb. ¾
Pritegnemo	pozornost	medijev	preko	tiska	in	javnih	dejanj. ¾
Kombiniramo	zgoraj	omenjene	možnosti ¾

Če	ugotavljanje	potreb	izvedemo	sistematično,	je	laže	za	pomoč	prositi	
ljudi	na	vplivnih	mestih	(zdravnik	v	zaporu,	upravnik)	in	agencije	za	po-
moč	z	drogami	in	AIDS-om	tako	zunaj	kot	znotraj	zapora	(glej:	anketa	
z vprašalnikom).

Odpravljanje	primanjkljajev	je	ena	stvar,	spreminjanje	pravil	pa	druga,	
veliko	 težja.	 Zavedati	 se	morate	 dejstva,	 da	 doseganje	 pravih	 spre-
memb	zahteva	več	kot	le	eno	dejanje	–	zahteva	dolgoročno	strategi-
jo.	Zastaviti	si	morate	realne	cilje	in	morate	biti	zadovoljni	z	majhnimi	
dosežki	in	koraki	naprej.	S	temi	majhnimi	dosežki	lahko	prispevate	k	
razvoju	trajnostnih	dejavnosti	za	zmanjšanje	tveganja	v	zaporu.

10.2 Anketa z vprašalnikom
Učinkovit	način	za	stik	z	zaporniki,	ki	uživajo	droge,	je	uporaba	vprašal-
nika	za	izvedbo	ankete.	To	zahteva	dovoljenje	in	podporo	upravnika.	
Tu	je	ključna	beseda	anonimnost,	saj	on	ali	ona	ne	bo	imel	dostopa	do	
zbranih	podatkov.	Manjša	raziskava	je	lahko	zlahka	izvedena	z	upora-
bo	vprašalnika,	ki	služi	dvojnemu	cilju:

Dobiti	 vpogled	 v	 raziskovane	 probleme	 (glej	 ugotavljanje	 po- ¾
treb).
Postati	delavec	v	zaporu,	ki	je	znan	po	svoji	povezanosti	z	dro- ¾
gami.

Spraševanje	po	informacijah	kaže,	da	ljudi	jemljete	resno,	da	ste	odvi-
sni	od	njihovih	informacij.	Rezultati	ankete	lahko	dajo	osnovo	za	spre-
membe v politiki zapora glede drog. 
Stranski	 učinek	 je	 lahko	 povečana	 osveščenost	 glede	 obravnavane	
teme.	Če	poteka,	na	primer,	raziskava	glede	tveganj	pri	nalezljivih	bo-
leznih,	bodo	ljudje	bolje	poznali	ta	tveganja.
Vprašalniki	bi	morali	vedno	vsebovati	nekaj	vprašanj	o	splošnih	demo-
grafskih	podatkih.	Ti	lahko	vključujejo	starost,	spol,	narodnost,	stopnjo	
izobrazbe.	Jasno	je,	da	morajo	vprašalniki	biti	izpolnjeni	anonimno.	Če	
anonimnost	ni	zagotovljena,	lahko	pričakujete	ali	lažne	podatke	ali	pa	
sploh	ne	bo	sodelovanja.	Povpraševanje	se	 lahko	 izvede	o	 različnih	
temah. Zanimive teme bi lahko bile:
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Sistematsko	ugotavljanje	potreb	(glej	3,	10.1) ¾
Svetovanje	o	problemih	glede	drog	in	AIDS-a ¾
Izvajanje	zmanjšanja	tveganja	in	možnosti ¾
Cepljenje	proti	hepatitisu	A	in	B ¾
Splošni	higienski	pogoji ¾
Postopki	razstrupljevanja	in	napisani	protokoli ¾
Zdravljenje	z	metadonom	(glede	na	v	skupnosti	predpisane	pro- ¾
tokole	in	režime)
Izmenjava	injekcij	in	igel ¾

Jasno	je,	da	so	te	teme	pomembne	in	da	imajo	lahko	rezultati	politično	
težo.	Vendar	pa	tudi	zahtevajo	zelo	natančno	pripravo	in	kompleksno	
upravljanje	s	podatki.	To	zahteva	izkušeno	organizacijo.	Zato	bi	moral	
biti	najprej	opravljen	pregled	manj	pomembnih	tem,	kot	so:

cena	in	uporaba	filtrov,	igel	in	injekcij ¾
postopki	čiščenja	rabljene	opreme ¾
znanje	o	prenosu	okužb ¾
dostop do kondomov ¾
postopki	tetovaž	in	okoliščine	pri	tetoviranju ¾

10.3 Izdelava informativnih brošur
Pri	delu	za	zmanjšanje	tveganja	lahko	uporabimo	letake	za	obvešča-
nje	uporabnikov	o	različnih	temah.	Imeti	pa	morajo	eno	skupno	stvar.	
Letaki	morajo	pomagati	vzpostaviti	stik	z	uporabniki	drog	in	vas	pred-
staviti.

Letaki	morajo	biti	razumljivi.	Uporaba	slik	lahko	olajša	branje.	Letaki	bi	
vedno	morali	imeti	natisnjeno	ime	proizvajalca.	Če	so	podatki	uporabni	
in	verodostojni,	lahko	letaki	prispevajo	k	verodostojnosti	in	zaupanju	do	
osebe,	ki	jih	deli.
Letaki	lahko	vsebujejo	razne	informacije:

obveščanje	o	ciljih	in	delu	sodelavca	za	droge	v	zaporu ¾
obveščanje	zapornikov	o	programu	dejavnosti	zmanjšanja	tve- ¾
ganja
obveščanje	o	dejavnostih	ali	dejanjih	uživalcev	drog	(filmi,	šport,	 ¾
diskusije,	seminarji)

Razmislite	 lahko	 tudi	 o	 izdaji	 informativnih	 letakov	 z	 različnimi	 pogledi	
zmanjšanja	tveganja.	Poglavje	2	tega	priročnika	lahko	prispeva	nekaj	za-
misli	(in	uporabnih	informacij)	za	izdelavo	letakov	te	vrste,	na	primer	o:

učinkih	in	tveganjih	drog ¾
nalezljivih	boleznih ¾
varnejši	uporabi ¾
varnejših	spolnih	odnosih ¾
svetovanju	pred	testom	in	pot	testu ¾
prva	pomoč	v	primeru	prekomernega	zaužitja ¾
itd. ¾
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Načrtovanje	vprašalnika	bi	bilo	dobro	izvesti	v	sodelovanju	z	razisko-
valcem	ali	kom	drugim	s	primernimi	veščinami.	

