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SUMMARY: The article introduces an initiative called Pro-

ject Prevention, which provides its services in the USA and

in the UK, and which raises some ethical questions. The or-

ganisation offers financial rewards to drug users and drug

addicts for undergoing long-term birth control, including

sterilisation. Arguments against the activities of this initia-

tive and those which may support its attitudes are dis-

cussed. Finally, possible solutions to this ethically

controversial situation are suggested.

Submitted: 14 / SEPTEMBER / 2011 Accepted: 25 / NOVEMBER / 2011

Grant support: The article was supported by resources of the Internal Grant Agency of the Ministry of Health (IGA

MZ CR – NS/10032-3).

Address for correspondence: Amalie Pavlovská / pavlovska@adiktologie.cz / Centre for Addictology,

Department of Psychiatry, 1st Faculty of Medicine, Charles University in Prague and General University Hospital

in Prague, Ke Karlovu 11, 120 00 Prague 2, Czech Republic

KEY WORDS: DRUG DEPENDENCE – ETHICAL ASPECTS – FINANCIAL REWARD – INFORMED CONSENT –

STERILISATION



Etické otázky èinnosti iniciativy
Project Prevention

PAVLOVSKÁ, A.

Centrum adiktologie, Psychiatrická klinika 1. LF UK v Praze a VFN v Praze

Citace: Pavlovská, A. (2011). Etické otázky èinnosti iniciativy Project Prevention. Adiktologie, (11)4, 256–264.

2011/ 11 / 4

DISKUSE

257ADIKTOLOGIE

Došlo do redakce: 14 / ZÁØÍ / 2011 Pøijato k tisku: 25 / LISTOPAD / 2011

Grantová podpora: Práce byla podpoøena prostøedky Interní grantové agentury MZ ÈR (IGA MZ ÈR - NS/10032-3).

Korespondenèní adresa: Bc. Amalie Pavlovská / pavlovska@adiktologie.cz / Centrum adiktologie Psychiatrické

kliniky 1. LF UK v Praze a VFN v Praze, Ke Karlovu 11, 120 00 Praha 2

SOUHRN: Èlánek pøedstavuje eticky zajímavou iniciativu
Project Prevention, která v souèasnosti funguje v USA a ve
Velké Británii. Organizace nabízí uživatelùm/uživatelkám
a závislým na návykových látkách i alkoholu dlouhodobou
regulaci porodnosti vèetnì trvalé sterilizace za poskytnutí

finanèní odmìny. Autorka diskutuje argumenty stojící pro-
ti èinnosti této iniciativy i ty, které by její názory a postoje
mohly podporovat. V závìru se zamýšlí nad možnými vý-
chodisky èi øešeními této eticky sporné situace.

KLÍÈOVÁ SLOVA: DROGOVÁ ZÁVISLOST – ETICKÉ ASPEKTY – FINANÈNÍ ODMÌNA – INFORMOVANÝ SOUHLAS –

STERILIZACE

� 1 ÚVOD
Téma sterilizace uživatelù/uživatelek návykových látek

a dalších marginalizovaných skupin je téma v souèasnosti

stále pomìrnì málo diskutované a odsouvané do pozadí,

i proto pojednává èlánek právì o nabídce sterilizace uživa-

telùm/uživatelkám a závislým na návykových látkách za

poskytnutí finanèní odmìny. V následujícím textu budou

diskutována negativa i pozitiva iniciativy Project Preventi-

on, která tuto nabídku šíøí, doplnìná o struèný názor auto-

rky. Bohužel, i v dobì propagace multikulturního chování

a vzájemné tolerance je možné se setkat s postojem, že je po-

tøeba se rizikových skupin jakkoli „zbavit“. Jedná se o vìc

velice kontroverzní, s nejednoznaènými stanovisky, a proto

by bylo vhodné ji otevøít nejen na odborném poli, ale i mezi

veøejností.

Èlánek struènì pøedstavuje dùvody vzniku iniciativy

Project Prevention a její hlavní cíle a zájmy. Následuje roz-

bor argumentù pro a proti tomuto pøístupu, v závìru práce je

potom navržen možný další postup v této otázce, pøípadnì

„øešení“ eticky obtížné situace za využití jiných východisek.



� 2 PROJECT PREVENTION
Project Prevention (pùvodní název této iniciativy byl

CRACK, tedy Children Requiring a Caring Komunity, vol-

nì pøeloženo Dìti potøebující péèi komunity) je americká

nezisková organizace, která platí drogovì závislým osobám

(vèetnì alkoholikù) za dobrovolnou dlouhodobou regulaci

porodnosti (antikoncepci) vèetnì trvalé sterilizace (Project

Prevention, 2011). Na webových stránkách organizace ne-

jsou detailnìji popsány jednotlivé typy nabízené antikon-

cepce ani zpùsob trvalé sterilizace, avšak hned na domov-

ské stránce Project Prevention najdou ètenáøi nabídku na

získání 300 dolarù, pokud se podrobí sterilizaci èi dlouhodo-

bé regulaci porodnosti, zde je však také uvedena informace,

že organizace bude uživatelùm drog poskytovat finanèní

èástku pouze po dobu užívání prostøedkù regulujících po-

rodnost, dokud se nerozhodnou sami s užíváním skonèit

a napøíklad poèít dítì. Nabídka je urèena mužùm i ženám

užívajícím drogy nebo na nich závislým, vèetnì alkoholu.

