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Harm reduction snižuje rizika

V souladu s výzvou generálního tajemníka OSN Kofi Annana ke Světovému dni boje proti drogám, který proběhl 26. června, "Let's talk
about drugs - mluvme o drogách" vyzvalo občanské sdružení SANANIM k obdobnému - "mluvme otevřeně a více o drogách".
Otevřená komunikace a diskuse je prvním, avšak nezbytným krokem k naplnění pragmatických cílů národní politiky i Evropského
akčního plánu.

Za důležitou součást drogové prevence považujeme mimo jiné i aktivity směřující ke snižování rizik (tzv. harm reduction), jejichž hlavní
úlohou je minimalizace negativních důsledků užívání drog pro uživatele a zároveň ochrana společnosti drogami nezasažené. Cílem
uvedených aktivit je snižování zdravotních rizik, sociálního poškození a podpora chování, které vede ke změně životního stylu a
abstinenci.

Téma snižování rizik a související otázky, problémy a mýty jsou v naší společnosti stále aktuální. I proto uspořádalo sdružení SANANIM,
které je největší a nejstarší neziskovou organizací zabývající se prevencí a léčbou drogových závislostí, konferenci "Perspektivy harm
reduction v Praze", na níž se právě touto tematikou řada významných odborníků zabývala. Účastníci konference, mezi nimiž byli i
zástupci Trianglu z Prahy 14, pokládají včasné zavedení a dosavadní fungování harm reduction (služby zaměřené na snižování
zdravotních, sociálních a kriminálních rizik) v Praze za jeden ze zásadních preventivních faktorů v omezeném šíření HIV/AIDS a tím za
neocenitelný příspěvek veřejnému zdraví. V mezinárodním porovnání hodnotí jako velký úspěch, že v Praze je podle expertních odhadů
sterilně ošetřeno 25 % injekčních aplikací nezákonných drog, zároveň však upozorňují na značnou míru dosud existujícího rizika, které
tento údaj odkrývá, a na praktickou nemožnost toto riziko dále snižovat současnými kapacitami služeb a finančními zdroji. Dále
konstatovali, že dosavadní kapacita harm reduction služeb je v Praze nedostatečná vzhledem k poptávce a míře využívání. Považují za
přínosné, aby za účelem monitorování drogové scény v Praze, zefektivnění sítě služeb a koordinace aktivit bylo vytvořeno Pražské
drogové fórum, které by v rámci pravidelných setkání přinášelo aktuální informace, hodnotilo situaci a navrhovalo účinnou strategii
řešení problémů. Drogové fórum by představovalo jasnou základnu pro spolupráci mezi poskytovateli služeb, státní správou,
samosprávou a městskou i státní policií za účelem realizace efektivní a koordinované protidrogové politiky v Praze. Tyto podněty a
názory jsou obsaženy v závěrečném usnesení konference, které bylo adresováno pražskému primátorovi Pavlu Bémovi, Radě
Magistrátu a protidrogové komisi Magistrátu hl. m. Prahy.
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