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(IV) Modul dostupnosti jehel a postojů k využívání zdrojů injekčního 
náčiní 

Kód klienta: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  
Jméno tazatele: ____________________________________________ 
Město/okres: ____________________________________ 
 
 

I. Úvod 
1) Kde jste v posledních šesti měsících získával/a nepoužité a nové stříkačky a jehly? 

(možno více odpovědí) 
• lékárna, zdravotnické potřeby 
• K-centrum 
• streetworker 
• dealer/vařič 
• jinde (uveďte): _____________________ 

 
2) Kde z toho nejčastěji? ______________________________ 
 
3) Proč jste právě tento zdroj využíval/a nejčastěji?  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_____________________________________________ 
 
4) Průměrně každý týden získávám (uveďte počet ks) 

• z lékáren   _______ jehel, _______ stříkaček, _______ inzulínek 
• z programů výměny jehel (na ulici nebo v K-centrech) _______ jehel, _______ 

stříkaček, _______ inzulínek 
 

II. Výměnné programy 
1) Kde se ve Vašem městě nachází místo pro výměnu jehel? 

• ve středu města 
• na okraji města 
• jinde (popište): _________________ 

 
2) Jak dlouho Vám obvykle trvá, než se tam dostanete? 

• méně než 15 minut 
• 15-30 minut 
• 30-60 minut 
• více než 60 minut 

 
3) Jak  pracuje výměna jehel ve Vašem městě? 

• anonymně nebo téměř anonymně (přezdívka apod.) 
• nějaká identifikační data chtějí pro kód 
• chtějí celé jméno 
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4)  Funguje program výměny jehel ve Vašem městě/oblasti také přes víkend? 
• ano 
• ne 

 
5) Do kolika hodin si můžete vyměnit jehly? 

• do pěti odpoledne 
• do šesti odpoledne 
• do sedmi odpoledne 
• do osmi 
• ještě později 

 
6) Jak jste se dozvěděl/a o výměnném programu? (je možno více odpovědí) 

• od partnera 
• od přítele/kyně 
• od dealera 
• od rodinného příslušníka 
• od pracovníka léčebného/kontaktního zařízení 
• od někoho jiného (uveďte): ___________________ 

 
7) Než jste si začal/a píchat, věděl/a jste že můžete dostávat jehly od výměnného 

programu? 
• ano 
• ne 

 
8) Kdy jste poprvé využil výměnný program? 

• během posledních 30 dní 
• během posledních 3 měsíců 
• během posledních 6 měsíců 
• během posledního roku 
• během posledních dvou let 
• během posledních 5 let 
• během posledních 10 let 
• ještě dříve 

 
9) Pro respondenty v Praze: Které výměnné programy využíváte? 

• nejčastěji__________________________ 
• jako druhý nejčastější___________________________ 
• třetí ____________________________ 

III. Lékárny 
1) Zkuste odhadnout, kolik procent lékáren ve Vašem městě/čtvrti neprodává 

injekční nádobíčko: _________% 
 
2) Ochota prodávat jehly a stříkačky uživatelům drog se v posledních letech 

v lékárnách: 
• zhoršuje 
• zlepšuje 
• nemění  
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3) Už Vám někdy odmítli v lékárně prodat jehly nebo jiné injekční nádobíčko? 
• ano 
• ne 

 
4) Sta lo  se Vám někdy ,  že po  Vá s v lékárně chtěli za stříkačku vyšší cenu než je 

obvyklé? 
• ano 
• ne 
 

5) Kolik jste v lékárně zaplatil/a nejvíce? 
• ________ Kč za  ____________ 
• ________ Kč za  ____________ 
• ________ Kč za  ____________ 

 
6) Kolik obvykle nakupujete jehel nebo inzulínek při jednom nákupu? 

• __________________ jehel/inzulínek 
 

7) V kolika lékárnách pravidelně nakupujete?  
• V ________ lékárnách. 
 

8) Jak jste se v posledních šesti měsících zbavoval/a stříkaček/jehel? (možno více 
odpovědí) 
• ve výměnném programu 
• házel/a jsem je doma do odpadkového koše 
• házel/a jsem je do košů na ulicích 
• házel/a jsem je do kanálu 
• odhazoval/a jsem je tam, kde jsem si píchl/a 
• jinak (uveďte): _______________________________________________ 

 
 

 
 
 
 
 
 


	(IV) Modul dostupnosti jehel a postojů k využívání zdrojů injekčního náčiní
	I. Úvod
	II. Výměnné programy
	III. Lékárny