Vsi	 v	 povpraševanje	 vključeni	 ljudje	 bi	 morali	 dobiti	 navodila	 glede	
strukture	in	vsebine	vprašalnika	in	glede	možnih	težav,	ki	se	lahko	po-
javijo	med	spraševanjem.	

Omejite	čas	za	zbiranje	podatkov	na	razumno	trajanje.	Upoštevajte,	da	
traja	analiza	podatkov	vsaj	toliko	kot	samo	zbiranje.	Tu	bi	bila	spet	v	
veliko	pomoč	podpora	izkušenih	ljudi.

Sprejemna enota ali faza je lahko posebnega pomena za vzpostavlja-
nje stika z vsemi na novo aretiranimi: omogoča dajanje namigov, na-
svetov o morebitnih problemih itd. Zaporniki z daljšim služenjem lahko 
dobijo pomembne informacije ‚od enega zapornika k drugemu‘. Sle-
dnje lahko odraža njihovo počutje glede na to, da so prvič v zaporu in 
kakšne so specifične potrebe tistih v sprejemni enoti. Letaki lahko po-
stanejo orodje za podporo tistim zapornikom, ki so bili aretirani prvič in 
so lahko sprejeti kot pozitivna gesta za nove zapornike. Letak ustvarja 
situacijo, kjer so zaporniki lahko vir podpore drugim zapornikom.

10.4 Izdaja časopisa in sodelovanje s časopisi v zaporu
Časopis	 je	 lahko	v	veliko	pomoč,	če	postane	znan	ciljni	skupini.	De-
ljenje	nove	izdaje	časopisa	in	polna	vreča	novih	časopisov	poleg	vas	
pomaga	 pri	 vzpostavljanju	 stikov	 z	 ljudmi,	 ki	 jih	 ne	 poznate,	 oni	 pa	
poznajo	časopis.
Pred	 izdajo	 časopisa	 morate	 razjasniti	 cilje.	 Izdaja	 časopisa	 lahko	
vključuje	razne	cilje:

Obveščanje	zapornikov,	ki	uživajo	droge	o	zdravstvenih	temah,	 ¾
o	zmanjšanju	tveganja.	Informacije	so	ključna	beseda.	
Glas	uživalcev	drog	za	druge	zapornike,	ki	uživajo	droge.	Ljudem	 ¾
sporočati	tekoče	novice	o	dejavnostih	je	pomembna	tema.
Glas	zapornikov,	ki	uživajo	droge	in	hočejo	obvestiti	delavce	z	 ¾
drogami,	snovalce	politike	in	javnost.	Izražanje	stališč	uporab-
nikov	drog	je	pomembna	tema.

V	resničnosti	bodo	časopisi	vsebovali	več	kot	samo	enega	od	omenje-
nih	ciljev,	vendar	se	splača	definirati	temeljni	cilj.	To	bo	ljudem	poma-
galo	pri	 izbiri	pravega	zornega	kota,	ko	bodo	pisali	članek	ali	 izvajali	
intervju.

V	mnogih	evropskih	zaporih	revije	vodijo	zaporniki	sami	in/ali	podpor-
niki	od	zunaj.	Take	revije	lahko	uporabimo	za	dviganje	zavesti	o	člove-
kovih	pravicah	in	za	potrebe	in	poglede	zapornikov.	Zaporniška	revija	
je	 informativni	material	 in	 je	še	posebej	učinkovit,	če	 je	usmerjen	na	
življenjski	stil,	kot	 je	pokazalo	delo	več	agencij.	Eden	od	primerov	 je	
ustanova	Mainline	iz	Amsterdama,	Nizozemska.	Mainline	izdaja	stro-
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kovno	oblikovano	revijo,	kjer	so	v	 ‚življenjski	stil‘	vključene	tudi	 infor-
macije	o	preventivi	AIDS-a	in	splošne	informacije	o	zdravstvu	za	upo-
rabnike	drog.	V	omenjeni	reviji	lahko	najdemo	tudi	članke	o	življenju	na	
ulici,	prostituciji,	 ljubezni,	uslugah	za	uporabnike	drog,	strip,	 različne	
načine	jemanja	drog,	življenjske	zgodbe	itd.	Skoraj	vsi	članki	odsevajo	
izkušnje	uporabnikov	drog.	Revijo	delijo	od	‚osebe	do	osebe‘	na	ulicah.	
To	daje	osnovo	za	vzpostavljanje	in	krepitev	stikov,	ki	ljudem	omogoča-
jo	pogovor	o	zdravju	(problemih)	ali	o	zaupnih	stvareh,	kot	so	varnejši	
spolni	odnosi	in	varnejša	uporaba	pripomočkov.	Ljudje	iz	Mainlina	ne	
dajejo	 samo	 informacije	 uporabnikom	 drog,	 ampak	 tudi	 dobivajo	 in-
formacije	od	njih.	Take	informacije	z	ulice	so	eden	od	ključnih	virov	za	
članke	v	reviji.

Ta	primer	 jasno	kaže,	da	 je	delo	z	drogami	v	zaporu	pomembno	za	
prenašanje	sporočil.	Pogovor	o	osebnih	 in	občutljivih	 temah,	kot	sta	
jemanje	drog	in	spolni	odnosi,	je	pogosto	lažji	v	znanem	okolju	kot	pa	
v	okolju	nekoga	drugega.	
Časopis	ali	revija	lahko	služita	delu	za	zmanjšanje	škode	na	različne	
načine:

vzpostavljanje	in	ohranjanje	stikov	z	deljenjem	časopisa	ali	re- ¾
vije
zbiranje	podatkov	za	članek ¾
začetek	pogovora	o	določeni	temi	na	osnovi	članka ¾
izvajanje	ankete	branja ¾

Izdajanje	revije	v	rednem	časovnem	intervalu	je	ogromna	obveza.	Pri-
lagoditi	 je	 treba	velikost	 in	pogostost	 izdajanja	glede	na	zmogljivosti	
organizacije.	Bolše	je	izdajati	manjši	časopis,	ki	izhaja	redno,	kot	po-
tratnega,	ki	izhaja	neredno.

