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Programy redukcji szkód w środowisku lokalnym. 

 

Czym jest redukcja szkód? 

Redukcja Szkód (Harm Reduction) to podejście do problemu używania narkotyków, a zarazem strategia 
i zestaw technologii pomocy służących ograniczaniu szkód, które osoby używające narkotyków 
wyrządzają sobie, swoim bliskim i społeczeństwu. Redukcja Szkód jest uważana za jeden z filarów 
kompletnego systemu przeciwdziałania narkomanii, obok redukcji podaży (prawo narkotykowe i 
instytucje pilnujące jego przestrzegania) i redukcji popytu (leczenia i profilaktyki). Redukcja szkód 
pojawiła się jako reakcja na te polityki narkotykowe, które przestały sobie radzić z rosnącymi liczbami 
iniekcyjnych użytkowników narkotyków oraz rosnącymi liczbami nowych zakażeń HIV.  

Czym charakteryzuje się to podejście? 

▪ Redukcja Szkód nie wymaga od klienta porzucenia narkotyków jako wstępnego warunku 
przystąpienia do udzielenia pomocy. Zarazem, nie traci z horyzontu celu, jakim jest abstynencja, 
będąca dla klienta celem optymalnym.  

▪ Istotną częścią jej działań jest praca socjalna, mająca na celu uczynienie warunków życia klienta 
bardziej znośnymi i bezpieczniejszymi. Ma na uwadze, że największym zagrożeniem dla siebie i 
otoczenia jest osoba używająca narkotyków pozostająca poza systemem opieki zdrowotnej i 
wsparcia społecznego. 

▪ Posługuje się metodą małych kroków i w tempie wyznaczonym przez klienta. Ma na względzie, że 
wymuszanie zmiany funkcjonowania, u klienta, który mentalnie (czy psychologicznie) nie jest na 
to gotowy, często prowadzi do zerwania kontaktu z systemem opieki zdrowotnej i wsparcia 
społecznego oraz  pogorszenia sytuacji klienta. 

Nadal w Polsce, dla znacznej części lekarzy i terapeutów  abstynencja jest w praktyce jedynym celem 
ich oddziaływań, mimo, że według poważnych i uznanych badań naukowych, wielu pacjentów nie 
akceptuje takiego podejścia. Ponadto, badania pokazują, że jedynie ok. 10% uzależnionych podejmuje 
leczenie, a znaczna część tej grupy leczenie przerywa.1 

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) cele leczenia nie mogą ograniczać się do abstynencji. 
Traktowanie abstynencji jako jedynego celu leczenia może utrudniać osiąganie innych ważnych celów.2  

Redukcja Szkód pojawiła się w USA i Europie, jako reakcja na epidemię HIV/AIDS wśród użytkowników 
narkotyków i na ich rosnącą marginalizację. Pierwotnie, strategia ta była skierowana do osób 
używających narkotyków iniekcyjnie, obecnie ma szersze zastosowanie, służy np. pomocy osobom 
uzależnionym do alkoholu.  

                                                           
1 Marcin Wojnar. Optymalizacja farmakologicznego leczenia uzależnień– czy tylko wsparcie abstynencji? Materiały konferencyjne: Skuteczne 

strategie w leczeniu uzależnień, Michałowice, 21-23 września 2017 
2 Stanowisko WHO / UNODC / UNAIDS: Leczenie substytucyjne w leczeniu uzależnienia od opioidów i profilaktyka HIV / AIDS, 2004.  

WHO/UNODC/UNAIDS position paper Substitution maintenance therapy in the management of opioid dependence and HIV/AIDS prevention, 
2004 
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Redukcja Szkód pojawiła się w Polsce, w połowie lat 90-tych. Narodowy Program Zdrowia na lata 1996-
2005, był pierwszym oficjalnym dokumentem, wskazującym na potrzebę prowadzenia programów 
ograniczania szkód dla osób używających narkotyków.  W roku 2004, podstawę prawną dla działań 
Redukcji Szkód umieszczono w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii. 

