Výkaz naloxonového projektu
První část výkazu obsahuje údaje o programu.
Druhá část výkazu obsahuje tabulky s kvantitativními údaji kumulativně od začátku programu.
Třetí část výkazu slouží k popisu zkušeností klientů a programů s naloxonovým programem a komentářům k datům v tabulkové části.

Záznam za kvartál (1-4): ..... , rok 20......

1. Údaje o programu
Služba/program:
Kontaktní osoba:

tel:

e-mail:

®

Lékař předepisující naloxon (Nyxoid ):
2. Kvantitativní údaje
Počet předepsaných (vydaných) balení naloxonového přípravku (kumulativní počet od začátku programu)
Počet předepsaných (vydaných) balení celkem
z toho podle typu klientů
- uživatelům drog
- osobám blízkým
- ostatním osobám, specifikujte:
z toho podle způsobu použití
- použito při předávkování
- vráceno
- ztraceno
- znehodnoceno jinak
- zbývá v terénu
Počet klientů zapojených do naloxonového programu včetně osob blízkých a dalších osob (kumulativně
od začátku programu)
Počet osob edukovaných o použití naloxonu
- z toho uživatelů drog
Počet osob edukovaných o poskytnutí první pomoci a postupu při předávkování
1
Počet osob, kteří hlásili, že byli svědky závažného předávkování
Počet osob, kteří hlásili, že použili naloxon při předávkování
- z toho uživatelů drog
Počet klientů, kterým bylo vydáno balení opakovaně – druhé a další balení
- uživatelé
- osoby blízké
- ostatní osoby, specifikujte:
Počet případů závažného předávkování (kumulativně od začátku programu)
Počet závažných předávkování celkem, kterými byli klienti naloxonového programu svědky
- z toho počet úspěšně odvrácených závažných předávkování pomocí naloxonu
- z toho počet úspěšně odvrácených závažných předávkování pomocí jiné intervence
1

Závažné předávkování je stav, při kterém je ohrožen život nebo zdraví předávkované osoby

1

3. Popisná část
V případě, že přípravek byl použit v souladu s účelem, prosím popište situaci podle sdělení klientů/jiných osob
(týká se jen období od posledního hlášení):

V případě, že v daném období byl přípravek vrácen, ztracen nebo jinak znehodnocen, prosím popište (týká se jen
období od posledního hlášení):

Potíže hlášené klienty při použití naloxonu, prosím, popište (týká se jen období od posledního hlášení):

Zhodnocení distribuce naloxonu ze strany zařízení:

Jakákoliv závěrečná poznámka:

Děkujeme za vyplnění!
Prosíme o zaslání záznamu na e-mail: janikova.barbara@vlada.cz
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