Temo	zmanjšanja	tveganja	lahko	vključimo	v	teme	splošnega	javnega	
zdravja	(higiena	itd.).	Na	položaj	uporabnikov	drog	v	zaporu	gledamo	
iz	različnih	virov:	člankov,	fotografij,	risb.	En	najbolj	izpopolnjenih	pri-
merov	v	Italiji	je	‚Ristretti‘	iz	zapora	v	Padovi,	ki	je	mnogokrat	omenjal	
teme	o	življenjskih	 in	zdravstvenih	pogojih	uporabnikov	drog.	Revija	
prav	 tako	povezuje	 različne	skupine	med	zaporniki	 ter	med	zaporni-
ki	 in	osebjem,	saj	 jo	bere	tudi	osebje.	 ‚Ristretti‘	prav	tako	predstavlja	
vrata	v	zunanji	svet	in	zagovarja	podporo	uporabnikom	drog	(oprema,	
znanje,	svetovanje	itd.).	In	nazadnje,	‚Ristretti‘	deli	vprašalnike	(shra-
njene	v	knjižnici)	in	se	ukvarja	tudi	z	oddajanjem	radijskega	programa	
v zaporu.

Uporaba	in	poudarek	možnosti	zaporniške	revije	glede	problemov,	po-
vezanih	z	zdravjem	in	drogami,	lahko	pripelje	do	verodostojnega	dia-
loga. 10
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10.5 Organizacija dejavnosti
Organizacija	dejavnosti	z	zaporniki,	ki	uživajo	droge,	 je	 lahko	orodje	
za	uvajanje	iniciativ	za	zmanjšanje	tveganja	in	lahko	pomaga	pri	stiku	
z	zaporniki	in	ključnimi	osebami	med	njimi.	Dejavnosti	lahko	razdelimo	
na	dve	glavni	področji:	prosti	čas	in	interesne	dejavnosti.

Interesne dejavnosti
Brez	dvoma	potrebujejo	interesne	dejavnosti	stalno	pozornost.	Orga-
nizacija	posebnih	sestankov	za	obveščanje	zapornikov	o	temah,	pove-
zanih	z	njihovim	vsakdanjim	življenjem	v	zaporu,	je	pomembno.	Ven-
dar	pa	so	možnosti	v	zaporu	omejene	na	določena	časovna	obdobja	in	
okoliščine.	Varnostni	ukrepi	in	ritem	vsakdanje	rutine	pogosto	določajo	
življenje	v	zaporu.	Možnost	organiziranja	takih	sestankov	je	lahko	od-
visna	od	teh	dejavnikov.	Če	je	možno,	razmislite	o	povabilu	zunanjih	
strokovnjakov	(zdravnik,	odvetnik,	epidemiolog,	snovalec	politike	itd.).	
Teme	na	takem	posebnem	sestanku	lahko	vključujejo:	

medicinske	teme	(hepatitis	C) ¾
življenje	po	zaporu,	npr.	osredotočanje	na	socialno	rehabilitaci- ¾
jo,	iskanje	bivališča,	službe	in	možnosti	za	izobraževanje
predstavitev	skupin	za	samopomoč	v	skupnosti ¾
pravne teme ¾

Uspešnost	sestanka	 je	najbolj	odvisna	od	organizacije.	Zaporniki	 se	
bodo	udeležili	sestanka	samo,	če	je	dovolj	jasen,	še	posebej	glede	or-
ganizatorja.	Strategija	z	namenom	privabiti	čim	več	ljudi	je	pomembna.	
Razmislite	o	uporabi	letakov	v	kombinaciji	z	učinkom	snežne	kepe	in	
prosite	zapornike,	da	obvestijo	tudi	druge	zapornike.

Prosti čas
Nasploh	posvečamo	dejavnostim	prostega	časa	manj	pozornosti.	Delo	
s	problematiko	zmanjšanja	tveganja	včasih	postavi	zabavo	na	stranski	
tir.	Pomislite	na	športne	dogodke,	kot	je	nogometna	tekma	proti	ose-
bju,	na	filme,	glasbo,	turnirje	šaha,	namiznega	nogometa	itd.	Opomba:	
preden	porabljate	energijo	za	organizacijo,	se	najprej	pozanimajte	o	
potrebi za tak dogodek.

Kulturne	dejavnosti	lahko	vključujejo	dobrodelne	koncerte	skupin,	ki	so	
vključene	v	tematiko	AIDS-s	in	uporabe	drog.	Ker	taki	dogodki	zahte-
vajo	tudi	veliko	denarja,	razmislite	o	sodelovanju	z	drugimi	organiza-
cijami.	

Uporabniki	drog	 imajo	 različna	ozadja	 in	 različne	želje.	Obstaja	mo-
žnost,	 da	bodo	nekateri	 hoteli	 uporabiti	 energijo	 za	obrambo	 lastnih	
splošnih	interesov,	ne	bodo	pa	vsi	zainteresirani	za	organizacijo	dejav-
nosti	prostega	časa.	Razmisliti	morate,	če	je	organizacija	prostočasnih	
dejavnosti	sredstvo	za	dosego	cilja	ali	cilj	sam	po	sebi.	
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11 MEDSEBOJNA PODPORA V ZAPORIH

Medsebojna	podpora	pomeni	vzajemno	podporo	med	ljudmi,	ki	pripa-
dajo	enaki	skupini.	Sem	spadajo	ljudje,	ki	imajo	skupnih	nekaj	speci-
fičnih	značilnosti.	Skupina	enakih	bi	torej	lahko	bila	skupina	nogome-
tašev,	skupina	politikov	ali	 skupina	šolarjev.	Tu	se	osredotočamo	na	
skupine	injicirajočih	uživalcev	drog	(IDU	–	injecting	drug	users).	

Od	konca	osemdesetih	let	preteklega	stoletja	se	priznava	pomen	pod-
pore	sebi	enakih	pri	zmanjšanju	tveganega	vedenja	v	IDU	skupnostih.	
V	več	evropskih	državah	so	bili	 razviti	 projekti	medsebojne	podpore	
tako	s	strani	strokovnjakov	kot	s	strani	organizacij,	povezanih	z	droga-
mi	(Državni	odbor	za	nadzor	AIDS-a,	1993).	Pojavili	so	se	tudi	poskusi	
za	vpeljavo	in	podporo	samo-organizacij	uporabnikov	drog,	še	posebej	
na	področju	preventive	AIDS-a	in	skupnosti	intravenoznih	uporabnikov	
drog	(IDU).	Eden	od	razlogov	je	bila	ugotovitev,	da	preventiva	HIV-a	s	
splošnimi zdravstvenimi storitvami in z drogami povezanimi storitvami 
ni	 prinesla	 uspeha	 v	 celoti.	 Še	 vedno	 imamo	 uporabnike,	 ki	 nimajo	
dovolj	informacij,	katerih	takih	programi	ne	dosežejo	ali	se	jim	–	zaradi	
lastnega	nezaupanja	–	nočejo	pridružiti.	Ti	občutki	so	eden	od	razlo-
gov,	zakaj	medsebojno	podporo	štejemo	kot	metodo,	vredno	truda	za	
vzpostavljanje	stika	z	uporabniki	drog,	katerih	prej	omenjene	strokovne	
storitve	ne	dosežejo.	

