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Abstrakt diplomové práce
Východiska: Význam injek ní aplikace a její

etnost mezi

problémovými uživateli ilegálních drog se zdá být vysoká. Sou asn

eskými
rizika

spojená s tímto zp sobem aplikace a nebezpe í p enosu infek ních chorob a
jiné zdravotní komplikace jsou popsány v celé ad odborných publikací a jsou
pádným d vodem, pro

se tématem závislosti na jehle více zabývat.

V neposlední ad komplikace b hem substitu ní lé by spojené s p echodem
od injek ní aplikace drogy na jiný zp sob podání substitu ní látky jsou taktéž
astým jevem. Autor diplomové práce si tedy položil otázku, zda by ve vztahu
k injek ní aplikaci drogy mohly hrát p i vytvá ení silného návyku roli i další
skute nosti, krom tedy široce známých argument

jako je nejrychlejší a

nejefektivn jší zp sob podání drogy do lidského organismu práv díky injek ní
aplikaci.
Cílem této práce je zjistit a v základní rovin

popsat, jak se na fenomén

závislosti na jehle dívají injek ní uživatelé drog v

R, porovnat to se

zkušenostmi a pohledem pracovník adiktologických služeb a pokusit se tak
zprost edkovat jejich pohled na tuto problematiku a navrhnout možná
východiska pro práci s t mito klienty a sm ování dalšího výzkumu v této
oblasti.
Metodologie: Použit byl kvalitativní výzkumný p ístup, data byla získána
pomocí metody fokusní (ohniskové) skupiny a polostrukturovaných interview,
jejichž respondenty byli pracovníci adiktologických služeb a injek ní uživatelé
drog, kte í jsou v kontaktu s t mito službami. Pro analýzu dat byly využity
prvky zakotvené teorie.
Záv r: Závislost na jehle je termín užívaný komunitou injek ních uživatel
drog v

R minimáln

od 80. let 20. století. Mezi injek ními uživateli drog je

spojován p edevším s vysokou oblibou injek ní aplikace a její vysokou
preferencí p ed všemi ostatními zp soby aplikace drog. Dále je fenomén
závislosti na jehle spojován s úporností a mnohdy aplikací v ádu n kolika
hodin, navíc d lením dávek na velmi malá množství, vysokou etností injek ní
aplikace b hem jednoho dne, aplikací vody
v neposlední ad

i alkoholu injek ní cestou a

s tématem sebepoškozování

i sociálního postavení a

radosti spojené s umem správné injek ní aplikace sob

i lidem v okolí.
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