
ALKOHOLIZMUS A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI 
(PROTIAlKOHOLICKÝ OBZOR) 

30, 1995, 4, s. 169 - 175 

TERAPEUTICKÉ KLUBY A SVÉPOMOCNÉ 
ORGANIZACE V LÉČBĚ ZÁVISLOSTÍ 

K. NEŠPOR 

Psychiatrická léčebna v Praze 8, 
ředitel : MUDr. Z. Bašný; 
Odd. pro léčbu závislostí, 
primář: MUDr. K. Nešpor, CSc. 

Souhrn 

Práce podáva přehled o historii orgaruzace Anonymrúch alkoholiků a příbuZllých or·gllnizllcí. 
Dále se zabývá "dvanácti kroky" a jejich možným psychologickým výkladem a popisuje typický 
průběh schůzky Anonymních alkoholiků . Práce také nabízí zkušenost se vznikem orgallizace 
Anonymních hazardních hráčů (Gamblers Anonymous) v České republice. Vybízí k r'clllis
tickému přístupu k orgarúzacÍID tohoto typu . Účast v ruch bývá užitečné kombinovat s další llli 
léčebnými postupy. Zmiňujeme se také o socioterapeutických klubech, kterě využívají některp 
prvky Anonymních alkoholiků a na jejichž činnosti participují i profesionálově 
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K. Nešp or: THERAPY CLUBS AND S E LF-HELP ORGANIZATlONS 
IN THE THERAPY OF ADDlCTlONS 

S um mary 

The paper presents a review Oll the history of the Organization of Anonylllous Alcoh olics 
aod related orgaruzations. lt further deals with the ''Twelwe steps" and their possibl e psycholo
gical interpretation and describes the typical course of meetings of Anonymous alcoholi cs. The 
paper offers also experience about eoming iuto existence of the Organization of Gamblers ""'"0-
nymous in the Czech Republic. It encurages a realistic attitude to such kind of orga nizatio lls 
Participation in them uses to be successful to combine with further therapeutic procedures. Wc 
mention also sociotherapeutic clubs, which utilize some elements of the Anonymous Alcoh olics, 
with professionals also tsking part. 
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Organizace Anonymní alkoholici - historie a dvanáct kroků 

Roland H . se pro svoji závislost na alkoholu léčil u známého terapeuta C . G . 
Junga. Léčba probíhala sice úspěšně, nicméně krátce po jejím skončeni paclent zre-
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cidivoval. Jung mu doporučil účast v duchovně orientovaných diskusnich Ox
fordských kroužcích. Rolandovi se pak dařilo dlouhodobě abstinovat . O jeho úspě
chu se dozvěděl "alkoholik" Bill Wilson a rozhodl se vydat podobnou cestou. Dva
náct kroků Anonymních alkoholiků vychází z podobných kroků Oxfordského hnutí 
(Bean-Bayong, 1991). Později Billa na služeb ni cestě málem přemohla touha po al
koholu. V krizi dostal geniálni nápad. Zatelefonoval svému přiteli dr. Bobovi Smi
thovi a zeptal se ho, jestli Bob něco nepotřebuje . Poté zjistil, že ho touha po alkoho
lu přešla . Tím, že pomohl jinému, pomohl zároveň sobě . Tak vznikla v ro.ce 1935 or
ganizace Anonymních alkoholiků (Alibrandi, 1985). 

Revoluce, kterou vznik Anonymních alkoholiků v medicíně způsobil, neni dosud 
plně doceněna . Dost možná, že právě vznik této organizace vedl k tomu, že zdra
votnici začali pacienty více a více považovat za partnery a spolupracovníky. Ano
nymní alkoholici vznikli dříve, nežli první terapeutické komunity a jejich vznik 
předchádzel i dnes rozšířeným klubům diabetiků, kardiaků, dialýzovaných, atd. 

Zásady Anonymních alkoholiků (dvanáct kroků) lze chápat doslovně i přeneseně 
(např. Bateson, 1971). Následuje překlad "dvanácti kroků" (Alkoholocics Anony
mous, 1976), k němuž připojujeme vlastni komentář. 

