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VÝCHODISKA: Injekèní uživatelé drog (IUD) vykazují vy-

(v lékárnách) do prevence užívání návykových látek z ve-

sokou míru rizikového chování a pøedstavují potencionál-

øejnozdravotní perspektivy, cílová skupina adiktologic-

nì nebezpeèný zdroj šíøení HIV/AIDS a krví pøenosných ne-

kých intervencí v lékárnách, možné postupy, protokoly

mocí. Populace IUD pøedstavuje velmi významnou cílovou

a strategie v lékárnách. Dále se vìnujeme otázkám výde-

skupinu pro odpovídající veøejnozdravotní intervence. Lé-

je/výmìny injekèního materiálu v lékárnách, otázce substi-

kárny a jejich intenzivnìjší zapojování do systému preven-

tuèní léèby v lékárnách, charakteru adiktologických služeb

ce infekèních a dalších typù onemocnìní a jejich pøínos ke

a systému sbìru dat v lékárnách. Pøedstavujeme také

zlepšení kompliance léèených uživatelù drog pøedstavuje

pøedbìžný návrh doporuèení pro zavádìní a následnou

velmi aktuální téma. CÍLE: Navrhnout a pøedstavit dopo-

kontrolu specifických adiktologických služeb poskytova-

ruèení podporující implementaci dalších služeb pro injekè-

ných v lékárnách. ZÁVÌRY: Lékárny a lékárníci pøedsta-

ní uživatele drog v lékárnách v Èeské republice (ÈR). ME-

vují perspektivní a velmi dùležitý a efektivní èlánek, který

TODY: Obsahová analýza kvalitativních dat založená na

mùže pøi adekvátním nastavení významnì pøispívat k ve-

zachycení vzorcù èi témat a na narativním diskursu s ná-

øejnozdravotnímu pøístupu v péèi o injekèní uživatele drog

sledným použitím technik kontroly validity dat. SOUBOR:

v Èeské republice.

Výstupy substudií projektu „Role lékáren v systému zdravotní péèe a poradenství (injekèním) uživatelùm drog
v ÈR“, pøímé výpovìdi participantù-lékárníkù a související
literatura k tématu. VÝSLEDKY: Jsou pøedstavena doporuèení a specifikace možných rolí lékárníkù a lékáren v ÈR
ve vztahu k IUD. Konkrétnì možnosti zapojení farmaceutù
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