Organizaci Project Prevention založila v Kalifornii

v roce 1997 Barbara Harrisová, když se svým manželem

adoptovala ètyøi dìti jedné drogovì závislé matky. Poté, co

u dìtí zažila abstinenèní pøíznaky a další zdravotní problé-

my, pokusila se Harrisová prosadit do kalifornské legislati-

vy naøízenou sterilizaci pro matky, které porodily dìti, jež

byly v tìhotenství vystaveny úèinkùm kokainu. Po nezdaøe-

ném pokusu se rozhodla založit tuto organizaci. Organizace

nabízí každé úèastnici/každému úèastníkovi 300 dolarù

(200 liber) za podstoupení zákroku sterilizace nebo užívání

dlouhodobé antikoncepce. Ke dni 17. øíjna 2010 vyplatila

organizace již více než 3700 klientù, z toho celkem 2320 kli-

entùm bylo provedeno buï podvázání vejcovodù u žen nebo

vasektomie u mužù a více než 2250 klientùm byla nabídnu-

ta hormonální antikoncepce (Depo-Provera, Implanon, nit-

rodìložní tìlísko èi Norplant) (Project Prevention, 2011).

Organizace v roce 2010 rozšíøila své služby a zaèala fungo-

vat také ve Spojeném království. V této souvislosti se na ofi-

ciálním webu iniciativy objevilo upozornìní, že v UK nena-

bízí klientùm sterilizaci, jelikož jim to nebylo umožnìno

Britskou lékaøskou asociací (British Medical Association)

(Project Prevention, 2011). Iniciativa organizace byla a stá-

le je velice kontroverzní, je dokonce pøirovnávána k eugeni-

ce, a právem vyvolává obrovské množství ohlasù v médiích

(Vega, 2003; New York Amsterdam News, 2002) i v odborné

veøejnosti (Morgan, 2004).

� 2 / 1 Sterilizace a práva pacientù
Kromì dlouhodobé regulace porodnosti (antikoncepèních

metod) nabízí organizace také zákrok vedoucí ke sterilizaci.

Sterilizací je oznaèováno zbavení jedince jeho reprodukèní

schopnosti, zákrok tedy zpùsobí neplodnost, avšak nepoško-

dí pohlavní orgány (ABZ slovník cizích slov, 2011). Sterili-

zace je metodou nehormonální antikoncepce. Jde o lékaøský

zákrok, pøi kterém dojde k pøerušení vejcovodù u ženy, va-

jeèníky však nejsou poškozeny ani odstranìny, u mužù se

provádí podvázání chámovodù. Tento stav je potom již trva-

lý (Naše antikoncepce, 2011). V èlánku se zamìøím pouze

na aspekt sterilizace s vìdomím, že u nìkterých jedincù se

nabídka týká výše uvedených typù dlouhodobé vratné regu-

lace porodnosti.

Nabídka sterilizace èlenùm marginalizovaných skupin

obyvatelstva, kam patøí nejen uživatelé a závislí na návyko-

vých látkách, ale také napø. Romové, bezdomovci, prostitut-

ky atd., zneužívá jejich aktuální nepøíznivé sociální situace

k získání souhlasu se zákrokem, jenž nemusí být už nikdy

vratný. Zákrok trvalé sterilizace má samozøejmì své medi-

cínské (napø. zdravotní komplikace po zákroku), právní

i etické dopady. Sterilizaci by na základì svobodného infor-

movaného souhlasu mìly podstoupit jen ty osoby, které se

skuteènì rozhodnou nemít nikdy v životì vlastní dìti (Ko-

palová et al., 2007). V tomto pøípadì lze však pochybovat

o tom, zda je souhlas svobodný, jelikož se jedná o souhlas

získaný na základì vnìjšího stimulu, zde finanèní odmìny.

Výkon sterilizace samozøejmì podléhá zákonùm jed-

notlivých zemí. Není známo, že by o podobném pøípadu

v Kalifornii byl vynesen rozsudek, který by upravoval ob-

last provádìní sterilizací. V Èeské republice se zmínka

o sterilizaci nachází v zákonì è. 20/1966 Sb., o péèi o zdraví

lidu, § 27, kde se doslovnì píše: „Sterilizace se smí provést

jen se souhlasem nebo na vlastní žádost osoby, u níž má být

sterilizace provedena, a to za podmínek stanovených Minis-

terstvem zdravotnictví“. Informovaný souhlas znamená

rozhovor lékaøe s pacientem, kdy lékaø pacientovi pøedá in-

formace o podstatì, úèelu, rizicích a dùsledcích jeho

(ne)podstoupení. Lékaø by mìl informace pøedat srozumi-

telnou formou a adekvátnì vzhledem ke stavu daného je-

dince. Pacient by se za všech okolností mìl rozhodovat svo-

bodnì, v klidu, v dostateèném èasovém pøedstihu pøed zá-

krokem a mìl by mít možnost se na cokoli zeptat (Kopalová,

Cholenský, 2008).

Samostatnou oblastí zájmu jsou práva duševnì nemoc-

ných osob, mezi nìž by se daly zaøadit také osoby naplòující

diagnózy F10-F19 Mezinárodního klasifikaèního manuálu

WHO (2008). Duševnì nemocní mají, stejnì jako kdokoliv

jiný, právo rozhodovat se v oblasti lékaøské péèe. Výjimkou

jsou situace, kdy nemocný ohrožuje sám sebe nebo své okolí.

V Èeské republice dle dokumentu Práva pacientù (Minis-

terstvo zdravotnictví, 1992) osoby právnì zpùsobilé rozho-

dují svobodnì samy o sobì i o výkonech, jež podstoupí, je te-

dy nezbytné, aby lékaø nemocnému srozumitelnì a jasnì

vysvìtlil, co ho èeká, jaká je podstata zákroku a jaká jsou ri-

zika z nìho plynoucí a získal od pacienta informovaný sou-

hlas s plánovaným zákrokem.

