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Alfonz ŠURAN, moderátor:
"Použité injekčné striekačky voľne pohodené pri domoch, v parkoch či pri detských ihriskách. S
týmto problémom stále bojujú viaceré samosprávy. Ihly sú nebezpečné nielen pre dospelých, ale
najmä pre deti, ktoré si ešte neuvedomujú hroziace riziko."
Martina MACKOVÁ, redaktorka:
"Nájsť použitú injekčnú striekačku v niektorých lokalitách Bratislavy nie je žiadny problém. Drogovo
závislý ich jednoducho často nechajú voľne odhodené na mieste, kde ich použili."
Obyvateľka Bratislavy:
"Čistejšie to je, ale ešte je. Ale tak medzi ubytovňami a ešte tam ďalej."
Katarína MACENKOVÁ, tlačové oddelenie MČ Bratislava - Petržalka:
"Napriek znižujúcemu sa počtu drogovo závislých v mestskej časti, ako to dokazujú aj štatistiky,
táto hrozba tu naozaj stále je."
M. MACKOVÁ:
"Detské ihriská, okolie lavičiek a parky, to sú podľa petržalského úradu miesta, kde sa injekčné
striekačky vyskytujú najčastejšie. Nielen dospelým, ale najmä deťom tak hrozí riziko nákazy. Použité
injekčné striekačky sú totiž infekčný odpad a môžu byť infikované vírusmi."
Iveta CHOVANCOVÁ, predsedníčka OZ Odyseus (telefonát):
"Existuje tam riziko prenosu niektorých ochorení. Tak najväčšie riziko môže byť hepatitída typu B,
ktorá sa na Slovensku očkuje. Potom by mohlo ísť o hepatitídu typu C alebo HIV, avšak pri týchto
dvoch je to riziko naozaj relatívne nízke."
M. MACKOVÁ:
"Samosprávy si so striekačkami najčastejšie musia poradiť samé. V Petržalke boj s nimi najnovšie
uľahčí 6-tisícový grant."
K. MACENKOVÁ:
"Tieto peniaze budú použité jednak na vyškolenie pracovníkov, ktorí budú zbierať tieto použité ihly,
jednak na nákup gumených rukavíc, nádob, do ktorých sa to bude zbierať, ďalej nádoby, v ktorých sa
to bude uskladňovať, ale taktiež na informovanie verejnosti."
M. MACKOVÁ:
"Ak nájdete odhodenú injekčnú striekačku, mali by ste sa mať na pozore. V prípade, že ju chcete
zlikvidovať sami, platí pravidlo: nechytať ju holou rukou, v žiadnom prípade v blízkosti hrotu
a striekačku opatrne vhodiť buď do plechovky alebo do plastovej fľaše."