Izkušnje	potrjujejo,	da	medsebojna	podpora	in	medsebojno	izobraže-
vanje	dejansko	prispevata	k	zmanjšanju	tveganja	med	uporabniki	drog	
(Friedman	in	ostali,	1987).	Informacije	‚od	znotraj‘,	znanje	iz	osebnih	
izkušenj	in	zaupanje	so	tu	pomembni	dejavniki.	Zmanjšanje	tveganja	v	
smislu	pogovarjanja	o	osebnih	stvareh,	kot	so	uporaba	drog	in	spolni	
odnosi,	zahteva	zaupanje.	Izkušnje	poudarjajo	dejstvo,	da	sta	družbeni	
vpliv	 na	 odnos	 uživalcev	 drog	 glede	 varnejšega	 vedenja	 in	 poveča-
na	samo-učinkovitost	s	pomočjo	vzornikov	najpomembnejši	 lastnosti	
medsebojnega	izobraževanja	in	medsebojne	podpore.	To	meri	na	to,	
da	je	dajanje	socialnih	informacij	bolj	pomembno	od	dajanja	splošnih	
dejstev.	Dejstvo,	da	so	njim	enaki	ljudje	seznanjeni	z	normami	skupi-
ne	in	da	jim	je	laže	zaupati,	prav	tako	pomaga	pri	zbiranju	zanesljivih	
informacij	o	tveganem	vedenju.	Elementi	poznavanja	dejstev,	ki	so	se	
izkazali	 kot	pomembni,	 so	bili	 večinoma	povezani	 s	 specifičnimi	po-
drobnostmi	(npr.	tveganje	okužbe	pri	deljenju	žlice	ali	filtra).	

Vedno	večja	pozornost	medsebojni	podpori	kot	uporabni	metodi	zno-
traj	okvira	strategij	zmanjšanja	tveganja	namiguje,	da	je	bila	medseboj-
na	podpora	med	uporabniki	drog	razvita	pred	kratkim.	Vseeno	pa	lahko	
primerjamo	odkritje	medsebojne	pomoči	s	Kolumbovim	odkritjem	Ame-
rike.	Odkrili	so	nekaj,	kar	je	že	od	nekdaj	bilo	tam.	Medsebojna	pod-
pora	je	nekaj,	kar	se	je	pojavljalo	med	uporabniki	drog	tako	dolgo,	kot	
obstaja	uporaba	drog.	Vzajemna	podpora	znotraj	nekaterih	skupnosti	
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je	realnost	vsakodnevnega	življenja.	To	še	posebej	velja	v	skupnostih	
uporabnikov	 drog,	 kjer	 vladajo	 zatiranje,	 marginalizacija	 in	 izključe-
vanje,	kot	se	dogaja	med	uporabniki	drog	v	zaporih	in	drugih	zaprtih	
ustanovah.	Čeprav	 ima	 tudi	negativne	učinke	na	skupnost,	mami	ali	
sili	uporabnike	drog,	da	kradejo	eden	od	drugega,	ustvarja	zatiranje	in	
marginalizacijo,	stanje	v	zaporu	ustvarja	tudi	vzajemno	solidarnost	in	
posledično	tudi	zvezo	s	skupnostjo.	Skupna	grožnja	ali	sovražnik	imata	
večinoma	združujoč	učinek	in	zato	spodbujata	vzajemno	podporo.		

Medsebojna	podpora	kot	del	resničnosti	vsakdanjega	življenja	pravilo-
ma	ni	institucionalizirana.	Pogosto	je	tudi	nenamerna;	rezultat	je	lahko	
tudi	način	reagiranja	ljudi	brez	vsakih	zavednih	ali	eksplicitnih	name-
nov	za	podporo	sebi	enakim,	tudi	na	račun	zmanjšanja	tveganja.	Ko-
nec	koncev	je	medsebojna	podpora	v	zmanjšanju	tveganja	več	kot	le	
eksplicitna besedna prepoved. Kot v drugih skupnostih sta vpliv in celo 
aktivno	podpiranje	del	rutine,	ki	jo	izvajamo	skozi	vodenje.	Ugotovitve	
manjše	raziskave,	izvedene	v	okviru	našega	Projekta	evropske	med-
sebojne	podpore	na	temo,	ki	smo	jo	imenovali	Nenamerni	medseboj-
ni vplivi v IDU skupnostih, so potrdile ta vidik (Barendregt/Trautmann, 
1996).

Institucionalizirane	 oblike	 skupnosti	 medsebojne	 podpore,	 ki	 so	 se	
začele	ali	 imajo	podporo	pri	zdravstvenih	storitvah,	niso	nič	drugega	
kot	poskusi	uporabe,	podpore	 in	krepitve	potenciala	 te	že	obstoječe	
medsebojne	podpore	med	uporabniki	drog.	Strokovnjaki	imajo	lahko	tu	
pomembno	vlogo.	Lahko,	na	primer,	poskrbijo	za	zbiranje	pomembnih	
in	pravilnih	podatkov	in	pri	tem	preprečujejo	širjenje	lažnih	podatkov.	
Prispevajo	lahko	tudi	z	izobraževanjem	o	medsebojni	podpori,	spet	ne	
samo	glede	znanja	o	zmanjšanju	tveganja,	ampak	tudi	o	veščinah	in	
metodah	prenosa	tega	znanja	in	veščin	(npr.	s	svetovanjem	in	izobra-
ževalnimi	seminarji)	 in	s	prikazom,	kako	učinkovito	vplivati	na	vede-
nje	in	družbene	norme.	Kot	kažejo	naše	izkušnje,	pa	lahko	poleg	tega	
spodbujajo,	 podpirajo	 in	 vplivajo	 na	 izvajanje	medsebojne	 pomoči	 v	
IDU skupnostih.