Kopalová a Cholenský (2008, p. 33) uvádìjí, že pacient

musí být právnì zpùsobilý k udìlení nebo neudìlení souhla-

su. Pokud nadmìrné užívání drog nebo alkoholu zpùsobuje,

že osoba není schopna èinit nìkteré právní úkony, pak ji
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mùže soud omezit na zpùsobilosti k právním úkonùm. Dia-

gnostické a léèebné zákroky smí být bez obligatorního sou-

hlasu osoby provedeny pouze tehdy, je-li osoba intoxikova-

ná a zároveò ohrožuje sebe nebo své okolí (Poradna pro ob-

èanství, obèanská a lidská práva, 2011). Sterilizace však

v tomto pøípadì není indikovaným léèebným výkonem a in-

toxikované osoby (obvykle) nikoho neohrožují. Je tedy otáz-

kou k zamyšlení, zda je osoba pod vlivem návykové látky

schopna udìlit informovaný souhlas. Lékaø by mìl na místì

zhodnotit, zda je osoba zpùsobilá, a pokud ji shledá ve stavu

neschopném, je možné provedení zákroku odložit. Je mož-

né, že vliv návykových látek (zejména tìch tlumivých) mùže

zpùsobit snížení rozumové nebo volní složky plné zpùsobi-

losti (Mlynáøová, 2010). Obecnì je ale intoxikovaná osoba,

není-li omezena na právní zpùsobilosti, schopna sama o so-

bì rozhodovat a souhlas (ne)udìlit.

Pakliže je jedinec právní zpùsobilosti zcela zbaven, je

mu soudem stanoven opatrovník, který rozhoduje o pod-

stoupení léèebných zákrokù. V pøípadì, že se jedná o závaž-

nìjší zákrok, jako je napø. sterilizace, pak kromì opatrovní-

ka rozhoduje také odborná komise (Top lékaø, 2011).

O nucené sterilizaci se nezmiòuje ani tento ani trestní

zákon è. 40/2009 Sb. Avšak vezmeme-li v úvahu argumenty

uvedené Morganem (2004), mohli bychom tvrdit, že souhlas

je v pøípadì Project Prevention výraznì ovlivnìn vnìjším

tlakem prostøednictvím nabídky financí, a proto nemùže

být považován za platný. Pak by nebylo možné takovýto zá-

krok v souladu se zákonem provést.

� 3 ØEŠENÍ PROBLÉMU Z HLEDISKA ETIKY –
PRO A PROTI
Otázka sterilizace drogovì závislých žen i mužù za fi-

nanèní odmìnu evokuje nepochybnì spornou situaci

a probouzí úvahy o etiènosti tohoto konání. V následující

èásti budou uvedeny argumenty pro i proti takovému jed-

nání, kriticky zhodnoceny možnosti drogovì závislých

i jejich (ne)narozených dìtí a zvážena možná rizika a pøí-

nosy této iniciativy.

� 3 / 1 Argumenty proti iniciativì Project
Prevention
Nejprve budou popsána fakta svìdèící proti cílené steriliza-

ci drogovì závislých. Prvním zásadním argumentem mùže

být, že organizace Project Prevention pro svou reklamu zá-

mìrnì využívá oblasti, kde žijí lidé chudí, pøíslušníci etnic-

kých minorit a také osoby užívající návykové látky. Tento

fakt dle mého názoru zdùrazòuje „neschopnost“ obyvatel

tìchto ètvrtí pøivádìt na svìt zdravé dìti a øádnì se o nì sta-

rat, èímž je v oèích bìžné spoleènosti mùže ještì více odsou-

vat na pokraj zájmu. Kajanová a Mrhálek (2007) a také

Šťastná et al. (2010) potvrzují souvislost mezi konzumací

návykových látek a socioekonomickým statusem marginali-

zovaných osob (napø. Romù v pøípadì ÈR).

Dále Barbara Harrisová pøirovnává v rozhovorech tì-

hotné ženy z této cílové skupiny k „psùm, kteøí musejí být

vykleštìni, protože plodí mnoho dìtí, o nìž se neumí posta-

rat“ (The Telegraph, 2011). Dle mého názoru je neetické

takto hovoøit o komkoli, obzvláštì, považuje-li je za klienty

své organizace a veøejnì je oslovuje, aby jejích služeb využi-

li, se zámìrem jim, respektive jejich nenarozeným dìtem,

„pomoci“. Jde tedy vážnì o nabídku pomoci nebo spíše o sna-

hu zbavit se nechtìné skupiny populace?

Proti také stojí argument, že èinnost organizace výraz-

nì pøipomíná principy eugeniky, konkrétnì eugeniky pasiv-

ní èi eugeniky záporu (Savulescu, 2001; Wikipedia, 2011;

Science Encyclopedia, 2011), tedy situace, kdy jsou z rodi-

èovství preventivnì vylouèeny rizikové osoby. V tomto pøí-

padì by mohlo jít právì o cílovou populaci drogovì závis-

lých. Eugenika je sociálnì-filozofický smìr zamìøený na

studium metod, které povedou k dosažení co nejlepšího ge-

netického fondu èlovìka. Pojem eugenika byl poprvé použit

v 19. století britským matematikem a vìdcem Sirem Fran-

cisem Galtonem. Francis Galton, pøedstavitel sociálního

darwinismu, použil pojem eugenika již v roce 1883 a v této

souvislosti založil Národní eugenickou laboratoø a Spoleè-

nost pro eugenickou osvìtu, jejímž cílem bylo mimo jiné pro-

vádìt sterilizaci duševnì nemocných a neduživých osob

(Galton, 1904). Aèkoli již Platón vyslovil základní myšlenku

pozitivní eugeniky, kdy ideální potomstvo vzejde z „nejlep-

ších“ mužù a žen, vešla eugenika do lidské historie spíše

kvùli své negativní formì v ideologii nacistického Nìmecka.