1. Přiznali jsme svoji bezmocnost vůči alkoholu - naše životy začaly být 
neovládatelné. 

2. Dospěli jsme k víře, že síla větší než naše může obnovit naše duševní zdraví . 
Bateson považuje právě tyto první dvě zásady za elegantni terapeutický para

dox. Přiznánim si bezmocnosti vúči alkoholu, tedy porážky, získává člen organizace 
paradoxně kontrolu nad svým životem. Sílou vyšší než naše je možné chápat i dobře 
fungující skupinu, společenství, nebo zkušenosti druhých, které se v této oblasti 
na shromáždily. 

3 . Rozhodli jsme se předat svoji vůli a svúj život do péče Boha tak, jak ho chápe
me. 

Anonymní alkoholici se neváží k určitému náboženskému vyznáni. Členem orga
nizace se může stát i ateista. Pojem "Bůh" může ateista chápat jako personifikaci 
dobrých a životu prospěšných sil ve světě či vesmíru. 

4. Provedli jsme důkladnou a nebojácnou inventuru a revizi sami sebe. 
5. Přiznali jsme Bohu, sami sobě a jiné lidské bytosti přesnou povahu svých 

chyb. 
Zásady 4. a 5. do jisté míry popisují psychoterapeutický proces. Přiznáni vlas

tnich chyb druhým je sice těžké, ale na druhé straně chápající a suportivní skupina 
může zmírnit pocity stigmatizace a bolesti spojené s morální "inventurou" a s přiz
nánim chyb sobě i druhým. 

6. Byli jsme zcela svolni s tím, aby Bůh odstranil všechny tyto naše charakte
rové vady. 

7. Pokorně jsme ho požádali, aby naše nedostatky odstranil. 
Zásada č . 6. vyjadřuje připravenost ke změně, očekáváni, že k ni dojde, a ochotu 

změnu podstoupit. V zásadě č . 7 se jde ještě dále, člen organizace takovu změnu vy
hledává a žádá. 

8. Sepsali jsme listinu lidi, kterým jsme ubližili a chceme jim to nahradit. 
9 . Rozhodli jsme se provádět tyto nápravy ve všech případech, kdy to situace do

voli, s výjimkou těch situací, kdy by takové počínání druhým ublížilo. 
Zásady 8. a 9. převádějí změnu v psychologické rovině do každodenního života a 

nechávají ji konkrétně projevit. Konkrétni náprava minulých chyb pozitivně ovlivni 
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sebevědomí a sebedůvěru. UpevIÚ se tak zisky v psychologické rovině a mohou se 
tak zlepšit mezilidské vztahy. 

10. Pokračovali jsme v prováděIÚ morálIÚ inventury, a když jsme pochybili, po
hotově jsme to přiznali . 

10. zásada popisuje změnu nikoliv jako jednorázový akt, ale jako nikdy ne
končící a pokračujíci proces. To je v souladu se systémovým přístupem, který vIÚmá 
zdravi nebo nemoc jako důsledek nepřetržitých interakcí mezi systémy na různých 
úrovních. 

11. Pomocí modlitby a meditace jsme zdokonalovali svůj vědomý styk s Bohem, 
jak jsme ho chápali, a modlili se pouze za to, aby se nám dostávalo poznáIÚ jeho vů
le a síly ji uskutečnit . 

11. zásada reflektuje posun v hierarchii hodnot. Člen organizace se orientuje k 
pozitivIÚm silám a vlivům, upřímně hledá své místo ve světě . Egocentrizmus a pro
sazováIÚ krátkodobých zájmů, což je typické pro dekompenzovanou závislost, ustu
pují do pozadí. Slovo "meditace" užívané v originále nemusí mít tentýž význam, v 
jakém se používá v současné odborné literatuře (techrúka navozující určitý 

změněný stav vědomí zpravidla spojený s hlubokou tělesnou i duševIÚ relaxací) . Po
kud by tomu tak přece bylo, uvedená zásada by zahrnovala i prevenci stresu. 

12. Výsledkem těchto kroků bylo, že jsme se duchovně probudili, snažili jsme se 
předávat toto poselství ostatIÚm alkoholikům a uplatňovat tyto principy ve všech 
svých záležitostech. 

PosledIÚ zásada se týká důležitosti vzájemné pomoci. Pomoc poskytovaná dru
hým v rámci organizace vede ke zvyšováIÚ zdravého sebevědomí, utvrzeIÚ pozi
tivních změn a dává mínulým bolestným zážitkům nový pozitivIÚ smysl. 