Ta	pozitivna	izkušnja	z	medsebojno	podporo	v	skupnosti	je	bila	ozadje	
za	predstavitev	medsebojne	pomoči	v	zaporih	(glej	poglavje	1).	Med-
sebojna	pomoč	 lahko	v	zaporih	 igra	pomembno	vlogo	pri	 izogibanju	
‚deljenja‘	tveganj	in	preprečevanju	zapornikom,	da	bi	kopirali	tvegano	
vedenje,	ne	da	bi	se	tega	sploh	zavedali.	Za	delo	s	tako	imenovanimi	
‚skritimi	tveganji‘	(npr.	deljenje	vode,	filtrov	in	žlic),	če	so	tveganja	zna-
na	ali	ne,	je	izmenjava	informacij	med	zaporniki	zelo	pomembna.	Spe-
cifična	razmerja	med	uporabniki	drog	v	zaporih	(kot	so	ekonomska	od-
visnost,	spolne	zveze	itd.)	bi	morala	biti	deležna	posebne	obravnave,	
saj	lahko	vplivajo	–	in	ne	samo	negativno	–	na	medsebojno	podporo.
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Prednosti	medsebojne	podpore	v	zaporih	so:
Uporabniki	drog,	še	posebej	vodje,	uživajo	ugled	 in	zaupanje	 ¾
ostalih zapornikov.
Zaporniki,	 ki	 uživajo	 droge,	 bodo	 lahko	 vplivali	 na	 ostale	 za- ¾
pornike,	 ki	 uživajo	 droge,	 in	 jim	prenesli	 tista	 sporočila	 glede	
zmanjšanja	tveganja,	katerih	osebje	zapora	ne	more	posredo-
vati,	torej	dosežejo	nedosegljivo.
Zaporniki	imajo	pomembne	informacije	iz	prve	roke,	npr.	kako	 ¾
se	izogniti	določenim	substancam	ali	zmesem.	
Zaporniki	vedo,	o	čem	govorijo,	saj	so	večinoma	tudi	sami	doži- ¾
veli	tvegane	situacije,	npr.	prekomerni	odmerek,	nevarna	upo-
raba drog ali nevaren spolni odnos.
Čeprav	 to	mogoče	ni	vedno	razvidno	 iz	njihovega	obnašanja,	 ¾
imajo	uživalci	drog	osebni	interes	za	zmanjšanje	tveganja.	
Medsebojna	podpora	je	stroškovno	učinkovita	strategija	preno- ¾
sa	informacij	(glej	tudi	Engelhardt	2000).

Izobraževanje sebi enakih v zaporu (PPE – Prison Peer Education) 
je bilo ustanovljeno, da pomembno pomaga k spremembam in pred-
sodkom, ki so jih zaporniki imeli glede virusa HIV in z njim okuženih 
ljudi. Raziskava PPE programa v Avstraliji je, na primer, pokazala, da 
večina zapornikov (71 %) misli, da s HIV okuženi zaporniki ne bi sme-
li biti ločeni od glavnine populacije zaporov. Zaporniki so imeli dokaj 
visoko stopnjo razumevanja glede možnosti prenosov virusa HIV, saj 
jih je več kot 98 % vedelo, da ga ne morejo dobiti pri vsakodnevnih 
dejavnostih – pri deljenju jabolka ali cigarete, poljubljanju, dotikanju ali 
uporabi istega stranišča. Poleg tega pa je 99,4 % zapornikov razume-
lo, da lahko dobijo virus HIV, če bi bili vključeni v dejavnosti z visokim 
tveganjem, kot je deljenje igle in imeti spolne odnose brez kondoma 
(Taylor, 1994).

V	prejšnjih	poglavjih	smo	našteli	različne	možnosti	medsebojne	podpo-
re	v	zaporih.	Seveda	je	izobraževanje	takih	zapornikov	predpogoj	za	
uspešno	medsebojno	podporo.	To	izobraževanje	bi	se	moralo	osredo-
točiti	tako	na	vsebino	dela	za	zmanjšanje	tveganja,	kot	smo	ga	pred-
stavili	v	poglavju	2	tega	priročnika,	kot	tudi	na	metode,	o	katerih	smo	
govorili	v	poglavju	3.	Delamo	 lahko	s	posameznimi	uživalci	drog,	 jih	
izobražujemo	kot	učitelje	sebi	enakih	(skupinski	sestanki	bi	se	 lahko	
zdeli	kot	ogrožajoči	za	sistem)	ali	s	skupino.	Pri	izobraževanju	skupin	
zapornikov	morate,	če	 je	možno,	ciljati	na	dosego	širjenja	ali	učinka	
snežne	kepe,	npr.	izobraženi	zaporniki	pridobljeno	znanje	širijo	naprej	
drugim	zapornikom.	Dober	začetek	za	medsebojno	podporo	je	lahko	
mešani	seminar	–	vključno	z	osebjem	zapora	in	z	zaporniki	–	ki	pred-
stavi	in	diskutira	o	možnostih	medsebojne	podpore	kot	dela	strategije	
za	zmanjšanje	tveganja.	Vendar	pa	je	treba	medsebojno	podporo	naj-
prej	predstaviti	in	dobiti	dovoljenje	osebja	zapora	kot	del	širšega	uva-
janja	strategij	zmanjšanja	tveganja	v	zaporu,	npr.	s	seminarji	o	splošni	
uporabi drog. 

11
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Medsebojna	pomoč	je	lahko	učinkovito	sredstvo	za	vzpostavljanje	sti-
ka	z	zaporniki,	ki	uživajo	droge	 in	 jih	osebje	zapora	ali	skupnosti	ne	
more	uspešno	pridobiti.	To	je	lahko	tako	prvi	korak	k	zmanjšanju	tvega-
nja	kot	sredstvo	za	vpeljavo	dejavnosti	za	zmanjšanje	tveganja	s	strani	
osebja	 zapora	ali	 skupnosti.	 Izvajalci	medsebojne	podpore	 so	 lahko	
vključeni	tudi	v	svetovanje,	izobraževalne	seminarje,	dodatne	ukrepe	
in storitve. 

Poleg	 podpore	 s	 strani	 zapornikov	 in	 za	 zapornike	 lahko	 dejavnosti	
za	zmanjšanje	tveganja	izvajajo	tudi	občinske	organizacije,	ki	 izvaja-
jo	podobne	dejavnosti	za	uporabnike	drog.	‚Mainline‘,	nizozemska	or-
ganizacija	za	zdravje	in	preventivo,	ohranja	stik	s	pridržanimi	uživalci	
drog	s	svetovanjem	v	zaporniškem	okolju.	Pri	individualnih	sestankih	
z	zaporniki	se	pogovarjajo	o	zdravstvenih	težavah,	tveganem	vedenju	
in	tveganjih	pri	uporabi	drog.	Pomembna	lastnost	 je,	da	kot	 ‚zunanja	
organizacija‘	lahko	zagotovijo	občutek	neodvisnosti	in	zaupanja.

