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Termínem „harm reduction“ se oznaèují koncepce, progra-

my a èinnosti smìøující k minimalizaci škod souvisejících

s užíváním psychoaktivních látek u osob, které nejsou

schopny nebo ochotny s užíváním pøestat. Urèujícím rysem

je spíše dùraz na prevenci rizik èi škod a zamìøení na osoby,

které v užívání drog pokraèují, než na prevenci užívání drog

jako takového.

O harm reduction se zaèalo hojnì diskutovat poté, kdy

byla poprvé pojmenována hrozba šíøení viru HIV mezi in-

jekèními uživateli drog a od nich pak následnì mezi vše-

obecnou populaci. Podobné pøístupy se však již dlouhou do-

bu uplatòují v mnoha dalších kontextech v souvislosti s nej-

rùznìjšími návykovými látkami.

Harm reduction doplòuje pøístupy, jejichž cílem je eli-

minovat èi minimalizovat celkovou míru spotøeby návyko-

vých látek. Vychází z pøedpokladu, že mnoho lidí na celém

svìtì nadále užívá psychoaktivní látky navzdory všem in-

tenzivním snahám zabránit tomu, aby lidé s užíváním drog

zaèínali nebo v nìm pokraèovali. Pøístup harm reduction

poèítá s tím, že mnozí lidé, kteøí drogy užívají, nejsou schop-

ni nebo ochotni se drog ze dne na den vzdát. Je dùležité, aby

osoby, které mají problémy s drogami, mìly pøístup ke kva-

litní léèbì. Mnohé z tìchto osob však nejsou schopny nebo

ochotny léèbu podstoupit. Vìtšina lidí, kteøí drogy užívají,

navíc žádnou léèbu nepotøebuje. Uživatelùm drog je zapo-

tøebí poskytnout možnost snížit rizika vyplývající z pokra-

èujícího užívání drog a eliminovat újmu, kterou by tito lidé

mohli pøivodit sobì i druhým. Je proto nezbytnì nutné, aby

byly bìžnì dostupné informace, služby a další intervence

vycházející z pøístupu harm reduction, které tìmto lidem

pomohou chránit vlastní zdraví a bezpeènost. Není pøípust-

né nechat lidi trpìt nebo umírat, když tomu lze pøedcházet.

Mnozí uživatelé drog dávají pøednost laickým a neklinic-

kým metodám, aby omezili svou spotøebu drog nebo aby mi-

nimalizovali rizika spojená s jejich užíváním.

V tomto stanovisku jsou pøedstaveny hlavní charakte-

ristiky pøístupu harm reduction. Dokument je zpracován

tak, aby se vztahoval na všechny psychoaktivní látky, vèet-

nì nezákonných drog, alkoholu, tabákových výrobkù a lé-

èiv. Konkrétní intervence v rámci minimalizace rizik se mo-

hou u jednotlivých látek lišit. Podrobnìjší instrukce o inter-

vencích odpovídajících pøístupu harm reduction je možné

nalézt na internetových stránkách IHRA (www.ihra.net).
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� DEFINICE
Jako harm reduction se oznaèují koncepce, programy a èin-

nosti smìøující primárnì k minimalizaci nepøíznivých zdra-

votních, sociálních a ekonomických dopadù užívání legál-

ních a nelegálních psychoaktivních látek, aniž by nutnì do-

cházelo k snižování jejich spotøeby. Harm reduction je

prospìšná pro uživatele drog, pro jejich rodiny a pro celou

spoleènost.

� HLAVNÍ ZÁSADY
Tìžištì harm reduction jako zpùsobu nazírání na drogovou

problematiku spoèívá v ochranì veøejného zdraví a lidských

práv.

