
PASTEBĖJUS 
IŠMESTAS UŽKRĖSTAS 
PRIEMONES, TOKIAS 
KAIP ADATOS AR 
ŠVIRKŠTAI,

VERČIAU 
NIEKO 
NELIESTI!





Deja, vartotojų išmestas 
priemones labai dažnai 
galima pamatyti parkuo-
se, netoli mokyklų ir vai-
kų darželių, todėl tai ke-
lia tikrą pavojų didžiosios 
gyventojų dalies sveikatai. 
Vaikams tai itin pavojin-
ga – jie retai atpažįsta, kas 
tai, todėl dažniau nei su-
augusieji susiduria su pa-
vojumi užsikrėsti hepatitu 
arba ŽIV.



Susižeidus į adatą ar kitą aš-
trų daiktą, kuris lietėsi su 
kito asmens krauju, kyla li-
gos (per kraują ir kitus už-
krėstus kūno skysčius per-
duodamų ligų) perdavimo 
pavojus. Nors tokiu būdu 
ligą gali perduoti įvairūs mi-
kroorganizmai, dažniausi ir 
pagrindiniai virusai yra HBV 
(hepatito B virusas), HCV 
(hepatito C virusas) ir ŽIV 
(žmogaus imunodeficito vi-
rusas).



Tačiau verta atminti, 
kad nepažeistos ir svei-
kos odos (odos, kurioje 
nėra atviros žaizdos) są-
lytis su galimai užkrėstu 
skysčiu (krauju, plazma, 
sperma, makšties išsky-
romis) nekelia pavojaus 
užsikrėsti ŽIV, hepatitu B 
ar hepatitu C.



Veiksmai, kurių reikia imtis ne-
delsiant įsidūrus ar susižeidus į 
užkrėstą adatą:
• leiskite odos sužalojimo ar 

dūrio vietai kelias sekundes 
kraujuoti,  

• nečiulpkite kraujo iš dūrio 
vietos, 

• nedelsdami nuplaukite odą 
po tekančiu vandeniu, tada 
nuplaukite muilu ir vandeniu, 

• netrinkite, tik nuplaukite ir 
nusausinkite. 

• dūrio vietoje rekomenduo-
jama naudoti dezinfekavimo 
priemonę.



Po to svarbu, kad į galimai 
užkrėstą aštrų daiktą susi-
žalojęs ar įsidūręs asmuo 
gautų tinkamą gydymą, 
todėl reikia laiku kreiptis į 
gydytoją, kuris įvertins už-
sikrėtimo riziką ir prireikus 
imsis tinkamų apsaugos ir 
stebėjimo priemonių (pvz., 
patikrins vakcinacijos būse-
ną, paskiepys asmenį, kuris 
nebuvo vakcinuotas nuo 
hepatito B, skirs antiretro-
virusinių vaistų ir ištirs dėl 
ŽIV, hepatito B ir C).
Norėdami gauti informaci-
jos apie įsidūrimo inciden-
tus, galite kreiptis į Dr. Fran 
Mihaljević infekcinių ligų 
klinikos Profilaktinių prie-
monių po kontakto (PEP) 
ambulatorinio gydymo sky-
rių telefonu (0)1 28 26 206









Organizacija „FLIGHT“ pagal Žalos maži-
nimo programą vykdo veiksmus, skirtus 
pašalinti narkomanų išmestas priemones 
(adatas ir švirkštus) iš aplinkos Zagrebo 
mieste ir Zagrebo apskrityje.
Jei radote išmestą adatą arba švirkštą, ge-
riausia jų neliesti ir apie tai mums pranešti 
telefonais 

(0)91 955 5549 ir (0)91 724 4744. 
Organizacija „FLIGHT“ saugiai ir tinkamai 
surenka tokias užkrėstas atliekas ir yra 
sudariusi sutartį su bendrove, kuri tokias 
atliekas šalina pagal teisės aktus.

Kroatijoje projektą įgyvendina Kroatijos 
visuomenės sveikatos institutas ir organi-
zacija „FLIGHT“.

Šis lankstinukas yra jungtinių veiksmų 
„677085 / HA-REACT“, kurie finansuojami 
pagal Europos Sąjungos sveikatos progra-
mą (2014–2020 m.), dalis.