Ocenjevanje	razkriva,	da:
obstaja	visoka	stopnja	sprejemanja	med	zaporniki,	osebjem	za- ¾
pora in upravo
ta	dejavnost	izboljša	stike	po	izpustitvi ¾
je	njihovo	delo	zaznano	kot	dragocen	dodatek	v	strukturi	social- ¾
ne	podpore	za	uživalce	drog
ocena	kaže,	da	je	to	stroškovno	učinkovita	dejavnost ¾
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2 OCENJEVANJE IZOBRAŽEVALNEGA TEČAJA 
(učiteljev list)

Datum:  ...................
Kraj: .......................................................................................................................

Kdaj: ......................................................................................................................

Kdo	(učitelj):...........................................................................................................

Število	sodelujočih
Uživalci	drog  ........
Strokovnjaki	  ........
Prostovoljci	  ........
Skupno  ........

Ste	v	mešanih	skupinah	opazili	kakšna	trenja	med	sodelujočimi?
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

Program	(program	prosim	dodajte	k	obrazcu)

S	tem	izobraževanjem	sem	bil	zadovoljen.		 strinjam	se	[][][][]	ne	strinjam	se
Pri	pripravi	izobraževanja	sem	se	počutil	podprt.		 strinjam	se	[][][][]	ne	strinjam	se
Mislim,	da	to	izobraževanje	potrebuje	nadaljevanje.		 strinjam	se	[][][][]	ne	strinjam	se

Če	se	strinjate,	kakšno	nadaljevanje	mislite,	da	bi	bilo	potrebno?
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

Čutil	sem,	da	so	različna	ozadja	
sodelujočih	povzročila	prekomerno	trenje.		 strinjam	se	[][][][]	ne	strinjam	se

Nivo	udeleženih	je	bil	dobro	povezan	z	
vsebino	izobraževanja.		 strinjam	se	[][][][]	ne	strinjam	se

Metode	prenosa	so	bile	dobro	načrtovane
	za	ta	tip	sodelujočih.		 strinjam	se	[][][][]	ne	strinjam	se

Prisotnost	opazovalcev	je	ovirala	zmožnosti
	sodelujočih	za	odkrito	izražanje.		 strinjam	se	[][][][]	ne	strinjam	se
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Izobraževanje	se	je	ukvarjalo	s	naslednjimi	temami:
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................

Kakšni	so	bili	cilji	izobraževanja?
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................

Za	katere	cilje	mislite,	da	niso	bili	doseženi	in	zakaj	ne?
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................

Na	kratko	opišite	metode	sporočanja:
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................

Katera	sporočila	so	sodelujoči	po	vaše	najbolje	sprejeli?	Zakaj?
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................

Katera	sporočila	so	sodelujoči	po	vaše	najslabše	sprejeli?	Zakaj?
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................

Katera	metoda	sporočanja	je	bila	po	vaše	najbolje	sprejeta	pri	sodelujočih?	Zakaj?
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................

Katera	metoda	sporočanja	je	bila	po	vaše	najslabše	sprejeta	pri	sodelujočih?	Zakaj?
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................

Če	imate	opombe,	jih,	prosim,	navedite	spodaj.

Hvala	za	vaše	sodelovanje.
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OCENJEVANJE IZOBRAŽEVALNEGA TEČAJA (list za sodelujoče – zaporni-
ke)

Datum:

Splošno:
Tečaj	me	je	spodbudil	pri	delu	za	zmanjšanje
	tveganja.		 strinjam	se	[][][][]	ne	strinjam	se

Ta	tečaj	ali	njegov	del	lahko	uporabim	v	
osebnih	situacijah.		 strinjam	se	[][][][]	ne	strinjam	se

Mislim,	da	sem	bolj	sposoben	izbirati	prave	
odločitve	glede	zmanjšanja	tveganja.		 strinjam	se	[][][][]	ne	strinjam	se

V	tečaju	sem	užival.		 strinjam	se	[][][][]	ne	strinjam	se
Zaradi	kraja	izvajanja	tečaja	sem	se	počutil	
neudobno.		 strinjam	se	[][][][]	ne	strinjam	se

Tečaj	je	vseboval	preveč	teorije.		 strinjam	se	[][][][]	ne	strinjam	se

Tečaj	je	vseboval	preveč	vaj.		 strinjam	se	[][][][]	ne	strinjam	se

Tečaj	je	vseboval	preveč	debat.		 strinjam	se	[][][][]	ne	strinjam	se

Ob	nekaterih	delih	tečaja	sem	se	težko	
koncentriral.		 strinjam	se	[][][][]	ne	strinjam	se

Če se strinjate, prosim, navedite razlog	 (predolgo	trajanje,	dolgočasnost,	zaspa-
nost itd.)
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

Varnejša uporaba
Tečaj	je	izboljšal	moj	vpogled	v	pravilne
	metode	pripravljanja	drog	za	vbrizganje.	 strinjam	se	[][][][]	ne	strinjam	se

Zahvaljujoč	tečaju	lahko	izboljšam	tehniko
vbrizganja.		 strinjam	se	[][][][]	ne	strinjam	se

Naučil	sem	se	novih	stvari	glede	varne	uporabe.		 strinjam	se	[][][][]	ne	strinjam	se

Če se strinjate, kaj ste se naučili o varnejši uporabi?
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

Počutim	se	bolj	sposobnega	za	spoprijemanje	
s	težavami,	ki	lahko	ovirajo	pravilno	vbrizganje.		 strinjam	se	[][][][]	ne	strinjam	se

2
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Varnejši spolni odnosi
Zahvaljujoč	tečaju	sem	izboljšal	svoje	
sposobnosti	natikanja	kondoma.		 strinjam	se	[][][][]	ne	strinjam	se

Naučil	sem	se	novih	stvari	glede	
varnejših	spolnih	odnosov.		 strinjam	se	[][][][]	ne	strinjam	se

Če se strinjate, kaj ste se naučili o varnejših spolnih odnosih?
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

Tečaj	mi	je	dal	vpogled	v	uporabo	
različnih	vrst	kondomov.		 strinjam	se	[][][][]	ne	strinjam	se