� CÍLENÉ ZAMÌØENÍ NA RIZIKA
A NEGATIVNÍ NÁSLEDKY
Harm reduction pøedstavuje adresný pøístup zamìøující se

na konkrétní rizika a škody. Politici, nositelé rozhodovacích

pravomocí, veøejnost, výzkumníci, pracovníci z praxe i uži-

vatelé drog by mìli znát:

• konkrétní rizika a škody spojené s užíváním jednotlivých

psychoaktivních látek,

• pøíèiny tìchto rizik a škod,

• možné kroky k snížení tìchto rizik a škod.

Harm reduction se soustøeïuje na pøíèiny rizik a nega-

tivních dùsledkù. Pojmenování konkrétních negativních

dùsledkù a jejich pøíèin ani pøijetí rozhodnutí o odpovídají-

cích intervencích není možné bez správného vyhodnocení

problému a potøebných opatøení. Pøi nastavování interven-

cí realizovaných v rámci harm reduction tak, aby minimali-

zovaly konkrétní rizika a škody, je nutné rovnìž zohledòo-

vat faktory, které mohou u jednotlivých uživatelù drog mi-

moøádnì zvyšovat jejich zranitelnost – napø. specifický vìk,

pohlaví anebo uvìznìní.

� OPORA VE VÌDECKÝCH DÙKAZECH
A EKONOMICKÉ EFEKTIVITÌ
Opatøení podle principù harm reduction jsou praktická,

realistická, úèinná, bezpeèná a efektivní z hlediska návrat-

nosti vynaložených nákladù. Jedním ze základních princi-

pù harm reduction je vyvíjet koncepce a provádìt je v praxi

na podkladì nejspolehlivìjších vìdeckých poznatkù, jež

jsou aktuálnì k dispozici. Vìtšina opatøení realizovaných

v rámci pøístupu minimalizace rizik je finanènì nenároèná,

snadno realizovatelná a má silný dopad na zdraví jednotliv-

cù i celé spoleènosti. Ve svìtì, kde nebude nikdy dostatek fi-

nanèních prostøedkù, lze pozitivní pøínos maximalizovat

tak, že nenákladné a zároveò vysoce úèinné intervence bu-

dou preferovány pøed intervencemi, které jsou vysoce ná-

kladné a jejichž úèinnost je nízká.

� POSTUPNÝMI KROKY K LEPŠÍMU
Pracovníci z oblasti harm reduction pøikládají význam jaké-

koli pozitivní zmìnì, které daná osoba ve svém životì do-

sáhne. Intervence zamìøené na minimalizaci rizik vycháze-

jí z potøeb daných jedincù a uplatòuje se v nich spíše prvek

nenásilné pomoci než nátlaku. Služby v oblasti harm reduc-

tion jsou proto koncipovány tak, aby reagovaly na konkrét-

ní potøeby lidí v jejich momentální životní situaci. Malé

zmìny k lepšímu u velkého množství lidí mají pro spoleè-

nost vìtší pøínos než heroické poèiny týkající se jen vybrané

hrstky osob. Je mnohem pravdìpodobnìjší, že se lidé posu-

nou vpøed spíše pomocí nìkolika drobných krùèkù než jed-

ním nebo dvìma mílovými skoky. Ve specifickém kontextu

je možné cíle harm reduction èasto hierarchizovat tak, že

realistiètìjší varianty budou na jedné stranì(napø. opatøení

s cílem, aby lidé neonemocnìli), zatímco na druhé stranì po-

necháme hùøe dosažitelné – byť žádoucí – alternativy.

V rámci takové hierarchie lze za obtížnì splnitelný a pøitom

žádoucí cíl harm reduction považovat abstinenci. Jedno-

znaènì prvoøadou prioritou je udržet uživatele drog naživu

a zabránit nenapravitelným škodám. Zároveò si uvìdomu-

jeme, že zde existuje i celá øada dalších významných priorit.

