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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KONTAKTNÍ CENTRUM RIAPS Trutnov radí:
Co dělat, najdete-li pohozenou injekční stříkačku?
Nález injekční stříkačky není příjemná situace. Použité injekční jehly a stříkačky mohou
být zdrojem infekčních chorob (HIV, žloutenky), proto jsou likvidovány jako nebezpečný
infekční odpad a neměly by se tedy dostat na volně přístupná prostranství. Přesto se může
stát, že odhozenou stříkačku objevíte. V této chvíli existuje několik možností řešení:
1) Nález volně odhozené injekční stříkačky nahlaste:
• terénním pracovníkům RIAPSu Trutnov, kteří je seberou, zajistí jejich
bezpečnou likvidaci a místo nálezu budou dále monitorovat.
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• Policii ČR nebo Městské policii na linkách 158 a 156, které zabezpečí jejich
bezpečnou likvidaci prostřednictvím vyškolených osob.
2) Informujte okolí o nálezu, aby se o stříkačku nikdo neporanil.
3) V krajním případě, není-li vyhnutí (v okolí se např. pohybují děti), můžete stříkačku
zlikvidovat sami. V tuto chvíli buďte velmi opatrní, neboť jistě u sebe nemáte pro sběr
předepsané ochranné pomůcky. Stříkačku seberte papírovým kapesníčkem, či listem
rostliny a vložte jehlou dolů nejlépe do plechovky, poté plechovku sešlápněte
a vyhoďte do koše.
Můžete též stříkačku vložit do PET lahve, láhev pevně zašroubujte a vyhoďte.
Injekční stříkačka se sbírá zásadně za píst, nikoliv za jehlu!
Nikdy jehlu od stříkačky neoddělujte!
I v tomto případě informujte terénní pracovníky RIAPSu Trutnov o místě nálezu.
Pracovníci se na okolí nálezu zaměří. Budou ho průběžně sledovat a zjišťovat, zda se jedná o
ojedinělý případ, příp. o místo, kde se odhozený infekční materiál vyskytuje pravidelně.
Co dělat, poraníte-li se o pohozenou injekční stříkačku?
Při poranění o odhozenou stříkačku byste měli udělat tato opatření:
1) Bezprostředně po poranění nechat ranku volně krvácet (krvácení sníží dávku
případného viru). Ranku nemačkat!
2) Po zastavení krvácení ranku důkladně vymýt vodou a mýdlem a ošetřit dezinfekčním
roztokem (Jodisol, 0,2% Persteril).
3) Co nejdříve vyhledat praktického lékaře, lékaře hygienické stanice či nejbližší infekční
oddělení nemocnice.

