
Co mám dûlat pfii poranûní se 
o pohozenou injekãní jehlu? 

V posledních desetiletích se stále ãastûji setkáváme 
s problémem, kter˘m je poranûní o pohozené injekãní
jehly. Tyto injekãní jehly odhazují na vefiejn˘ch prostran-
stvích vût‰inou injekãní uÏivatelé drog, a tím bezpro-
stfiednû ohroÏují osoby, které se o nû náhodnû poraní.
Jedná se o malé injekãní stfiíkaãky s jehlou, 
tzv. „inzulinky“ (viz obrázek). O pouÏitou injekãní jehlu se
dospûlí obvykle poraní pfii práci anebo rekreaci, dûti
napfi. pfii hfie na pískovi‰ti ãi v parcích. Injekãní uÏivatelé

drog, pfiedev‰ím ti, ktefií si pÛjãují injekãní jehly 
a stfiíkaãky anebo sdílí roztok drogy, jsou mnohem
ãastûji postiÏeni nûkter˘mi infekcemi pfiená‰en˘mi krví,
pfiedev‰ím virov˘mi Ïloutenkami typu C, B i A, ale 
i infekcí HIV (virus lidského imunodeficitu). K pfienosu
tûchto infekcí postaãuje minimální mnoÏství krve, které
zÛstává v prÛsvitu injekãní jehly. 

Inkubaãní doba u virov˘ch Ïloutenek se pohybuje od 
2 t˘dnÛ do 6 mûsícÛ, u infekce HIV je podobná. Proti-
látky proti viru HIV lze zjistit za 2 – 3 mûsíce po nákaze
a v pfiípadû opakovaného rizika je nezbytné vy‰etfiení
opakovat. Pfii poranûní se pouÏitou injekãní jehlou od
osoby infikované virem HIV je riziko infekce virem HIV
asi 0,5%, u virov˘ch Ïloutenek typu B a C je toto riziko
100x vy‰‰í neÏ u infekce HIV. 

Po poranûní o pohozenou jehlu je velmi 
dÛleÏité provést soubor opatfiení, která 
zamezí nebo alespoÀ sníÏí riziko vzniku 
v˘‰e uveden˘ch infekãních onemocnûní: 

1. Opatfiení, která byste mûli udûlat pfii 
poranûní o pohozenou injekãní jehlu 

• Bezprostfiednû po poranûní nechte ranku co nejdéle
volnû krvácet. Krvácení totiÏ sníÏí dávku viru. 
Ranku nemaãkejte! 

• Po zastavení krvácení ranku dÛkladnû vymyjte vodou 
a m˘dlem a o‰etfiete dezinfekãním roztokem 
– nejlépe Jodisolem nebo 0,2% Persterilem. 
Tyto roztoky mají antiseptick˘ a protivirov˘ úãinek. 

• Co nejdfiíve vyhledejte praktického lékafie, lékafie Zdra-
votního ústavu, event. Krajské hygienické stanice,
nebo se pfiímo obraÈte na nejbliÏ‰í infekãní oddûlení
nemocnice s poliklinikou. 

2. Opatfiení, která Vám zajistí lékafi pfii poranûní 
o pohozenou injekãní jehlu: 

• Vy‰etfiení krve na virové Ïloutenky typu A, B a C 
a vy‰etfiení na infekci virem HIV. 

• Lékafi zhodnotí Vá‰ imunitní stav a v odÛvodnûn˘ch

pfiípadech zajistí oãkování proti Ïloutence typu A i B 
v souladu s platnou legislativou (proti Ïloutence typu
C není dosud oãkovací látka k dispozici). 

• Podle charakteru poranûní Vám mÛÏe b˘t nabídnuto
krátkodobé preventivní (profylaktické) podávání lékÛ 
s cílem omezit riziko infekce virem HIV, tzv. postexpo-
ziãní profylaxe (PEP). 

Postexpoziãní profylaxe (PEP) se provádí na AIDS cen-
trech (viz pfiiloÏené adresy*), kde po peãlivém zhodno-
cení v‰ech okolností poranûní a podle zpÛsobu 
a rozsahu expozice se podá kombinace lékÛ - tzv. viro-
statik (kombinace 2 nebo 3 pfiípravkÛ). Vzhledem 
k nízkému v˘skytu infekce HIV v populaci âR je riziko
nákazy tímto zpÛsobem velmi nízké, av‰ak nesmí b˘t
podcenûno! 

Pfied zahájením profylaktického podávání virostaticky
pÛsobících lékÛ je postiÏená osoba vÏdy velmi podrobnû
informována o principu úãinku tûchto pfiípravkÛ 
a o moÏnosti vzniku pomûrnû znaãného mnoÏství
vedlej‰ích neÏádoucích úãinkÛ. Je vÏdy potfieba zváÏit
riziko a pfiínos PEP. Poranûná osoba potvrdí sv˘m
podpisem, Ïe je srozumûna s doporuãen˘m postupem. 

