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CO JE DOBRÉ VĚDĚT O POHOZENÝCH
INJEKČNÍCH STŘÍKAČKÁCH
Nebezpečí pohozených injekčních stříkaček
Člověk se může při zranění o použitou jehlu nakazit infekcí, např.
žloutenkou typu B a C nebo virem HIV.
Co dělat, pokud naleznete injekční stříkačku
Pokud je to možné, tak na stříkačku vůbec nesahat a zavolat Městskou
policii nebo Terénní program CPPT, který stříkačku bezpečně zlikviduje.
Pokud se rozhodnete poradit si sami, nesahejte na stříkačku holou rukou,
nejlépe pinzetou, v rukavicích nebo klacíky. Nikdy neberte stříkačku za
kovový hrot. Vhoďte stříkačky do PET lahve a zašroubujte nebo vhoďte do
plechovky a plechovku sešlápněte. Stříkačky by se neměly vyhazovat
mezi běžný odpad. Někdo další se o ně může poranit a nakládání s
infekčním materiálem podléhá zvláštním právním předpisům.
Telefonní číslo, kam můžou lidé zavolat a v jakou dobu
Na čísle 724 969 028 můžete domluvit sběr stříkaček s pracovníky
Terénního programu CPPT, kteří Vám mohou poskytnout informace v
oblasti drogové prevence. Telefonní číslo funguje každý všední den
v době od 10:00 do 20:00. Číslo Městské policie je 156 a funguje
nepřetržitě 24 hodin denně.
Pokud se někdo zraní o pohozenou injekční stříkačku
1. Nechat ránu krvácet, ranku nemačkat ani nevysávat.
2. Ranku omýt vodou a mýdlem a ošetřit dezinfekcí s účinností na viry
(např. Jodisol).
3. Vyhledat praktického lékaře, hygienickou stanici nebo infekční oddělení
nemocnice. Zde se provede odběr vzorku krve poraněného (prováděné
testy jsou zaměřené na infekci HIV/AIDS a žloutenky) a proberou se
možnosti očkování nebo preventivního podání léků.
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