Zaradi	tečaja	se	počutim	bolj	domače	
glede	izvajanja	varnejših	spolnih	odnosov
	v	prihodnosti.		 strinjam	se	[][][][]	ne	strinjam	se

Zmanjšanje tveganja na splošno
Naučil	sem	se	novih	stvari	glede	
zmanjšanja	tveganja.		 strinjam	se	[][][][]	ne	strinjam	se

Če se strinjate, kaj ste se naučili o zmanjšanju tveganja?
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

Počutim	se	bolj	sposobnega	za	
ravnanje	s	problemi	glede	zmanjšanja
tveganja.		 strinjam	se	[][][][]	ne	strinjam	se

Organizacija
Vem,	kako	vpeljati	tudi	druge	zapornike
	v	dejavnosti	za	zmanjšanje	tveganja.		 strinjam	se	[][][][]	ne	strinjam	se

Vem,	kje	in	kako	poiskati	pomoč	glede
	dejavnosti	za	zmanjšanje	tveganja.		 strinjam	se	[][][][]	ne	strinjam	se

Imam	nekaj	konkretnih	idej	za	
zmanjšanje	tveganja.		 strinjam	se	[][][][]	ne	strinjam	se

Preventiva
Mislim,	da	se	z	zaporniki	lahko	učinkovito
pogovorim	glede	tematike	spolnih	odnosov.		 strinjam	se	[][][][]	ne	strinjam	se

Tečaj	je	vseboval	dovolj	snovi	za	sestavo	
ustreznega	tečaja	za	uživalce	drog.		 strinjam	se	[][][][]	ne	strinjam	se
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Ta	tečaj	mi	je	pomagal	razmisliti	o	načinih
širjenja	sporočila	glede	varnejše	uporabe.		 strinjam	se	[][][][]	ne	strinjam	se

Tečaj	mi	je	dal	vpogled	v	uporabo	sredstev
	za	zmanjšanje	tveganja.		 strinjam	se	[][][][]	ne	strinjam	se

Tečaj	je	izboljšal	moje	veščine	glede	
problemov	zmanjšanja	tveganja	pri	
drugih	uporabnikih	drog.		 strinjam	se	[][][][]	ne	strinjam	se

Kateri deli tečaja so vam bili najbolj všeč in zakaj?
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

Kateri deli tečaja so vam bili najmanj všeč in zakaj?
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

Imate kakšne pripombe glede učitelja?
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

Katere informacije so po vašem manjkale na tem tečaju?
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

Imate kakšne predloge in/ali opombe?
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

Za	sodelovanje	se	vam	najlepše	zahvaljujemo.

2
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3 AKRONIMI IN OKRAJŠAVE

AIDS   sindrom	pridobljene	imunske	pomanjkljivosti	
CEE   Srednja	in	Vzhodna	Evropa	
EMCDDA  Evropsko	nadzorno	središče	za	droge	in	zasvojenost	z	drogami
EPSP  Evropski	projekt	za	medsebojno	podporo
EPSM  Evropski	priročnik	za	medsebojno	podporo
EU  Evropska	unija
HIV  Virus	humane	imunske	pomanjkljivosti
IDU  Injicirajoč	uporabnik	drog
i.v.  intravenozno
NGO  Nevladne	organizacije
STD  Spolno	prenosljiva	bolezen	(SPB)
STI  Spolno	prenosljiva	okužba
UNAIDS Agencija	Združenih	narodov	za	boj	proti	AIDS-u
WHO  Svetovna	zdravstvena	organizacija
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4 UPORABNE SPLETNE STRANI