Typický průběh setkání Anonymních alkoholiků 

Je pochopitelné, že u organizací v různých částech světa budou rozdily. Např. 

mezi kanadskými Indiány se Anonymni alkoholiky dlouho nedařilo založit . Povedlo 
se to až samotným Indiánům, kteří ovšem základIÚ zásady organizace podstatně 
modifikovali . Anonymita je mezi Indiány, kteří se navzájem dobře znají, zbytečná . 
Na setkáIÚ berou i příbuzné a schůzky trvají dlouhé hodiny. ÚčastIÚci přitom 
přicházejí a jiIÚ zase odcházejí . 

Typická schůzka AnonymIÚch alkoholiků v západIÚ Evropě nebo v USA vypadá 
ovšem jinak. Anonymita se respektuje a přítomni se oslovují výhradně křestIÚmí 
jmény. Předtím, než začnou hovořit o sobě, typicky se uvedou např. takto: "Jsem 
John a jsem alkoholik." Na určitou dobu volený předseda setkáIÚ zahajuje i končí a 
také uděluje slovo. K pravidlům setkáIÚ patří nepřerušovat toho, kdo hovoří a vys
lechnout ho. Lidé, kteří jsou pod vlivem alkoholu, mohou být na schůzce přítomni, 
nesmí však mluvit. Součastí schůzky bývá přivítaIÚ nováčků, společná modlitba 
míru ("Ať dokáži přijmout to, co nemohu změnit, dostanu odvahu změnit to, co 
změnit mohu, a moudrost rozpoznat jedno od druhého"). Někdo z účastIÚků také 
může číst 12 kroků nebo 12 tradic organizace nebo jiné vhodné texty. K typickým 
rysům patří vyprávěIÚ příbehů členů. Příběh nezřídka vzbudí remíniscence" na 
vlastIÚ osudy a rozvíjí se tak diskuse k určitému tématu. Končí se např. četbou, 
modlitbou anebo pozváIÚm na příští schůzku. Někde se podává lehké občerstveIÚ . 
Obvykle se také koná sbírka, při IÚŽ účastIÚci dobrovolně a podle okamžitých 
možností přispívají na provozIÚ náklady. PříbuzIÚ mají svoji zvláštIÚ organizaci, 
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jejíž schůzky sice mohou probíhat ve stejném čase, ale odděleně . Obvyklá frekvence 
setkávání je lx týdně . Ve větších městech se scházejí organizace v různých čtvrtích 
v různé dny, takže zájemce může někde navštevovat schůzky prakticky denně . To 
je zvláště užitečné v období krizí. 

Schůze Anonymních alkoholiků jsme se zúčastnili v Clevelandu (tedy blizko 
města Akronu, kde tato organizace vznikla) . Setkání v červnu 1993 se odehrávalo v 
suterénní přednáškové síni jednoho kostela a zúčastnilo se ho jistě přes sto lidí . 
Hlavní náplní byl příběh, který vyprávěla mladá dívka závislá nejprve na alkoholu 
a později na kokainu. Jeden z jejích rodičů měl také problémy s alkoholem. Příběh 
vyvolal u členů středního věku úvahy o tom, jak se s jejich závislostí vyrovnávají 
děti. Nápadná byla vřelost, tolerance, pochopení a emoční podpora, které si ú
častníci navzájem poskytovali . 

Uvedený popis setkání odpovídá tzv. velké nebo otevřené schůzi, jíž se mohou 
zúčastnit i lidé, kteří nejsou na alkoholu nebo drogách závisli. Kromě toho existují 
ješt.ě malé diskusní kroužky zaměřené na osobní problémy členů a schůzky věno

vané některému z 12 kroků. 

Systém patronátů 

Organizace Anonymních alkoholiků a sesterské organizace jako Gamblers Ano
nymous (1992) mají důkladně rozpracovaný systém patronátů. Ten zahrnuje: 

1. Skupinové patronáty. Spočívá ve vítací službě, která je přítomna alespoň 15 
minut před začátkem, zdraví příchozí, pokud souhlasí, zapíše jejich telefon, 
nováčkům vysvětli předpokládaný průběh a představí je ostatním, novým členům 
dá tištěné materiály. Další dobrovolníci mohou zijstit dopravu nových členů na 
příští setkání, telefonovat jim mezi setkáními apod. 