Programy Redukcji Szkód są nadal działaniami w naszym kraju deficytowymi, choć  należy dodać, że w 
2017 r. pojawiły się dla nich nowe źródła finansowania. Przeznaczenie części środków Funduszu 
Rozwiązywania Problemów Hazardowych na profilaktykę i rozwiązywanie problemów narkotykowych, 
może stanowić przełom nie tylko dla Redukcji Szkód, ale dla programów reintegracji społecznej czy 
wielu innych działań wymagających dodatkowego finansowania  

Jakie działania są zaliczane do strategii Redukcji Szkód?3 

▪ Programy wymiany igieł i strzykawek. Programy dedykowane głównie grupie iniekcyjnych 
użytkowników narkotyków, prowadzone często w formie działań środowiskowych, przez tzw. 
streetworkerów.  Głównym celem jest przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się HIV, HCV, HBV oraz 
innych zakażeń. Programy te, obok sprzętu do iniekcji, dystrybuują pakiety ochronne, w których 
skład wchodzą m in. środki do dezynfekcji i materiały opatrunkowe. W ramach działań, 
prowadzony jest odbiór zużytych igieł i strzykawek, zbieranych do specjalnych pojemników, 
następnie utylizowanych. Działania streetworkerów mogą być wykorzystywane m in. w celu 
motywowania pacjentów do podjęcia leczenia..  

▪ Leczenie substytucyjne. Leczenie dedykowane osobom uzależnionym do opiatów/opioidów, 
prowadzone z użyciem leków opioidowych, takich jak np. metadon czy buprenorfina. Preparaty 
substytucyjne likwidują głód narkotykowy i pozwalają na powrót do normalnego życia. Leki 
połączone z terapią, często z opieką socjalną, znacznie wydłużają życie pacjenta, skutecznie 
pomagają mu w porzuceniu działalności przestępczej, poprawiają stan zdrowia i funkcjonowanie. 
Programy substytucyjne mają istotny wpływ, na poprawę  funkcjonowanie  rodzin pacjentów 

▪ Działania opiekuńcze. Są to świetlice, punkty pobytu dziennego, noclegownie i schroniska, 
prowadzone dla osób czynnie używających narkotyków, głównie bezdomnych, osób w sytuacji 
kryzysowej, osób spędzających czas w przestrzeni miejskiej.  

▪ Edukacja. Ma ona na celu, m. in. zastępowanie niebezpiecznych wzorów używania  narkotyków, 
wzorami bardziej bezpiecznymi. Edukatorzy uczą jak unikać przedawkowań, przekazują wiedzę o 
zakażeniach i drogach ich przenoszenia. Odrębna edukacja jest często proponowana 
okazjonalnym użytkownikom narkotyków, np. użytkownikom stymulantów czy konopi. Ta część 
działań środowiskowych jest prowadzona w klubach, podczas imprez muzycznych i wszędzie tam, 
gdzie w dużych skupiskach młodzieży pojawiają się narkotyki (działalność partyworkerów).  

▪ Poradnictwo prawne, prowadzone nie tylko dla użytkowników narkotyków, ale też dla ich rodzin. 
Prawnicy oferują wsparcie w uzyskaniu redukcji zadłużeń, wskazują najlepsze ścieżki 
postępowania w zgłaszanych sprawach, pomagają w uregulowaniu spraw osobom opuszczającym 
zakłady karne, udzielają pomocy prawnej osobom zagrożonym karą pozbawienia wolności za 
posiadanie niewielkich ilości narkotyków na własny użytek. Zainteresowanym proponowana jest  
terapia lub oddziaływania profilaktyczne, prowadzone przez współpracujących z prawnikami 
terapeutów. 

                                                           
3 Kasia Sempruch-Malinowska, Marek Zygadło. Redukcja Szkód. Uzależnienie od Narkotyków. Podręcznik dla terapeutów. KBPN 2012 
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▪ Redukcja szkód, wykorzystuje szeroko środowiskowe formy działań, takie jak streetworking, czyli 
pracę w miejscach odwiedzanych przez użytkowników narkotyków, partyworking, pracę w 
klubach i podczas imprez muzycznych, oraz uliczne poradnictwo prawne, streetlawyers. Ważnym 
zadaniem pracowników środowiskowych, jest zachęcanie klientów do refleksji na temat ryzyka 
związanego z używaniem narkotyków i podjęcia współpracy z placówkami leczniczymi lub 
pomocowymi. Pokoje iniekcyjne. W niektórych, zwłaszcza w większych miastach europejskich ze 
znaczącym problemem narkotykowym, jest prowadzona działalność pokoi iniekcyjnych. Personel 
tych programów udostępnia sprzęt iniekcyjny i pomieszczenia, gdzie można przyjąć narkotyk pod 
kontrolą pielęgniarki. Udokumentowano, że działania pokoi iniekcyjnych znacznie redukuje liczbę 
przedawkowań i zgonów.  

