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Warszawa, na dachu Dworca WKD 
- 2001
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Definicja

◼ Redukcja Szkód (Harm Reduction), to podejście 

do problemu używania narkotyków, zarazem 

teoria i  zestaw technologii pomocy służących 

zmniejszaniu szkód, które osoby używające 

narkotyków wyrządzają sobie, swoim bliskim i 

społeczeństwu. 
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Filary polityki narkotykowej

◼ redukcja podaży – działania instytucji wymiaru 

sprawiedliwości 

◼ redukcja popytu – leczenie, pomoc, 

profilaktyka 

◼ redukcja szkód 
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Cele Redukcja Szkód

❖ Redukcja szkód indywidualnych:

❖ szkody zdrowotne, kalectwo, niepełnosprawność, 

ubóstwo, niedożywienie, kryminalizacja, deficyty 

powodujące marginalizację społeczną

❖ Redukcja szkód społecznych:

❖ szkody dotyczące rodziny i otoczenia, koszty 

ekonomiczne (koszty systemu ochrony zdrowia, koszty 

pomocy społecznej, koszty działania instytucji wymiaru 

sprawiedliwości), 
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Szkody powodowane przez narkomanię

◼ Liczba użytkowników narkotyków (2015)

ok. 3,0 mln mężczyzn oraz 1,5 mln kobiet. 

ok. 100 000  problemowych użytkowników narkotyków, w tym ok. 15 000  
problemowych użytkowników opioidów.

◼ Zgony (2015) 

W 2015 r. z przyczyn bezpośrednio (np. samobójstwa, przedawkowania) czy 
pośrednio związanych z narkotykami (np. choroby przewlekłe) zmarło 611 
osób, w tym 477 mężczyzn i 134 kobiety. 

◼ Przestępczość narkotykowa (rozpoczęte postępowania dot. Ustawy o 
Przeciwdziałaniu Narkomanii):

◼ Rok 2010 – ok. 20 000 przestępstw

◼ Rok 2015 – ok. 25 000 przestępstw

Źródło:  Zofia Mielecka-Kubień, Oszacowanie kosztów społecznych używania narkotyków w Polsce w 2015 r., 

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2017.
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Koszty narkomanii

◼ Wydatki na ochronę zdrowia: 190,57 mln zł

◼ Wydatki Wymiaru Sprawiedliwości: 318,39 mln zł

◼ Wydatki na realizację KPPN: 70 mln zł

◼ Wydatki opieki społecznej: 3,88 mln zł

◼ Razem: 582,84 mln zł

Źródło:  Zofia Mielecka-Kubień, Oszacowanie kosztów społecznych używania 

narkotyków w Polsce w 2015 r., Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2017.
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Koszty narkomanii

◼ Więziennictwo (2015)

Wydatki na jednego osadzonego dziennie, to ok. 100 zł. Rocznie ok. 36 000 zł.

◼ Skazani na karę więzienia do 1 roku,  bez zawieszenia (z UPN): 700 os.

Koszty: 8, 67  mln zł

◼ Skazani na karę więzienia powyżej 1 roku, bez zawieszenia (z UPN): 2085 os. 
Koszty: 103, 39  mln zł 

◼ Skazani na karę więzienia za przestępstwa popełnione pod wpływem 
narkotyków: 1036 osób. Koszty: 27, 70  mln zł

Ogółem koszty więziennictwa: 139,77 mln zł

Uwaga: Wydatki więziennictwa stanowią aż 44% kosztów Wymiaru

Sprawiedliwości dot. narkomanii. Wydatki działań Prokuratury stanowią 26,7%,

Policji 14,5%, Sądów ok. 11%. 

Źródło:  Zofia Mielecka-Kubień, Oszacowanie kosztów społecznych używania narkotyków w Polsce w 2015 r., Uniwersytet 

Ekonomiczny w Katowicach, 2017.
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Koszty narkomanii

Niektóre koszty ochrony zdrowia

◼ Koszty ratownictwa medycznego dla pacjentów uzależnionych od 

narkotyków

Liczba ratowanych osób: 4379  Koszt wyjazdu: 531 - 924 zł

Koszt wszystkich świadczeń: 3,46 mln zł 

Warszawa, Dworzec Centralny 2001
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Koszty narkomanii

◼ Koszty specjalistycznej pomocy ambulatoryjnej i 

leczenia substytucyjnego: 33,96 mln zł.