Amnesty	International ¾
http://www.amnesty.org/
ARCHIDO ¾
http://www.archido.de
Association	Française	de	Criminologie/French ¾
Association	of	Criminology	(Združenje	kriminologije).
http://juripole.u-nancy.fr/AFC/
Association	for	the	Prevention	of	Torture	(Združenje	za	prepre- ¾
čevanje	mučenja)
http://www.apt.ch/
Association	 for	 the	 promotion	 of	 health	 in	 the	 prison	 system	 ¾
(Združenje	za	promocijo	zdravja	v	zaporniških	sistemih)
http://www.medecine-penitentiaire.com/
Canadian	 HIV/AIDS	 Legal	 Network	 (Kanadska	 pravna	 HIV/ ¾
AIDS	mreža)
http://www.aidslaw.ca
Central	and	Eastern	Europe-Newly	Independent	States-Harm ¾
Reduction	Network	(CEE-NIS-HRN)
http://www.prisoninitiative.nm.ru
Council	of	Europe	(Svet	Evrope) ¾
http://www.coe.int
Danish	Centre	for	Human	Rights	(Danski	center	za	človekove	 ¾
pravice)
http://www.humanrights.dk/uk/ukindex.htm
European	Reintegration	Offenders	Services	 project	 (Evropski	 ¾
projekt	za	reintegracijo	prestopnikov)	Ta	spletna	stran	predsta-
vlja	Evropski	projekt	za	reintegracijo	prestopnikov,	ki	 je	sesta-
vljen	iz	treh	glavnih	komponent	v	Franciji,	Veliki	Britaniji	in	Ita-
liji.
http://www.erosproject.org/
Facts	 About	 Prisons	 and	 Prisoners;	 A	 collection	 of	 statistics	 ¾
about	the	US	prison	population.	(Dejstva	o	zaporih	in	zaporni-
kih;	zbirka	statistik	o	ameriški	populaciji	v	zaporih)
http://www.lindesmith.org/sentence/spfacts.html
Human	Rights	Watch	(Straža	za	človekove	pravice) ¾
http://www.hrw.org/advocacy/prisons/
Interights ¾
http://www.interights.org/
International	Federation	of	Human	Rights	(Mednarodna	federa- ¾
cija	za	človekove	pravice)
http://www.globalpolicy.org/fidh/index.htm
International	Centre	 for	Human	Rights	and	Democratic	Deve- ¾
lopment	(Mednarodno	središče	za	človekove	pravice	in	demo-
kratični	razvoj)
http://www.ichrdd.ca/
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International	Centre	 for	Prison	Studies	 (Mednarodno	središče	 ¾
za	študije	zaporov)
icps@klc.ac.uk
International	Committee	of	the	Red	Cross	(Mednarodni	komite	 ¾
rdečega	križa)
http://www.icrc.org/
International	Network	on	Therapeutic	Jurisprudence	(Mednaro- ¾
dna	mreža	terapevtskega	pravoznanstva)
http://www.law.arizona.edu/upr-intj
International	Prison	Chaplains’	Association	–	Europe	(Mednaro- ¾
dna zveza kaplanov v zaporih–Evropa)
http://www.ipca.net/
International	Rehabilitation	Council	for	Torture	victims	(Medna- ¾
rodni	svet	za	rehabilitacijo	žrtev	mučenja)
http://www.irct.org/
Justice	Action	(Pravna	dejanja) ¾
http://www.interights.org/
Lawyers	for	Human	Rights	(Odvetniki	za	človekove	pravice) ¾
http://www.lchr.org/
poglejte	tudi	stran	projekta	kazenske	reforme	na	isti	spletni	stra- ¾
ni
http://www.niza.nl/lhr/penal/penalnav.htm
Moscow	Center	for	Prison	Reform	(Moskovski	center	za	refor- ¾
me zaporov)
http://www.prison.org/
NACRO/The	National	Association	 for	 the	Care	 and	Resettle- ¾
ment	 of	Offenders	 (UK).	 (Državna	 zveza	 za	 skrb	 in	 ponovno	
nastanitev prestopnikov – ZK)
http://www.nacro.org/
CESDIP/Centre	for	sociological	studies	on	law	and	penal	insti- ¾
tutions	(French).(Center	za	sociološke	študije	o	zakonu	in	ka-
zenskih	ustanovah	–	v	francoščini)
http://www.msh-paris.fr/cesdip
International	Centre	for	Criminal	Law	Reform	(Mednarodno	sre- ¾
dišče	za	reforme	kazenskega	prava)
http://www.icclr.law.ubc.ca/
International	Centre	 for	Prison	Studies	 (Mednarodno	središče	 ¾
za	študije	zaporov)
http://www.kcl.ac.uk/icps
International	Monitor	Institute	(Mednarodni	nadzorni	inštitut) ¾
http://www.imisite.org/
Library	of	Congress	Country	studies	 (Kongresna	knjižnica	dr- ¾
žavnih	raziskav)
http://lcweb2.loc.gov/frd/cs/cshome.html
Oxford	Centre	for	Criminological	Research	(Oxfordovo	središče	 ¾
za kriminološke raziskave)
http://www.crim.ox.ac.uk/
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Raoul Wallenberg Institute. Institute of Human Rights and Hu- ¾
manitarian	Law.	 (Inštitut	za	človekove	pravice	 in	humanitarno	
pravo)
http://www.ldc.lu.se/raoul/
School	of	Forensic	Science	and	Criminology	(Šola	 forenzične	 ¾
znanosti	in	kriminologije)	University	of	Lausanne	(Switzerland)	
(Univerza	v	Lausanni,	Švica)
http://www.unil.ch/ipsc/
The	Penal	Lexicon	(Kazenski	leksikon) ¾
http://www.penlex.org.uk/
The	Safer	Injecting	Briefing	(Poročilo	o	varnejšem	vbrizganju) ¾
http://www.drugtext.org/books/needle/
University	 of	Oldenburg/Germany	 (Heino	Stöver)	 (Univerza	 v	 ¾
Oldenburgu)
http://www.uni-oldenburg.de/fb3/politik2/infekt/infekt.html
World	Health	Organisation	(Svetovna	zdravstvena	organizacija)	 ¾
Zdravje	v	mreži	zaporov
www.hipp-europe.org
WORKGROUP	 REVIEW	OF	 QUALITATIVE	 RESEARCH	ON	 ¾
THE	HEALTH	RISKS	ASSOCIATED	WITH	INJECTING	DRUG	
USE	(Pregled	kvalitativne	 raziskave	o	zdravstvenih	 tveganjih,	
povezanih	z	vbrizganjem	drog)
http://www.qed.org.uk/injectcontents.html

4
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5 UPORABNI NASLOVI

The European Network of Drug and HIV/AIDS Services in
Prison Cranstoun Drug Services (Evropska	mreža	storitev	za	droge	
in	HIV/AIDS	v	zaporu	Cranstoun)
4th	floor,	Broadway	House
112-134	The	Broadway
London	SW19	1RL
United Kingdom
Phone:	+	44	(0)208	543	8333
Fax:	+	44	(0)208	543	4348
E-Mails:	espacca@cranstoun.org.uk	+	euronet@cranstoun.org.uk
Web-site: www.cranstoun.demon.co.uk

European Network on HIV and hepatitis Prevention in Prison 
(Evropska	mreža	za	preventivo	virusa	HIV	in	hepatitisa	v	zaporih)
Dr.	Caren	Weilandt
Wissenschaftliches Institut der Ärzte Deutschlands (WIAD)
Godesberger	Allee	54
53175 Bonn
Germany
Tel:	+	49	228	8104	182
Fax:	+	49	228	8104	155
E-Mail	Weilandt@t-online.de

World Health Organization (Svetovna	zdravstvena	organizacija,	regi-
onalna evropska pisarna)
Regional	Office	for	Europe,
Co-ordiantion	“Health	in	Prisons	Project”,
Cees	Goos,
DK-2100	Copenhagen
Denmark,
Phone:	+	45	39	17	17	17
Fax:	+	45	39	17	18	18
E-Mail:	cgo@who.dk
Website: www.hipp-europe.org

Universität Bremen (Univerza v Bremnu)
Bremer	Institut	für	Drogenforschung
Dr. Heino Stöver
Postfach	33	04	40
D-28334	Bremen
Phone:	+	49	(0)	421	218	3173
Fax:	+	49/0)421	218	3684
E-mail: heino.stoever@uni-bremen.de
website: www.archido.de + www.uni-oldenburg.de/saus
42
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AIDS Foundation East West (AFEW) 
Murdo	Bijl,
Chayanova	st.	15,	5th	floor
125257	Moscow
Russian Federation
Phone:	+	7	095	2506377
Fax:	+	7	095	2506387
Email:	murdo_bijl@msfholru.org

Trimbos Institute - Netherlands Institute of Mental Health and Ad-
diction (Inštitut	 Trimbos	 –	 nizozemski	 inštitut	 duševnega	 zdravja	 in	
zasvojenosti)
Unit International Affairs
P.O.	Box	725
3500 AS Utrecht
The Netherlands
Phone:	+	31(0)	30	297	1100
Fax:	+	31(0)	30	297	1111
E-mail: ftrautmann@trimbos.nl
Website: www.trimbos.nl