▪ Redukcja Szkód w psychoterapii.  Skierowana głównie do politoksykomanów psychoterapia, 
prowadzona z zastosowaniem zasad Redukcji Szkód. Metoda została opisana po raz pierwszy, w 
wydanej także w Polsce książce Andrew Tatarsky’ego „Redukcja szkód w psychoterapii. Nowe 
podejście w leczeniu uzależnień od narkotyków i alkoholu” (KBPN 2007).  

Specjaliści Redukcji Szkód są aktywni m. in. w dyskusjach dotyczących optymalizacji pomocy i leczenia 
uzależnień, odwołując się przy tym, do aktualnej wiedzy naukowej. Współczesna wiedza często 
podważa racjonalność modelu pomocy opartego na abstynencji, jako jedynym celu oddziaływań.4 
Nauka przyjmuje, że:   

▪ Uzależnienie od narkotyków uważane jest za chorobę, u podłoża której leżą zaburzenia 
funkcjonowania mózgu spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych  

▪ W etiologii tej choroby ważną rolę odgrywają czynniki środowiskowe oraz biologiczne. 
▪ W sposób istotny związane są z uzależnieniem inne choroby (choroby współwystępujące).  
▪ W grupie chorób współwystępujących bardzo poważną rolę odgrywają zaburzenia psychiczne. 

Z nurtu działań, Redukcji Szkód wywodzi się wiele wniosków , służących optymalizacji modelu pomocy: 

▪ Całkowita abstynencja traktowana nie tylko jako cel, ale najczęściej, jako warunek udzielenia 
wsparcia, pozostawia większość uzależnionych poza systemem pomocy, pogłębia ich 
marginalizację społeczną, degradację zdrowotną, generuje znaczące koszty społeczne. 

▪ Problem uzależnienia od opiatów (głównie od heroiny, w Polsce od „brązowej heroiny” i 
„kompotu”), wymaga szerszej dostępności terapii substytucyjnej, leczenia opartego na 
stosowaniu preparatów opioidowych. Stosowane w substytucji opioidowej preparaty, znoszą 
objawy odstawienia, posiadają znacznie wydłużony względem opiatów „ulicznych” czas działania 
(24 h i dłużej) i nie dają efektu tzw. haju (odurzenia). 

▪ Osoby uzależnione i bezdomne (lub spędzające czas w przestrzeni miejskiej), potrzebują 
programów zapewniających im opiekę noclegową i dzienną. Opieka taka, może być wstępem do 
głębszych oddziaływań, w tym do zaproponowania leczenia. Programy opiekuńcze w sposób 
istotny poprawiają bezpieczeństwo publiczne, poprawiają stan higieny wśród bezdomnych, 
efektywnie wzmacniają postawę „nie jest mi wszystko jedno”. 

 
 

                                                           
4 Marcin Wojnar, Kirk J. Brower. Neurologiczne mechanizmy uzależnienia. Uzależnienie od Narkotyków. Podręcznik dla terapeutów. KBPN 

2012 
Marcin Wojnar. Optymalizacja farmakologicznego leczenia uzależnień– czy tylko wsparcie abstynencji? Materiały konferencyjne: Skuteczne 
strategie w leczeniu uzależnień. 
Michałowice, 21-23 września 2017 
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Sukcesy programów redukcji szkód 