Principy eugeniky byly vyjádøeny také v pøípadì nedobro-

volných sterilizací mentálnì postižených, epileptikù a vìz-

òù coby nositelù „defektních“ a nežádoucích genetických

znakù v USA mezi lety 1902 až 1964 (Science Encyclopedia,

2011; Wikipedia, 2011). Je tedy patrné, že Project Preventi-

on není ve svých aktivitách zcela inovativní a spíše kopíruje

postupy již v minulosti využívané, jako je napø. negativní

selekce drogovì závislých z hlediska porodnosti.

Morgan (2004) ve svém èlánku uvádí, že drogovì závis-

lé osoby rozhodnì mají schopnost autonomnì se rozhodovat,

a to obzvláštì, jedná-li se o tak zásadní otázku, jakou je ste-

rilizace. Avšak i pøesto se mohou rozhodovat iracionálnì,

autonomie nemusí být v daném okamžiku vyjádøena z dù-

vodu akutní intoxikace. Uživatelé návykových látek, res-

pektive drogovì závislí, tedy mohou být schopni zcela racio-

nálnì posoudit budoucí dopady svého jednání, ale i pøes vy-

hodnocení budoucích možných komplikací si vybírají

možnost, která je pro nì výhodná z krátkodobého hlediska,

tedy získání okamžité finanèní odmìny. Zároveò mohou ak-

tuálnì jednat pod vlivem návykové látky, pøípadnì dùklad-

nì neuváží následky tohoto výkonu s vidinou snadno získa-

ných penìz na nákup dalších drog. Z pohledu adiktologa

vnímám tento fakt jako výraznì proti provádìní sterilizací,

a to právì z dùvodu, že jejich nabídka za poskytnutí finanè-

ního obnosu zneužívá postavení a situaci drogovì závislých
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a vùbec neøeší napøíklad možnost léèby èi odborné pomoci

(na webu Project Prevention je možné se doèíst, že stát pøi-

spívá roènì penìzi na adiktologické služby, a také že inicia-

tiva je schopna odeslat klienty do léèebného zaøízení, mají-li

o to zájem, sama však žádnou léèbu neposkytuje). Je navíc

zøejmé, že sterilizace nikdy nevyøeší celkový problém tìhot-

ných drogovì závislých žen. Jednání iniciativy jako by ne-

poèítalo s možnou zmìnou v budoucím životì drogovì závis-

lých tím, že jim v tomto okamžiku nabídne podstoupení zá-

kroku, ale nezaobírá se tím, že žena èi muž za nìjakou dobu

budou napøíklad chtít podstoupit léèbu své závislosti (orga-

nizace uvádí, že léèbu mùže zprostøedkovat, následnì však

argumentuje tím, že léèba není pøíliš dostupná a regulace

porodnosti je tedy dobrou alternativou), budou chtít zmìnit

svùj životní styl, zaèít znovu a tøeba by velmi rádi založili

rodinu. A zde zjistí, že kromì zdravotních problémù, dluhù,

sociálního vylouèení a dalších komplikací jim po minulosti

drogové závislosti zmizela i možnost založit rodinu.

Negativnì mùže pùsobit i samotný fakt, že je cílové sku-

pinì za podstoupení zákroku nabízena finanèní odmìna. Po-

dobným pøíkladem by mohly být nìkteré kauzy „nedobrovol-

ných“ sterilizací romských žen v Èeskoslovensku, jimž také

byla nabízena odmìna za podstoupení zákroku, ale v pozadí

mohly stejnì tak být eugenické snahy zabránit tomu, aby že-

ny z této cílové skupiny rodily další dìti (Uzel, 2011).

Morgan (2004) uvádí, že právì odmìna zvyšuje úèast

žen a mužù na zákroku, jelikož i relativnì nízká nabízená

èástka je pro vybranou cílovou populaci dostateènou hodno-

tou, protože uživatel návykových látek si uvìdomuje, že pe-

níze použije k získání drogy, kterou potøebuje. Finanèní od-

mìna by tak v tomto pøípadì mohla pùsobit jako jakási for-

ma nátlaku èi vykoøisťování. Souhlas se zákrokem je potom

výsledkem tlaku, a nemùže proto být považován za svobod-

ný a tím pádem ani za platný (Mc Hale, Fox, Murphy, 1997,

in Morgan, 2004). Morgan tento komentáø doplòuje: „Bez

souhlasu, který je v tomto pøípadì pouze formální, a tudíž

zpochybnitelný, jsou medicínské zákroky, vèetnì steriliza-

ce, protizákonné.“ Z toho lze usuzovat, že v pøípadì klinic-

kého prostøedí (ve spoleènosti zdravotníkù/lékaøù) je mo-

rálnì nepøijatelné dávat klientùm takovéto podnìty (Mor-

gan, 2004). Proti uvedenému názoru se však staví Uzel

(2011), když tvrdí, že finanèní podnìt není možné považovat

za nátlak ani za formu násilné èi donucovací aktivity. Mor-

gan zároveò tvrdí, že lékaøi, kteøí na této iniciativì spolu-

pracují, by za to mìli nést dùsledky, a to proto, že jde o situ-

aci s vážným morálním a zákonným významem.

Mùžeme se zamyslet nad postojem organizace Project

Prevention k právu žen, respektive rodièù, svobodnì rozho-

dovat o životì svých dìtí, jelikož závislí se pod vlivem drogy

nemusejí vždy rozhodovat zcela svobodnì. Každý èlovìk má

právo mít dìti, respektive právo nebýt nucen ke sterilizaci

(Morgan, 2004). Každý èlovìk, respektive žena, má také

právo na volbu poètu a doby narození svých dìtí (Haškovco-

vá, 2002, p. 124). Project Prevention nabízí ženám i mužùm

dlouhodobou regulaci porodnosti vèetnì trvalé sterilizace

s cílem ochránit jejich nenarozené dìti. Committee on Wo-

men, Population and the Environment Population and De-

velopment (CWPE, èeský název organizace není k dispozici)

dokonce tvrdí, že iniciativa popírá schopnost plodit dìti

u marginalizovaných èi chudých žen, které mají problémy

s návykovými látkami, a tím porušuje základní lidská práva.