◼ Koszty specjalistycznego leczenia stacjonarnego: 

61,60 mln zł (dla ok. 15 000 osób)

◼ Koszty leczenia w szpitalach ogólnych: 18,77 mln 

zł

◼ Koszty leczenia ARV (dla osób HIV +), pacjentów 

leczonych substytucyjnie: 14, 51 mln zł
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Koszty leczenia niektórych chorób 
towarzyszących narkomanii

◼ Koszt leczenia jednej osoby w związku z 

zakażeniem HCV, przestarzałą i mało skuteczną 

terapią interferonową: ok. 40 000 zł za kurację.

◼ Koszt leczenia zakażenia HCV w ramach bardzo 

skutecznych programów bezinterferonowych: 

150 000 -200 000 zł za kurację

◼ Koszt terapii ARV (osoby zakażonej HIV): 40 000 

zł rocznie 
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Redukcja Szkód: aby skutecznie redukować koszty i 
szkody, cele leczenia nie mogą ograniczać się do 
abstynencji

◼ Poprawę stanu zdrowia i funkcjonowania, w tym 
znaczącą poprawę funkcjonowania społecznego można 
osiągnąć bez stawiania warunku wstępnego jakim jest 
abstynencja 

◼ 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. 

Źródło: 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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Podstawa prawna dla działań redukcji 
szkód i leczenia substytucyjnego

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii

Art. 2 ust.1 
Przeciwdziałanie narkomanii realizuje się przez odpowiednie  
kształtowanie polityki społecznej, gospodarczej, oświatowo-
wychowawczej i zdrowotnej, a w szczególności:[…] 
ograniczanie szkód zdrowotnych i społecznych […]

Art. 28 
Osoba
uzależniona może być leczona przy zastosowaniu leczenia 
substytucyjnego.
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Zasady Redukcji Szkód

◼ Redukcja Szkód pomaga w takiej sytuacji w jakiej dana osoba aktualnie jest.

◼ Redukcja Szkód zakłada, że osoby przyjmujące narkotyki są w stanie 
kierować swoim zachowaniem i zmianą zachowań.

◼ Redukcja  Szkód zakłada, że niektóre sposoby przyjmowania narkotyków są 
bezpieczniejsze niż inne.

◼ Redukcja Szkód włącza osoby przyjmujące narkotyki w tworzenie strategii i 
sposobów pomocy tym osobom.

◼ Aby być efektywną Redukcja Szkód bierze pod uwagę środowisko i warunki, 
w jakich znajduje się osoba przyjmująca narkotyki.

◼ Redukcja Szkód zakłada, że abstynencja narkotyczna nie zawsze jest 
najważniejszym i najbardziej odpowiednim sposobem pomocy osobom 
uzależnionym. 
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Zasady Redukcji Szkód – komentarze

◼ redukcja szkód jest nie tylko pracą socjalną, mająca na celu 
uczynienie warunków życia klienta bardziej znośnymi i 
bezpieczniejszymi, ale też pracą blisko klienta i jego spraw, która   
nigdy nie traci z horyzontu celu, jakim jest całkowita abstynencja. 

◼ redukcja szkód nie wymaga porzucenia narkotyków jako warunku 
udzielenia pomocy

◼ posługuje się metodą małych kroków, w tempie wyznaczonym przez 
klienta

◼ ma na uwadze, że wymuszanie zmiany często prowadzi do 
zerwania kontaktu z klientem i pogorszenia jego sytuacji

◼ ma na uwadze, że największym zagrożeniem dla siebie i otoczenia 
jest osoba używająca narkotyków, nie objęta pomocą 

◼ bierze pod uwagę warunki i środowisko w jakim funkcjonuje na co 
dzień klient
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Redukcja Szkód – działania:

◼ programy wymiany igieł i strzykawek 

◼ działania opiekuńcze (świetlice, hostele)

◼ edukacja, w tym edukacja związana ze zmianą wzoru 

używania narkotyków 

◼ leczenie substytucyjne (metadon, buprenorfina)

◼ psychoterapia redukcji szkód

◼ pomoc prawna

◼ działania środowiskowe

◼ pokoje do iniekcji
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◼ Programy wymiany igieł i strzykawek 

w Europie

W Europie dostępność i zakres programów wymiany igieł i strzykawek ulega zwiększeniu: 

spośród 30 krajów biorących udział w badaniu ankietowym w 2011 r. 26 wskazało 
programy wymiany igieł i strzykawek jako priorytet w porównaniu z 23 krajami w 2008 r. 

Zakres tych działań jest różny.

Niemniej jednak w latach 2008–2011 liczba krajów zgłaszających pełny lub szeroki zakres 
programów wymiany igieł i strzykawek zwiększyła się o jedną trzecią – z 15 do 20.

