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Termínem „harm reduction“ se oznaèují koncepce, programy 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 injekèními uživateli drog a od nich pak následnì mezi všeobecnou populaci. Podobné pøístupy se však již dlouhou dobu uplatòují v mnoha dalších kontextech v souvislosti s nejrùznìjšími návykovými látkami.
Harm reduction doplòuje pøístupy, jejichž cílem je eliminovat èi minimalizovat celkovou míru spotøeby návykových látek. Vychází z pøedpokladu, že mnoho lidí na celém
svìtì nadále užívá psychoaktivní látky navzdory všem intenzivním 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 schopni nebo ochotni se drog ze dne na den vzdát. Je dùležité, aby
osoby, které mají problémy s drogami, mìly pøístup ke kva-
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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 zapotøebí poskytnout možnost snížit rizika vyplývající z pokraèujícího 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 pøípustné nechat lidi trpìt nebo umírat, když tomu lze pøedcházet.
Mnozí uživatelé drog dávají pøednost laickým a neklinickým metodám, aby omezili svou spotøebu drog nebo aby minimalizovali rizika spojená s jejich užíváním.
V tomto stanovisku jsou pøedstaveny hlavní charakteristiky pøístupu harm reduction. Dokument je zpracován
tak, aby se vztahoval na všechny psychoaktivní látky, vèetnì nezákonných drog, alkoholu, tabákových výrobkù a léèiv. Konkrétní intervence v rámci minimalizace rizik se mohou u jednotlivých látek lišit. Podrobnìjší instrukce o intervencích odpovídajících pøístupu harm reduction je možné
nalézt na internetových stránkách IHRA (www.ihra.net).
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