
Abstrakt 

Východiska: Injekční užívání je mezi pražskými problémovými uživateli návykových 

látek nejpreferovanějším způsobem aplikace drog. V roce 2014 bylo v Praze zaznamenáno 

odhadem 15 700 injekčních uživatelů drog (7 500 uživatelů pervitinu, 2 500 uživatelů 

heroinu a 5 700 uživatelů buprenorfinu (Mravčík et al., 2015). Dle výzkumu Švůgerové 

(2015) spotřebují injekční uživatelé pervitinu, heroinu a Subutexu v Praze přibližně 15,5 

milionu stříkaček za rok (Švůgerová, 2015). Data ve Výroční zprávě o stavu ve věcech 

drog v České republice v roce 2014 však říkají, že v Praze bylo v roce 2014 distribuováno 

2,6 milionů injekčních stříkaček (Mravčík et al., 2015). To znamená, že pražští uživatelé 

spotřebují ročně daleko více stříkaček, než distribuují nízkoprahové služby a uvádí údaje 

získané z lékáren. Proto je potřeba zmapovat chování uživatelů v souvislosti s aplikací 

návykové látky, především jak souvisí spotřeba injekčního materiálu s typologií uživatele.  

Cíl: Hlavním cílem této diplomové práce je zjistit frekvenci aplikace drog u injekčních 

uživatelů a odhadnout celkovou roční spotřebu injekčního materiálu v závislosti na 

typologii uživatelů (užívané drogy, frekvence návštěvy výměnných programů,...). 

Výzkumný soubor: Výzkumný soubor byl tvořen celkem 155 klienty výměnných 

programů v Praze (3 kontaktní centra a 3 terénní programy). Všichni respondenti uvedli 

intravenózní užívání drog v posledním roce. 

Metody: Pro realizaci výzkumu byla použita kvantitativní metoda. Data byla získána 

pomocí strukturovaného dotazníku, následně zpracována pomocí programu MS Excel a 

spotřeba stříkaček spočítána pomocí aritmetiky v tomto programu. Výsledky byly popsány 

pomocí deskriptivní statistiky. 

Výsledky: Celková roční spotřeba injekčního náčiní uživatelů návykových látek v Praze se 

přibližně pohybuje v rozmezí 14 až 16 milionů stříkaček. Distribuce, uváděná ve Výroční 

zprávě tak představuje 16,6 – 19 % z tohoto čísla. Pražští injekční uživatelé drog ve větší 

míře injekční náčiní nesdílí. V posledním týdnu přiznalo sdílení jehly s další osobou 

pouhých 8 % respondentů. Naopak sdílení vlastní stříkačky v posledním týdnu uvedlo     

48 % respondentů (75 osob). K použití vlastní již nesterilní stříkačky docházelo nejčastěji 

ve frekvenci 2 x týdně. 36,1 % klientů výměnných programů v Praze běžně potřebuje k 1 

úspěšné aplikaci návykové látky více než 1 stříkačku (nejčastěji 2). Nejvíce stříkaček za 

den spotřebují uživatelé kombinace drog (5 kusů denně). Průměrná denní spotřeba 

stříkaček uživatelů všech typů uváděných drog dohromady je 2,7 kusů za den. Průměrná 

týdenní spotřeba, pokud ji sečteme pro všechny uživatele dle uvedené primární drogy, je 

rovna 19 kusům a celkem spotřebují uživatelé všech primárních drog 93 kusů jehel za 

týden a necelých 5 tisíc jehel za rok. 

Závěr: Záměr a cíle této diplomové práce byly naplněny. Vypočtená reálná spotřeba 

injekčního náčiní několikanásobně převyšuje oficiálně uváděné údaje o distribuci jehel 

výměnnými programy. Tento výzkum může poskytnout důležité informace, které pomohou 

nízkoprahovým programům zvýšit efektivitu poskytovaných výměnných služeb.  

Klíčová slova: injekční uživatelé drog - injekční materiál – spotřeba - vzorce užívání drog 

typologie uživatelů drog - kontaktní centrum - terénní program 