Samozøejmì, pokud se žena rozhodne zákrok sterilizace vì-

domì podstoupit s tím, že dìti mít nechce, pak je nutné její

volbu taktéž respektovat a v takovém pøípadì by nebylo ná-

mitek zaøadit argument mezi ty, které sterilizaci podporují.

V ÈR jsou jednou ze skupin nejvíce ohrožených sociál-

ním vylouèením Romové. Tato etnická menšina má ztížený

pøístup k práci, ke vzdìlání, ke zdravotní péèi i celkovì ke

službám. Šťastná et al. (2010) hovoøí o Programu podpory

terénních sociálních pracovníkù, v jehož rámci byla zjišťo-

vána prevalence užívání nelegálních drog u této cílové sku-

piny. V roce 2004 se problém s drogami vyskytoval v 70 ko-

munitách z celkových 76, nejèastìji užívanými látkami byly

marihuana, tìkavé látky, pervitin, heroin, léky a extáze.

Celkovì jsou Romové málo informovaní jak o jednotlivých

drogách, tak o nabízených službách. Jsou tedy zároveò uži-

vateli drog i pøíslušníky etnické menšiny. Mohli by i oni být

v pøípadì ÈR potenciální cílovou skupinou iniciativy Project

Prevention?

Proti sterilizaci vybraných marginalizovaných skupin

spoleènosti svìdèí i ochrana zájmù nenarozeného dítìte.

Každé dítì má právo na život. Tento postoj zaujímají zejmé-

na køesťané (Haškovcová, 2002, p. 116). Navíc argument or-

ganizace, která tvrdí, že zákrokem chrání dìti pøed utrpe-

ním, je pravdivý jen zèásti. Jde-li o dítì, které nemá žádnou

genetickou vadu ani formu postižení, pak u nìj mùže, avšak

nemusí po porodu nastat rùznì silný abstinenèní syndrom

z vysazení návykové látky, na níž se bìhem vývoje stalo dítì

závislé. Pøibližnì 15–20 % dìtí drogovì závislých matek

prožije tzv. neonatální abstinenèní syndrom (Lukešová, in

Preslová, Maxová, 2009, p. 45), a tento syndrom bývá zpra-

vidla snadno zvládnutelný v krátké dobì pomocí medikace,

u zbylých 80 % dìtí se abstinenèní syndrom nerozvine vùbec

nebo jen v minimální míøe. Dìti matek, které konzumovaly

bìhem tìhotenství alkohol, mohou po narození trpìt fetál-

ním alkoholovým syndromem, avšak zde je dùležitá zejmé-

na trvalá a intenzivní osvìta a edukace uživatelù návyko-

vých látek v této problematice (Schmidtová, 2007). Není te-

dy dùvod tvrdit, že takové dìti by se narodit nemìly, aby

netrpìly. Navíc organizace CWPE iniciativu nevnímá jako po-

moc a ochranu dìtí, ale striktnì jako selektivní výbìr, kdo dìti

mít mùže a kdo ne, což opìt naznaèuje principy eugeniky (Com-

mittee on Women, Population, and the Environment, 2011).

Dùležitý mùže být také argument, že sterilizace osob

mùže vést k následnému pocitu „klidu“ a nepociťování obav

z nechtìného otìhotnìní, a mùže tak mít za následek nižší
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míru ochrany pøed pohlavnì pøenosnými chorobami, a tudíž

zvýšení jejich prevalence (nejen) v této populaci (CWPE,

2011).

Na tomto místì uvedu text jednoho z letákù, které or-

ganizace Project Prevention distribuuje k cílové skupinì:

„Don´t let a pregnancy ruin your drug habit“ (volnì pøelože-

no: Nedovol tìhotenství, aby pøekazilo tvùj návyk na dro-

gy). Tento výrok organizace CWPE oznaèuje za dùkaz pod-

pory návyku a udržování závislosti osob.

Tìhotenství a mateøství je nedílnou souèástí života

vìtšiny žen, uživatelky návykových látek nevyjímaje. Ať již

žena otìhotní dobrovolnì a své dítì si chce jednoznaènì po-

nechat, nebo je tìhotenství zpoèátku nechtìné, je dùležité

s touto cílovou skupinou pracovat, rozvíjet motivaci žen ne-

jen ve vztahu k oèekávanému miminku, ale také k absti-

nenci. V následující èásti bude uvedeno nìkolik podstat-

ných faktorù vyskytujících se u cílové skupiny tìhotných

uživatelek drog a také informací o dítìti jako motivaèním

faktoru pro léèbu závislosti.

Èastým rysem drogovì závislých matek je preferování

drogy a partnera pøed dítìtem, ať ještì nenarozeným èi již

žijícím. Dùležité je, aby u matek došlo k ozdravení správ-

ných postojù k sobì, k dítìti i k droze. Mnohé závislé matky

nemají osvojené ani základní rodinné vzorce a neuvìdomují

si, co vše péèe o dítì obnáší. V poskytování služeb této klien-

tele je dobré se zamìøit právì na tyto nedostatky a být jim

jakýmsi rádcem, náhradním rodièem (Lukešová, 2009).

Hanzal (2009) uvádí, že motivace pro léèbu je u matek

uživatelek vìtšinou pasivní, daná vnìjším tlakem („mu-

sím“, „rodièe si myslí“) a vnitøní motivace skonèit s užívá-

ním drog vìtšinou chybí. Matky mnohdy touží mít dítì ve

své péèi èi napø. uniknout výkonu trestu, ale abstinenci øe-

šit nechtìjí. Zùstávají se souèasnými partnery, ve známé

partì, nechávají si staré návyky i vztah ke své rodinì. Jed-

ním z nejsilnìjších motivaèních faktorù se ukázala být

hrozba odebrání dítìte. Dùležitým podpùrným faktorem je

pak možnost spolehnout se na podporu rodiny. Kalina

(2008) uvádí, že závislé matky potøebují pøedevším prostor

k osobnímu dozrání a motivaci ke zmìnì životního stylu.