Źródło: Raport Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii 2012
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Redukcja szkód w Polsce - sukcesy i 
porażki 

Sukcesy: 

Zmniejszenie popytu na heroinę w Warszawie

Porażki i problemy:

Deficyt programów wymiany igieł i strzykawek

Deficyt leczenia substytucyjnego (woj. podkarpackie i woj. 

podlaskie)

Migracja lecznicza

Deficyt (brak) programów opiekuńczych
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Perspektywy, wyzwania

◼ Problem NPS

Korelacje do zbadania: 

- wzrost liczby osób z zaburzeniami psychicznymi

- wzrost liczby schorzeń neurologicznych

- wzrost liczy przestępstw 

◼ Koncepcja substytucji na receptę

◼ Optymalizacja modelu leczenia poprzez organizację zintegrowanych 
form pomocy, wykorzystujących zasady Redukcji Szkód

◼ Dostępność do nowoczesnego leczenia HCV
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Co można zrobić dla wzmocnienia Redukcji Szkód?
Co Redukcja Szkód może zrobić dla społeczności 
lokalnych?

Monitorowanie lokalnej sytuacji epidemiologicznej: może być pomocna stosowana

niekiedy przez programy redukcji szkód ewaluacja działań, poprzez opis aktualnych

problemów narkotykowych i wskazywanie rozwiązań.  

Poradnictwo prawne skierowane do  okazjonalnych użytkowników narkotyków i ich

rodzin.

Interdyscyplinarne działania streetworkerów

Działania partyworkerów w klubach i na imprezach muzycznych (edukacja i pierwsza

pomoc)

Wsparcie gmin dla zintegrowanych form pomocy: silne placówki

ambulatoryjne, z leczeniem substytucyjnym, dostępną i sprawną diagnostyką, 

zapleczem hostelowym (program reintegracyjny) , wymianą igieł i strzykawek,

poradnictwem prawnym, rekomendowanymi programami profilaktycznymi i leczniczymi.
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Od 2017 r. na podstawie ustawy o Narodowym 

Programie Zdrowia, KBPN wykorzystuje 

Fundusz Rozwiązywania Problemów 

Hazardowych do zwiększenia nakładów na 

profilaktykę i rozwiązywanie problemów 

narkotykowych. Dodatkowe finansowanie (w 

2017 r. 13 milionów zł), pozwala na mocne 

wsparcie zaniedbanych dotąd obszarów, w tym 

na wzmocnienie działań Redukcji Szkód. 
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Dane zbierane przez program redukcji szkód Stowarzyszenia Jump 93 

Interwencje Policji w związku z przestępstwami narkotykowymi w dzielnicy Praga Północ, w 
latach 2015-2016 

(źródło: VI Komenda Rejonowa Policji w Warszawie)
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Dane zbierane przez program redukcji szkód Stowarzyszenia Jump 93 

Interwencje Policji w związku z przestępstwami narkotykowymi w obszarze ulicy X, w 
Warszawie (dzielnica Praga Północ), w latach 2015-2016 

źródło: VI Komenda Rejonowa Policji w Warszawie
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Dane zbierane przez program redukcji szkód Stowarzyszenia Jump 93 

Liczba interwencji Policji w związku z przestępstwami narkotykowymi na terenie 
wybranych warszawskich dworców kolejowych w ostatnich trzech latach łącznie 

(źródło: Komenda Stołeczna Policji)

Dworzec 

Wschodni

 27

Dworzec 

Wileński

 97

Dworzec 

Centralny 

43

Lata 2015-2017 łącznie

L
ic

z
b

a
 i
n

te
rw

e
n

c
ji



25

Dane zbierane przez program redukcji szkód Stowarzyszenia Jump 93 

Wykaz wyjazdów Pogotowia Ratunkowego do pacjentów  z rozpoznaniem świadczącym o użyciu 
substancji psychoaktywnych w lokalizacjach: położone obok siebie 3 bezpłatne toalety publiczne, 
w Warszawie, w dzielnicy X

źródło: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans”
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Dane zbierane przez program redukcji szkód Stowarzyszenia Jump 93
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Warszawa, Dworzec Centralny 2001
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Lata 80-te, ośrodek stacjonarny dla 
narkomanów
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Warszawa 2000, Dworzec Śródmieście, przejście za kasami
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Warszawa, 2001. Dach Dworca WKD
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Warszawa, 2001. Dach Dworca WKD
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Partyworkerzy szczecińskiego Monaru
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Marek Kotański, ośrodek Monaru, lata 80-te
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Marek Kotański, lata 80-te
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Dziękuję za uwagę.

Jacek Charmast

Stowarzyszenie Jump 93

www.jump93.pl

Tel. 517 933 301, jcharmast@poliykanarkotykowa.com

http://www.jump93.pl/