Postexpoziãní profylaxi zahajujeme co nejdfiíve (ideálnû
do 1 hodiny po poranûní, nejdéle v‰ak do 72 hodin).
Dal‰í sledování v AIDS centru spoãívá v pravideln˘ch
laboratorních kontrolách na infekci HIV za 3, 6 a 12
mûsícÛ. AIDS centrum provádí hlá‰ení o poranûní spolu
s v˘sledky prÛbûÏnû provádûn˘ch testÛ na standardních
tiskopisech. Profylaxe trvá zpravidla 4 t˘dny, po 2
t˘dnech podávání virostatik má b˘t zkontrolován krevní
obraz, jaterní testy a testy ledvinn˘ch funkcí. TotéÏ se
opakuje po ukonãení podávání virostatik. 
Je nutno upozornit, Ïe neÏádoucí vedlej‰í úãinky profy-
laxe se vyskytují velmi ãasto (aÏ u 70 % osob) a proje-
vují se pfiedev‰ím trávicími obtíÏemi, bolestmi svalÛ 
a hlavy. Vzhledem k moÏnosti pfienosu dal‰ích pÛvodcÛ
onemocnûní jsou nutná je‰tû dal‰í opatfiení, vãetnû labo-
ratorních kontrol, které rovnûÏ zajistí pracovníci AIDS
centra. 

âím dfiíve se dostavíte k lékafii a ãím dfiíve 
je provedena profylaxe, tím niÏ‰í je riziko 

infekce HIV! Profylaxe by mûla b˘t 
zahájena do nûkolika hodin po poranûní! 



3. V‰eobecná opatfiení 

Objevíte-li nûkde pohozenou pouÏitou injekãní jehlu 
a stfiíkaãku, zásadnû se jich nedot˘kejte a nález hned
oznamte Policii âR nebo Mûstské policii (bezplatná tele-
fonní linka 158 nebo 156), která zabezpeãí jejich
bezpeãnou likvidaci prostfiednictvím vy‰kolen˘ch osob. 
V pfiípadû nálezu injekãní jehly a stfiíkaãky v hromadném
dopravním prostfiedku uvûdomte prÛvodãího nebo
fiidiãe. 
S pouÏit˘mi injekãními jehlami a stfiíkaãkami se manipu-
luje pouze pomocí vhodného nástroje, napfi. pinzety
nebo kle‰tí, a poté se ukládají do pevného obalu 
s uzávûrem. PouÏité injekãní jehly a stfiíkaãky se likvidují
jako nebezpeãn˘ infekãní odpad a nemûly by se dostat 
na volnû pfiístupná prostranství. 

Kde konkrétnû hledat pomoc? 

Ve v‰ech ambulancích praktick˘ch lékafiÛ, ve Zdravotních
ústavech, popfi. na Krajsk˘ch hygienick˘ch stanicích a v
nemocnicích s poliklinikou v âR, kde je zfiízeno infekãní
oddûlení. Následující nemocnice mají jako souãást sv˘ch
infekãních oddûlení i klinické AIDS centrum. 

AIDS centrum Praha 
Doc. MUDr. M. StaÀková, CSc. 
Infekãní klinika FN Bulovka 
Budínova 2, 180 01 Praha 8 
tel.: 266 082 628 – 9 

AIDS centrum â.Budûjovice 
MUDr. V. Chmelík 
NsP – infekãní oddûlení 
B. Nûmcové 54, 370 01 âeské Budûjovice 
tel.: 387 874 600, 387 874 465 

AIDS centrum PlzeÀ 
Doc. MUDr. D. Sedláãek, CSc. 
Infekãní klinika FN 
ul. E. Bene‰e 13, 305 99 PlzeÀ 
tel.: 377 402 264 

AIDS centrum Ústí n. L. 
Prim. MUDr. P. Dlouh˘ 
Infekãní oddûlení 
Masarykova nemocnice, 401 13 Ústí n. L. – Bukov 
tel.: 475 682 600, 475 682 603 

AIDS centrum Hradec Králové 
MUDr. J. Kapla, MUDr. V. Dostál 
Infekãní klinika FN 
Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové 
tel.: 495 832 220, 495 833 773 

AIDS centrum Brno 
MUDr. S. Snopková 
Nemocnice – klinika inf. chorob 
Jihlavská 20, 639 01 Brno 
tel.: 547 192 276, 547 192 265 

AIDS centrum Ostrava 
MUDr. J. Kolãáková 
Infekãní klinika FN 
ul.17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba 
tel.: 596 984 256, 596 983 480 
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