Tuto motivaci je možné nalézt v rùzných podnìtech, je však

velmi dùležité zmínit, že i „jen“ samotná touha po mateø-

ství, tìhotenství èi narození dítìte mùže být pro nìkteré že-

ny motivací, koneèným popudem, proè pøestat drogy užívat

a pokusit se (znovu) o vlastní resocializaci. Mitchell et al.

(2008) ve svém výzkumu sbírali v letech 2000–2007 data od

149 žen – uživatelek žijících v Baltimoru, z toho 100 uživa-

telek nebylo tìhotných, 49 ano. Výzkumníci pøedpokládali,

že tìhotné uživatelky budou mít vìtší motivaci k léèbì než

uživatelky, které tìhotné nejsou.

První vyzkoumaný jev ukázal, že tìhotné uživatelky až

4x èastìji projeví zájem o léèbu než uživatelky, které tìhot-

né nejsou. Ukázalo se také, že nástup tìhotné ženy do léèby

vždy vede ke zlepšení zdraví matky i dítìte. Pokud se matka

rozhodne, že si dítì nakonec pøeci jen neponechá, má dítì

vìtší pravdìpodobnost na umístìní u vhodné adoptivní ro-

diny. Výzkum potvrdil, že se v období tìhotenství automa-

ticky zvýší motivace ke zmìnì rizikového chování i užívání

drog. S tímto postojem však nekorespondují výsledky vý-

zkumu provedeného Vavøinkovou et al. (2001), které na-

opak ukazují, že tìhotenství není u drogovì závislých žen ve

vìtšinì pøípadù dostateèným podnìtem ke zmìnì stereoty-

pù chování, vèetnì podstoupení léèby závislosti.

Jako vhodné východisko se jeví také pøevedení tìhotné

ženy na substituci (buprenorfinem èi metadonem), jak po-

tvrzuje výzkum Vavrinèíkové a Bindera (2007). Dlouhodobì

stabilizovaná žena na substituci se èasto zaøazuje do pra-

covního procesu, dokonèuje vzdìlání a je schopna se zcela

zaøadit do normální spoleènosti. Tìhotenství bývá u tìchto

žen také výraznì èastìji chtìné a plánované. To se pak od-

ráží v odpovìdném pøístupu k prenatální péèi.

Iniciativa Project Prevention motivaci k léèbì závislos-

ti výslovnì nepodporuje, nijak s ní nepracuje a sama tuto

léèbu nenabízí. Mùže tak svým klientùm jeden dùležitý mo-

tivaèní faktor (dítì) spíše ubírat.

� 3 / 2 Argumenty pro iniciativu Project
Prevention
Pokud bychom opomnìli existenci nìkterých lidských práv,

pak by pro provádìní zákroku mohla svìdèit zejména otáz-

ka finanèní. Je zøejmì výraznì levnìjší dát všem závislým

osobám 300 dolarù v jednom okamžiku než poté platit mi-

lióny za péèi o potenciálnì postižené dìti nebo za zajištìní

náhradní výchovné péèe.

Jistì existují pøípady, kdy èerstvé matky nejsou schop-

ny dítì zabezpeèit ani materiálnì ani psychicky a odloží ho.

Takové ženy však najdeme i ve „vìtšinové“ spoleènosti, roz-

hodnì to není výsadou pouze drogovì závislých.

Avšak dùvod zabránit nadmìrnému odkládání nechtì-

ných dìtí by také mohl být jedním z argumentù ve prospìch

iniciativy.

Také principy eugeniky a napø. F. Galton by mohli se

stanoviskem Barbary Harrisové v rùzných bodech souhla-

sit. Zejména definice pasivní eugeniky (Savulescu, 2001;

Science Encyclopedia, 2011; Wikipedia, 2011) naplòuje cíle

podobné cílùm iniciativy Project Prevention. Samozøejmì

nejde o argument podporující èinnost této iniciativy, avšak

pøíznivci eugeniky by s Harrisovou jistì souhlasili.

Fletcher (1960, in Haškovcová, 2002, p. 23) ve své kni-

ze Morals and Medicine „prosazuje metody sterilizace

v tìch pøípadech, kdy je zøejmé, že dotyèní nejsou vhodní

pro rodièovskou roli“. Kdybychom však vzali v úvahu, že do-

tyèný by s výkonem souhlasil, rozhodnì by muselo být zajiš-

tìno, aby pøedtím podstoupil vyšetøení lékaøem a zejména

psychologem, který by byl schopen posoudit, zda daný èlo-

vìk je èi není vhodný pro rodièovskou roli. Myslím si však,

že toto posouzení by rozhodnì nebylo jednoduché a jedno-
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znaèné a bylo by snadné ho právì k podobným úèelùm zne-

užít. A v neposlední øadì je nutné uvést, že drogová závis-

lost sama o sobì nevyluèuje vhodnost jedince být dobrým

rodièem.

Sterilizace by také mohla èásteènì pøedcházet naroze-

ní „nových drogovì závislých“, avšak nedá se s jistotou pro-

kázat, že se dítì s genetickou predispozicí pro závislost sku-

teènì narodí, a už vùbec ne, zda se tato predispozice rozvine

v klinické pøíznaky. Existují samozøejmì nìkteré genetické

vlivy na rozvoj závislosti v období dospívání èi dospìlosti,

avšak ani v tomto pøípadì není možné jednoznaènì tvrdit,

že dítì uživatele drog bude závislé a jiné dítì (napø. rodièù

neuživatelù) ne.

