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OZ Odyseus je s klientmi na ulici bližšie k zdraviu!
V dňoch od 1.5.-15.8.2010 občianske združenie Odyseus realizovalo projekt NA ULICI
K ZDRAVIU BLIŽŠIE. Terénni sociálni pracovníci a pracovníčky distribuovali zdravotnícky materiál

(leukoplasty a obväzy) a vlhké vreckovky medzi injekčnými užívateľmi drog a ľuďmi, ktorí poskytujú
platené sexuálne služby na ulici.
V rámci projektu NA ULICI K ZDRAVIU BLIŽŠIE:



sme distribuovali 990 obväzov, 2277 leukoplastov a 183 vlhkých vreckoviek
konzultovali sme rozličné zdravotné problémy 38 krát



5 krát sme vykonali rýchle zdravotné ošetrenie
v časopise Intoxi pre klientov sme publikovali 4 články na tému zdravia, bezpečnejšieho užívania



a hygieny
V rámci ochrany zdravia našich klientov je prístup k zdravotníckemu materiálu nesmierne
dôležitý. Jedným z cieľom našej organizácie je minimalizovať riziká, ktoré súvisia s injekčným
užívaním drog. Z toho dôvodu je dôležitý nielen prístup k sterilným ihlám, ale aj k zdravotníckemu
materiálu (obväzy, leukoplasty) a vlhkým hygienickým vreckovkám. Aj drobné ranky a zápaly môžu
pri nedostatočnom ošetrení a chránení prerásť do komplikácií akými sú napríklad abscesy, flegmóny.
Liečba komplikovaných zápalov je potom veľmi zložitá, dlhodobá a finančne nákladná. Je preto
dôležité, aby sa týmto zdravotným komplikáciám darilo predchádzať alebo ich podchytiť čo
najskôr.
V čase trvania projektu sme zaevidovali 1820 kontaktov, pri čom každý 3. kontakt dostal
zdravotnícky materiál (leukoplasty alebo obväzy, vlhké utierky nie sú v tejto štatistike evidované).
Taktiež sa na službách stretávame so zvýšeným dopytom po distribuovanom materiále –
klienti ho žiadajú nielen pri akútnych ranách, ale aj preventívne. Tento fenomén môže byť dôkazom
posunu k lepšej informovanosti našich klientov.
Financovanie:
Projekt Na ulici k zdraviu bližšie sa uskutočnil vďaka grantu Young4BA Komunitnej nadácie
Bratislava a Nadácie SPP.

Občianske združenie ODYSEUS bolo založené v roku 1997. Venuje sa poskytovaniu nízkoprahových
(dostupných, bezplatných, anonymných) služieb prostredníctvom terénnej sociálnej práce ohrozeným
skupinám spoločnosti, najmä injekčným užívateľom drog a ľuďom pracujúcim v sex-biznise.

