
Přehled cen zdravotnického materiálu vydávaného při výměnném injekčním
programu

Materiál vydávaný klientům při výměně injekčních stříkaček se dá rozdělit na základní (je vydáván
téměř vždy při každé výměně ke každé jednotlivé stříkačce) a materiál ostatní, který je vydáván na
základě  individuálních potřeb klientů.  (Tento materiál  není  vydáván při  každé výměně  injekčních
stříkaček)

Materiál vydávaný klientům téměř vždy při každé výměně injekčních stříkaček (obrázek - set 1)

1ks. Injekční stříkačka Braun 1ml. 3,9 Kč
Samotné  sterilní  stříkačky  jsou  základním  artiklem  vydávaným  klientům.  Vedle  nesporné
minimalizace přenosu infekčních chorob a dalšího zdravotního poškození, které injekční užívání drog
způsobuje,  je  bezplatné  získání  injekčních  stříkaček  pro  klienty  silným  motivem  pro  navázání
kontaktu se službou. 

1ks. Voda pro injekční aplikaci Braun 3,6 Kč
používání jiné, než sterilní vody pro aplikaci (např. z kohoutku, balené pitné vody apod.) může vést
k závažným poškozením žilního systému. (jedna voda je vydávána ke třem stříkačkám)

1ks Náplast 1Kč
Náplast minimalizuje riziko vzniku infekce po aplikaci, místo vpichu je chráněno a rychleji se zahojí.

1ks. Dezinfekce Alkohol Pads Braun 0,82 Kč
slouží k dezinfekci místa vpichu před aplikací, minimalizace infekce.

1ks suchý tampon 0,039 Kč
slouží ke sterilnímu zastavení krvácení po vpichu – rychlejší zacelení vpichu a rovněž minimalizace
infekce.

1ks filtr 0,1 Kč
filtr slouží k přefiltrování drogy při jejím natažení do injekční stříkačky. Do samotné dávky určené
k aplikaci se tak nedostanou různé nečistoty a pevné látky obsažené v droze, které mohou po aplikaci
způsobovat značné zdravotní komplikace.  

Celková cena za materiál standardně vydávaný k     jedné injekční stříkačce:     9,46 Kč

Klient ům je  dále  na  základě  jejich  individuálních  intervenčních  plánů  vydáván  následující
materiál (obrázek - set 2):

Kondomy – 1ks 1,7 Kč
Pohlavní styk je vedle injekční aplikace největším rizikem přenosu infekčních chorob. Jedná se i o
snižování rizik ve vztahu k veřejnosti.

Kapsle 1ks 0,32 Kč
Pro klienty, kteří jsou motivovaní ke změně způsobu užívání z injekčního na méně rizikový orální. 

Vitamín 1ks. 1,2 Kč
Životní  styl  spojený  s užíváním  drog  může  u  některých  klientů  vést  k zanedbávání  základní
životosprávy. U těchto klientů je potom cílem základní zdravotní stabilizace.

Mast na žíly Heparoid – odměřené množství cca 5kč
Při pravidelném užívání drog dochází k viditelnému poškození žilního systému. Včasná péče může
předejít podstatně závažnějším komplikacím (zdravotním i sociálním).

Celková cena za zdravotní materiál vydávaný klientům podle jejich individuálních potřeb:  8,22 Kč