Následující argument sám o sobì nepodporuje èinnost

takovéto iniciativy, avšak snaží se alespoò navrhnout, aby

v pøípadì, že by organizace chtìla nabídkou sterilizace

pøedcházet šíøení infekèních chorob, provádìla pøed samot-

ným výkonem screeningové testování, èímž by získala pøe-

hled o promoøenosti cílové skupiny, mohla by napomoci

v hlášení chorob do národních registrù a v neposlední øadì

by mohla výraznì napomoci v jejich léèbì. Mravèík s Neèa-

sem (2010) píší o dùležitosti testování a vèasného záchytu

infekèních onemocnìní zejména proto, že jedinci poskytne

informaci o pøípadné infekci, a on ji tak dále nebude nevìdo-

mì šíøit, navíc umožòuje vèasné zahájení léèby. Efektivní

možností snížení šíøení infekèních nemocí je také dostup-

ná síť kvalitních harm reduction služeb, vèetnì poskytová-

ní informací a vzdìlávání smìrem k redukci rizikového

chování (napø. používání prezervativù jako ochrany pøed

pøenosem infekèních chorob), tento model by se dal využít

napø. u klientù Project Prevention, kteøí se rozhodnou pod-

stoupit pouze trvalou regulaci porodnosti (antikoncepci).

I pøesto, že není jasné, zda organizace pøed provedením

sterilizace provádí testování žen na pøítomnost infekèních

nemocí, dala by se sterilizace (injekèních) uživatelù drog

jevit jako výhodná i v pøípadì prevence pøenosu pohlav-

ních chorob nejen mezi další osoby, ale také z matky na

plod, kdy napø. v pøípadì HIV pozitivních matek je riziko

pøenosu na plod cca 20–30 % (Rozsypal, Rozsypalová,

2006). V pøípadì, že by tak však organizace èinila, bylo by

navíc výhodou, že by všichni klienti prošli screeningem

a vèas by se zachytila pøípadná nemoc, èímž je zároveò ne-

pøímo chránìno veøejné zdraví (Mravèík, Neèas, 2010).

� 4 MOŽNÁ VÝCHODISKA ETICKY SLOŽITÉ
SITUACE
V dnešní dobì širokých možností medicíny i pùsobení jed-

notlivcù není zøejmì možné takovýmto pokusùm do budouc-

na zcela zabránit. Dùkazem mùže být právì iniciativa Pro-

ject Prevention, která je sice veøejností a médii otevøenì

kritizována, avšak plánuje se její rozšíøení do evropských

zemí i do Afriky (napø. do Keni) (Davidson, 2011).

Jak je tedy upravit èi nastavit tak, aby v sobì neobsa-

hovaly tak velké dilema èi aby nevyvolávaly pobouøení, od-

por nebo naopak pøílišný zájem veøejnosti?

Jistì by bylo možné vyzkoušet nabídku provedení ste-

rilizace uživatelùm návykových látek za úèelem, aby se na-

dále nerodily závislé èi postižené dìti, nebo dìti, o nìž se ne-

bude mít kdo postarat, avšak bez poskytnutí finanèní odmì-

ny za podstoupení zákroku. Dle mého názoru by tento

experiment vyvolal velké pobouøení také na stranì samot-

ných oslovených, tedy závislých na drogách. „Potìšeni“ by

mohli být ti, kteøí uživatele drog odsuzují a se zákrokem

souhlasí, a jelikož by za jeho podstoupení jedinci nic nedo-

stali, ještì by stát ušetøil peníze nejen na péèi o opuštìné dì-

ti, ale i za jeho provedení. Nabízí se otázka, zda by tedy oslo-

vená cílová skupina uživatelù drog tento zákrok pøesto pod-

stupovala, èi nikoliv. Z jejich jednání by se dalo vyèíst, zda je

právì finanèní obnos „motivací“ pro rozhodnutí, nebo zda

ženy èi muži skuteènì racionálnì uvažují nad tím, zda by

byli schopni mít dítì a vychovávat ho. V pøípadì, že by se po-

tvrdila druhá varianta, jistì by nebylo nutné zákroky zaka-

zovat, nebyli-li by závislí k jejich podstoupení nuceni.

Zrušení nabídky sterilizace a pokraèování v nabízení

pouze nìkterých forem antikoncepce by však mohlo být uži-

teèným øešením. Samozøejmì je nezbytné zamyslet se i nad

tím, èí zájmy bychom v tomto pøípadì chránili – zda stále

zájmy potenciálnì závislého narozeného dítìte, anebo zda

by se spíše jednalo o pomoc ženám neotìhotnìt. Jak již bylo

výše uvedeno, pro ženy se navíc dítì mùže stát i velmi sil-

ným motivaèním podnìtem ke zmìnì své životní situace

smìrem k abstinenci (Preslová, 2007). Je pravdìpodobné,

že pokud bychom nabídli uživateli drog hormonální anti-

koncepci èi kondom, nejspíš nebude schopen jejich pravidel-

ného a vìdomého užívání. Používání kondomù má navíc ob-

rovský vliv na šíøení infekèních onemocnìní, zejména HIV.

V ÈR je však bohužel jejich používání oproti západním stá-

tùm stále nedostateèné (Èeská tisková kanceláø, 2010).