� DÙSTOJNOST A EMPATIE
Pracovníci z oblasti harm reduction berou lidi takové, jací

jsou, a vyhýbají se tomu, aby je za to jakkoliv soudili. Každý

uživatel drog je nìèí dítì, sourozenec nebo rodiè. Tento

vstøícný a empatický pøístup pak pøechází na rodiny uživa-

telù drog a další osoby z jejich okolí. Pracovníci z oblasti

harm reduction se staví proti zámìrné stigmatizaci lidí,

kteøí užívají drogy. Hovoøí-li se o tìchto lidech jako o „nar-

komanech“, „závislácích“, „feťácích“, „smažkách“ èi jako

o „spoleèenském zlu“, jen se tím dále zakoøeòují vžité ste-

reotypy, dochází k marginalizaci uživatelù drog a vytváøení

pøekážek, které brání v tom, aby jim mohla být poskytnuta

pomoc. Terminologie a užívaný jazyk by mìly vždy odrážet

respekt a toleranci.

� UNIVERZÁLNOST A VZÁJEMNÁ
PROVÁZANOST PRÁV
Lidská práva se vztahují na každého. Lidé, kteøí užívají

drogy, nepozbývají svá lidská práva, a to vèetnì práva na

nejvyšší dosažitelnou úroveò fyzického a duševního zdraví,

na sociální služby, na práci èi na využití výdobytkù vìdec-

kého pokroku. Nesmìjí být ani svévolnì zatèeni nebo zadr-

žováni a nesmìjí být vystaveni krutému, nelidskému a po-

nižujícímu zacházení. Filozofie harm reduction se staví pro-

ti zámìrnému pronásledování a násilí, kterému jsou

uživatelé drog vystavováni ve jménu protidrogových opat-

øení a prevence užívání drog, a prosazuje takové øešení

problematiky užívání drog, které respektuje a chrání zá-

kladní lidská práva.
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� VYSTUPOVÁNÍ PROTI POLITIKÁM
A PRAKTIKÁM, KTERÉ MAXIMALIZUJÍ
ŠKODY
Rizika a škody související s užíváním drog urèuje mnoho

faktorù, mezi nìž patøí chování a rozhodnutí jednotlivcù,

prostøedí, v nìmž drogy užívají, i právní úpravy a politiky

zamìøené na kontrolu užívání drog. Mnohé politiky a prak-

tiky vìdomì, èi nevìdomì vytváøejí a zvyšují rizika a nega-

tivní dùsledky, jimž jsou uživatelé drog vystaveni. Patøí

sem kriminalizace užívání drog, diskriminace, policejní

zvùle a korupce, restriktivní a represivní zákonné úpravy

a politiky, odepírání životnì dùležité lékaøské péèe i služeb

harm reduction a sociální nerovnost. Politika a praxe v ob-

lasti harm reduction musí jedince podporovat v tom, aby

zmìnili své chování. Zároveò je však nutné usilovat o pøe-

hodnocení tìch mezinárodních a národních zákonných

úprav a politik, které vytváøejí pro užívání drog rizikové

podmínky, a tak zvyšují jejich škodlivost.

� TRANSPARENTNOST, ODPOVÌDNÝ
PØÍSTUP A AKTIVNÍ ÚÈAST
Odborní pracovníci a nositelé rozhodovacích pravomocí ne-

sou odpovìdnost za své intervence a rozhodnutí, jakož i za

úspìšnost a neúspìšnost takových krokù. Zásady harm re-

duction spoèívají mimo jiné v prosazování otevøeného dialo-

gu, vzájemných konzultací a diskuse. Nutná je smysluplná

aktivní úèast širokého spektra zainteresovaných subjektù

na vypracovávání pøíslušných koncepcí a zavádìní, realiza-

ci a evaluaci programù. Zejména je pak zapotøebí, aby se na

rozhodnutích, která mají vliv na jejich život, podíleli také

uživatelé drog a další dotèené skupiny obyvatel.

� IHRA: PROSAZOVÁNÍ PØÍSTUPU HARM

REDUCTION V CELOSVÌTOVÉM MÌØÍTKU
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