
JA IERAUGĀT 
IZMESTU INFEKCIOZU 
APPRĪKOJUMU, 
PIEMĒRAM, ADATAS VAI 
ŠĻIRCES,

VISLABĀK 
IR NEKO 
NEAIZTIKT!





Diemžēl izmesto aprīkoju-
mu ļoti bieži var ieraudzīt 
parkos un skolu un bērnu-
dārzu apkārtnē, tādēļ tas 
rada patiesu veselības ap-
draudējumu lielākam ie-
dzīvotāju skaitam. Bērni ir 
īpaši pakļauti riskam, jo viņi 
reti spēj identificēt to. Tā-
dēļ inficēšanās ar hepatītu 
un HIV risks bērniem ir aug-
stāks nekā pieaugušajiem.



Pastāv slimības (ko pārnes ar 
asinīm vai citiem inficētiem 
ķermeņa šķidrumiem) pār-
nešanas risks savainošanās 
ar adatu vai citu asu priekš-
metu, kas ir bijis saskarē ar 
citas personas asinīm, ga-
dījumā. Lai gan šādā veidā 
slimību var pārnest vairāki 
mikroorganismi, izplatītākie 
un nozīmīgākie vīrusi ir HBV 
(B hepatīta vīruss), HCV (C 
hepatīta vīruss) un HIV (cil-
vēka imūndeficīta vīruss).



Tomēr jāpiezīmē, ka ne-
skartas un veselas ādas 
(ādas bez atvērtas brū-
ces) saskare ar poten-
ciāli inficētu šķidrumu 
(asinīm, plazmu, sper-
mu, vaginālo šķidrumu) 
pati par sevi nerada infi-
cēšanās ar HIV, B hepa-
tītu vai C hepatīta risku.



Pasākumi, kas jāveic uzreiz pēc 
saduršanās vai savainošanās 
ar piesārņotu adatu:
• ļaujiet savainotajai / sadur-

tajai ādas vietai dažas se-
kundes asiņot; 

• nesūciet asinis no sadurtās 
vietas; 

• nekavējoties skalojiet ādu 
zem tekoša ūdens un maz-
gājiet ar ziepēm un ūdeni; 

• neberzējiet, bet skalojiet un 
nosusiniet. 

• dūriena vietā ieteicams uz-
klāt dezinfekcijas līdzekli.



Pēc tam ir svarīgi, ka persona, 
kura ir savainojusies vai nega-
dījumā sadūrusies ar potenciāli 
piesārņotu asu priekšmetu, sa-
ņem pienācīgu ārstēšanu, kas 
nozīmē savlaicīgu ziņošanu ār-
stam, kurš novērtēs inficēšanās 
risku un, ja nepieciešams, veiks 
pienācīgus aizsardzības un uz-
raudzības pasākumus (piem., 
pārbaudīs vakcinācijas statu-
su, vakcinēs personu, kura nav 
vakcinēta pret hepatītu B, no-
zīmēs pretretrovīrusu līdzekļus 
un veiks testus, lai noteiktu, vai 
personai ir HIV, B hepatīts vai C 
hepatīts).
Lai saņemtu informāciju un kon-
sultāciju saistībā ar saduršanās 
negadījumu, varat sazināties ar 
Dr. Frana Mihaljeviča Infekci-
jas slimību klīnikas Pēckontakta 
profilakses ambulatoro nodaļu, 
zvanot pa tālruni (0)1 28 26 206.









Kaitējuma mazināšanas programmas ie-
tvaros asociācija “FLIGHT” veic pasāku-
mus, lai Zagrebas pilsētas un apgabala vidi 
atbrīvotu no narkomānu izmestā aprīkoju-
ma (adatām un šļircēm).
Ja atrodat izmestu adatu vai šļirci, vislabāk 
ir to neaiztikt, bet gan informēt mūs, zva-
not pa tālruni 
(0)91 955 5549 vai (0)91 724 4744. 

Asociācija “FLIGHT” savāc šādus infekcio-
zus atkritumus drošā un pienācīgā veidā 
un ir noslēgusi līgumu ar uzņēmumu, kas 
utilizē šādus atkritumus saskaņā ar tiesību 
aktiem.

Horvātijā projektu īsteno Horvātijas Sa-
biedrības veselības institūts un asociācija 
“FLIGHT”.

Šī brošūra ir daļa no vienotas rīcības 
“677085 / HA-REACT”, kas saņēmusi finan-
sējumu no Eiropas Savienības Veselības 
programmas (2014.–2020.).