V ÈR však nabídka kondomù bìžnì funguje v rámci nízko-

prahových služeb pro uživatele návykových látek a patøí me-

zi jednu ze základních služeb (Drop In, SANANIM). Existu-

je také forma kontracepce, tj. podkožní hormonální tìlísko,

která je dlouhodobá a bez zdravotních následkù vratná. Ta-

to metoda by mohla být vhodným øešením a nabídkou místo

nevratné sterilizace (Fendrich et al., 2003). Na tomto místì

je tøeba uvést také možnost rizika zneužití nabídky. V pøí-

padì, že by se iniciativa Project Prevention, èi kterákoliv ji-

ná, rozhodly nabízet dlouhodobou kontracepci, která je bez

zdravotních rizik vratná, poskytovaly by zákrok za finanèní

odmìnu pro cílovou skupinu, pak by se jistì dalo diskutovat

o tom, proè tuto „službu“ poskytovat jen uživatelùm návy-

kových látek a ne i jiným cílovým skupinám, jejichž potomci

by také mohli být ohroženi rùznými zdravotními èi sociální-

mi riziky. Mezi takové skupiny by mohly patøit napøíklad

osoby bez domova, HIV èi VHC pozitivní, osoby trpící rùzný-
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mi tìlesnými èi duševními nemocemi apod. Také bìžná po-

pulace by mohla mít o tuto formu antikoncepce zájem, ob-

zvlášť, kdyby byla nabízena za finanèní odmìnu.

Jako další možná východiska by mohly sloužit specific-

ké programy pro uživatele/uživatelky a závislé na návyko-

vých látkách, jako jsou napø. programy metadonové substi-

tuce (Beèka, 2007), které se zabývají nejen tìhotnými uživa-

telkami, ale i tìmi, které zatím o dítìti neuvažují, s každou

klientkou pak individuálnì øeší vhodný zpùsob antikoncep-

ce, kladou dùraz také na prevenci infekèních nemocí, avšak

umožòují i sociální stabilizaci a podporu žen bìhem tìho-

tenství. Dalším specifickým programem je pøípadová práce

s klienty (case management) fungující na principu individu-

ální práce vycházející z potøeb klienta (Vanderplasschen et

al., 2007) èi program podobný tomu, který popisuje Šrahùl-

ková (2007). Autorka hovoøí o programu „Tuppercare“ fun-

gujícím v Belgii, kde se tìhotné ženy-uživatelky drog spo-

leènì setkávají na skupinách a spoleènì pracují na zmìnì

svého životního stylu.

Na závìr této úvahy bych opìt z pozice adiktologa ráda

zdùraznila, že drogovì závislí potøebují zejména podporu

v aktuální životní situaci, ať se již jedná o výmìnný program

v pøípadì aktuálního užívání drog èi nabídku pomoci, kon-

krétnì léèby, práce, možnosti vzdìlání, zdravotní péèe

a v neposlední øadì osvìty a poradenství v oblasti plánování

rodièovství, spíše než další zásah do jejich životù pro ty, kte-

øí se již rozhodli ke zmìnì svého životního stylu. Nelze však

ponechat tuto pomoc stát samu o sobì. Mìla by vždy být do-

plnìna taktéž podporou široké veøejnosti, která potøebuje

informace, potøebuje vìdìt, co znamená užívání návyko-

vých látek, znát existující služby a zejména zpùsob jejich

fungování a taktéž platformu, kde by mohla otevøenì disku-

tovat své názory na problematiku užívání návykových látek

spoleènì s poskytovateli služeb pro tuto cílovou skupinu i se

samotnými zástupci uživatelù. V neposlední øadì by spoleè-

nost mìla být chránìna pøed nezodpovìdným chováním ze

strany uživatelù návykových látek, kteøí zmiòované služby

(zejména harm reduction programy) nevyužívají a mohou

tak potenciálnì šíøit infekèní choroby èi vytváøet riziko

poranìní napø. o odhozené støíkaèky.

� 5 ZÁVÌR
Project Prevention je iniciativa Barbary Harrisové, která

nabízí uživatelùm drog a závislým kromì dlouhodobé regu-

lace porodnosti také podstoupení zákroku sterilizace za fi-

nanèní odmìnu za úèelem zabránit èetným tìhotenstvím

a tím narození potenciálnì závislých dìtí, které hned od po-

èátku života trpí jednáním své matky, pøípadnì tomu, aby

se tak velká množství dìtí dostávala do náhradní rodinné èi

ústavní péèe. Iniciativa argumentuje zejména ochranou dí-

tìte pøed utrpením a také ekonomickými aspekty poskytnu-

tí minimální odmìny (která však v oèích závislého èlovìka

pøedstavuje možnost koupit si nìkolik dávek drogy) oproti

vysokým nákladùm náhradní péèe o nezaopatøené dìti.

Nápad vzbuzuje rùzné emoce, ať již se jedná o pobouøe-

ní, odpor a odsouzení takovéhoto jednání ke komukoli, nebo

o souhlasná stanoviska lidí, kteøí schvalují pøístup zabránit

drogovì závislým v plození dìtí. Nicménì, ať již vyvolává ja-

kékoliv reakce, jedná se nepochybnì o závažný etický prob-

lém, k nìmuž by se mìli vyjádøit jak odborníci, tak široká

veøejnost a mìli by zaujmout urèité jednotné stanovisko

k této vìci, a to nejen v oblasti zákona.

Budeme-li uvažovat nad etickými otázkami této inicia-

tivy, mùže nás napadnout, která cílová skupina by mohla

následovat jako další, jíž bychom chtìli zabránit plodit po-

tomstvo z dùvodu jeho možného poškození vzhledem k cho-

vání jeho rodièù. Kuøáci? Mentálnì postižení? Osoby bez do-

mova? Homosexuální jedinci?

Máme vùbec právo soudit, kdo by mìl a kdo by nemìl

mít dìti? Máme právo zneužít nìèí situace (závislost, ne-

moc, aktuální neutìšená životní situace) k tomu, abychom

mu nabídli rozhodnutí k nevratnému zákroku?

Zamyšlení nad etickými hledisky iniciativy sterilizo-

vat drogovì závislé za finanèní odmìnu vyvolává velké

množství dalších otázek s nejednoznaènými odpovìïmi.

Možná i takový je postoj celé spoleènosti, je-li možné, že se

nìco takového dìje a je to hlasitì kritizováno, avšak tiše

tolerováno.
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