Warszawski program streetworkerski Stowarzyszenia Monar, prowadzący w latach 1999-2004 
wymianę igieł i strzykawek na Dworcu Centralnym i jego okolicach, obejmował opieką od 1500 do 2000 
klientów rocznie. W tym czasie, działały w Warszawie trzy programy terapii substytucyjnej, w których 
czas oczekiwania na przyjęcie do leczenia przekraczał 2 lata. Programy te dysponowały ok. dwustoma 
miejscami leczenia. Znacząca grupa klientów streetworkerów znajdowała się w bardzo złym  stanie 
zdrowotnym, higienicznym i socjalnym. W 2004 r. streetworkerzy przedstawili sytuację swoich 
klientów w piśmie do władz Miasta, rekomendując podwojenie miejsc leczenia substytucyjnego. 
Władze odpowiedziały szybko, organizując w przedmiotowej sprawie spotkanie ekspertów, które 
potwierdziło zawartą w piśmie konkluzję streetworkerów. Inicjatywa ta napotykała na wiele przeszkód, 
ale od początku była wspierana przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Instytut 
Psychiatrii i Neurologii i urzędników miejskich. Dla jej końcowego sukcesu, decydujące było 
zaangażowanie stosunkowo znacznych środków finansowych przez mazowiecki NFZ, a wcześniej 
zmiana odpowiednich przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. W rezultacie, w ciągu paru lat 
zwiększono wielokrotnie liczbę miejsc terapii substytucyjnej. Pojawiły się w Warszawie, nie tylko dwa 
nowe programy substytucyjne, ale też utworzono  schronisko dla osób bezdomnych leczonych 
substytucyjnie oraz punkt pobytu dziennego dla osób czynnie używających narkotyków. 
 
Nakłady na leczenie substytucyjne w Polsce w mln. zł. (źródło: opracowanie własne na podstawie danych NFZ) 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Polska 3,08 7,45 11,64 16,70 17,46 17,27 18,93 

Warszawa i woj. 
Mazowieckie 

bd. 3,78 6,26 9,07 
9,23 8,55 8,82 

Polska, bez Mazowsza  3, 67 5,38 7, 63 8,23 8,72 10,11 

 
Dalsze skutki były spektakularne. Heroina i kompot niemal zniknęły z ulic, zlikwidowany został „bajzel” 
na Dworcu Centralnym i w jego okolicach, podniósł się poziom higieny osób bezdomnych, a zaniedbani 
„narkomani” przestali być w Warszawie widoczni.  Wiele rodzin odzyskało swoje życie.5 

NPS6 - największe wyzwanie dla Redukcji Szkód 

Największym wyzwaniem dla całego systemu przeciwdziałania narkomanii, są od kilku lat nowe 
substancje psychoaktywne, a wśród nich mefedron i jego pochodne, syntetyczne kanabinoidy, 
substancje otrzymywane poprzez przetwarzanie leków aptecznych, lokalnie zyskujące popularność 
substancje opioidowe z grupy fentanyli, czy substancje halucynogenne. 

Optymistyczną wiadomością jest ta, że popularność NPS wśród młodzieży spada, wiadomością złą, że 
rośnie ona w grupach osób wykluczonych społecznie. Z badań przeprowadzonych wśród klientów 
programów redukcji szkód wynika, że 12% tej grupy używa mefedronu, a 15% dopalaczy. W 2010 r. do 
iniekcyjnego używania mefedronu przyznawało się 40% jego użytkowników, dwa lata później 90%.7 

Używanie nowych narkotyków, w szczególności mefedronu,  w drodze iniekcji wiąże się z wystąpieniem 
poważnych schorzeń zdrowotnych i problemów społecznych. Coraz mocniejsze są korelacje pomiędzy 
używaniem NPS a bezdomnością, zaburzeniami psychicznymi czy neurologicznymi. Ważnym zadaniem 
dla Redukcji Szkód jest organizacja pomocy dla osób starszych i niepełnosprawnych, czy popularyzacja 
                                                           
5 Raport Rzecznika Praw Osób Uzależnionych 2010-2011. 
6 Nowe substancje psychoaktywne 
7 Piotr Jabłoński, Artur Malczewski, Dopalacze, czyli nowe substancje psychoaktywne: skala zjawiska i przeciwdziałanie, Serwis Informacyjny 

Narkomania 3/2014. 
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nowoczesnego leczenia zakażenia HCV. Należy pamiętać, że zakażenie HCV dotyczy ok. 65% osób 
używających narkotyków drogą iniekcji i 6,5% użytkowników „nie-iniekcyjnych”. Deficyt dostępu do 
leczenia HCV odznaczającego się wysoką skutecznością, jest istotną przeszkodą w reintegracji 
społecznej osób leczonych substytucyjnie (osoby zakażone  HCV to ok. 70% tej grupy).8 

Dlaczego gminy powinny wspierać programy Redukcję Szkód? 

Oprócz wielu istotnych dobrodziejstw Redukcji Szkód, wynikających wprost z jej działań, należy zwrócić 
uwagę na możliwe korzyści dodatkowe.  

Jak zostało już wspomniane, istotną częścią działań Redukcji Szkód jest praca prowadzona w 
środowisku osób uzależnionych, przez co przedmiotowe serwisy są sprawnym barometrem 
zmieniającej się sytuacji epidemiologicznej. Standardowe działania streetworkerów w zakresie 
monitoringu i zbierania informacji o narkomanii i narkotykach, często skutkują wartościowymi 
wnioskami i wskazują trafne rozwiązania. Programy Redukcji Szkód mogą stać się partnerem dla gmin, 
które chcą, prowadzić rzetelny monitoring, formułować wiarygodną społeczną diagnozę oraz 
opracowywać spójne, odpowiadające lokalnym potrzebom gminne programy przeciwdziałania  
narkomanii. Działania streetworkerów, mogą służyć ponadto edukacji i informowaniu różnych grup o 
dostępnej pomocy, służyć upowszechnianiu wiedzy o nowoczesnym leczeniu HCV, współpracy z 
aptekami i podmiotami leczniczymi w zakresie dystrybucji materiałów edukacyjnych, w tym ulotek 
profilaktycznych skierowanych do rodziców czy młodzieży eksperymentującej z narkotykami. 
Streetworkerzy mogą działać w formułach interdyscyplinarnych, służąc pomocą wielu innym grupom, 
np. bezdomnym, obcokrajowcom, osobom w sytuacji kryzysowej, młodocianym uciekinierom z domu.  

Pośród licznych rekomendacji warszawskiej Komisji Dialogu Społecznego ds. Przeciwdziałania 
Narkomanii i HHIV/AIDS dla Warszawy, pojawił się postulat wspierania placówek ambulatoryjnych, 
które oprócz standardowych świadczeń, poszerzyłyby ofertę o komponenty dodatkowe. Chodzi tu o 
wzmocnienie opieki psychiatrycznej (diagnostyka, farmakologia, leczenie substytucyjne), o 
poradnictwo prawne, o zaplecze w postaci programów opiekuńczych i reintegracyjnych, o działania 
środowiskowe,  rekomendowane programy profilaktyczne, np. Fred goes net czy terapeutyczne jak 
Candis. Wyposażona w liczne serwisy placówka ambulatoryjna, mogłoby elastycznie reagować na 
zmieniające się potrzeby społeczne, zabezpieczać większość podstawowych potrzeb klienta, w tym 
potrzeb w zakresie poprawy zdrowia somatycznego i psychicznego, opieki socjalnej i higieny.9 

Silne placówki ambulatoryjne w wielu miastach naszego kraju, to cel ambitny i kosztowny, ale należy 
zwrócić uwagę, że od 2017 r. KBPN zaczęło wykorzystywać Fundusz Rozwiązywania Problemów 
Hazardowych do zwiększenia nakładów na profilaktykę i rozwiązywanie problemów narkotykowych,  
w tym na zaniedbane dotąd obszary, takie jak redukcja szkód czy reintegracja społeczna.  Gminy mogą 
zatem wybierać do współpracy i wspierać te placówki ambulatoryjne, które dbają o poszerzanie 
wachlarza świadczeń i w istotny sposób wychodzą naprzeciw potrzebom społecznym. 
  

                                                           
8 Janusz Sierosławski. Zapobieganie HCV wśród użytkowników narkotyków. Zapobieganie zakażeniom HCV jako przykład zintegrowanych 

działań w zdrowiu publicznym na rzecz ograniczenia zakażeń krwiopochodnych w Polsce. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Warszawa, 
2017 
9 Relacja z konferencji: http://jump93.pl/aktualnosc-2-3-relacja_ze_spotkania_jezeli_nie_2.html  

http://jump93.pl/aktualnosc-2-3-relacja_ze_spotkania_jezeli_nie_2.html
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Zadanie publiczne jest realizowane w ramach Narodowego Programu Zdrowia i współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania 
Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia, w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro ds. 
Przeciwdziałania Narkomanii. 
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