2. Krátkodobé patronáty. Trvají asi měsíc, krátkodobý patron opakovaně 
nováčkovi telefonuje, povzbuzuje ho k účasti na setkáních, může mu pomoci 
vysvětlit situaci rodině, seznámí ho s dalšími členy organizace i s jejími základními 
principy. 

3 . Dlouhodobé patronáty. Dlouhodobým patronem se může stát člen organizace 
s delší abstinencí. Patron pomáhá překonávat krize a případné recidivy, poskytuje 
emoční podporu, děli se o vlastní zkušenosti, vysvětluje principy programu. 
Nepůjčuje však nováčkovi peníze ani mu nehledá zaměstnání . Souvisí to s filozofií 
organi~ace, jejímž základním cílem je překonávání závislosti. Zdá se, že v počátcích 
abstinence se patron více orientuje na pomoc při . udržení abstinence. Sem patří 
zásada "abstinuji právě dnes" (a nelámu si hlavu, jak to vydržím celý život) nebo 
zásada dobře se o sebe starat (nebýt hladový, vzteklý, osamělý, unavený - anglicky 
HALT čili "don't get hungry, angry, lonely, tired"). Později se' patron může více 
soustředit na psychologické problémy a rozvoj osobnosti . 

Není třeba zdůraznovat, že patronáty prospívají oběma stranám. Má z něj 

prospěch nový člen i člen zkušený, který se při práci s jinými utvrzuje v abstinenci. 

Sesterské organizace 

Máme na mysli organizace, které pracují na stejných nebo podobných princi
pech, jiný je však charakter problémů, na něž se zaměřují. Patří k nim, mimo jiné, 
následující organizace: 

Al- Anon - pro manželky nebo partnerky závislých na alkoholu; 
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Alateen - pro dospívající děti z rodin, kde se vyskytuje závislost na alkoholu; 
Parents Anonymous (AnonYIll1ú rodiče) - pro rodiče, jejichž děti mají problémy s 

alkoholem nebo drogami; 
Narcotics Anonymous (AnonymIÚ narkomané) - pro lidi závislé na nealkoho-

lových drogách; 
Gamblers Anonymous (Anonymní hazardní hráči) - pro patologické hráče ; 

Overeaters Anonymous (AnonymIÚ přejídači) . 

Uvádí se, že program 12 kroků se používá k léčbě asi 100 nemocí. ČilUlost jed
notlivých organízací tohoto typu se může překrývat a prolínat. V USA se běžně do
poručuje závislým na drogách nebo patologickým hráčům, kteří žijí v mistech, kde 
není organizace Anonymních narkomanů nebo AnonymIÚch hazardních hráčů, aby 
chodili na schůzky AnonymIÚch alkoholikú. 

Některé užitečné slogany organizací typu Anonymních alkoholiků (Nowinski a 
spol. , 1992): 

- "One Day at a Time" neboli "abstinovat právě dnes". Podobně jako když jde 
člověk po nějaké cestě, i zde je třeba ubírat se krok za krokem. 

- "First Things First" neboli "nejdůležitejší najdříve". Ze všeho nejdříve je třeba 
zachovávat abstinenci . Tím se vytvářejí předpoklady k řešení problémů v různých 
oblastech života a dosahování různých životních cílů . 

- "Fake lt Till You Make lt" neboli "napodobuj až uspěješ" . I když někomu mo
hou připadat osvědčené postupy používané při překonávání závislosti divné, vyplatí 
se je přijmout . 

- ''Easy Does lt" neboli "bez problémů to půjde". Tato zásada vybízí k tomu, aby 
se závislý vyhýbal nadměřnému stresu a vedl rozuIll11Ý život!ú styl. 

- "Turn lt Over" neboli "předej to" . Slogan vybízí k tomu, aby člověk příjmal 
věci, které nelze změnit a nezabýval se jimi. Je projevem viry v to, že vše, co 
člověka potkává, nějakým způsobem slouží jeho prospěchu. 

Jak založit svépomocnou organizaci 

V posledních letech se často setkáváme s patologickými hráči . Poskytli js me 
proto našim pacientům s tímto problémem přeložené americké materiály týkající se 
organízace Anonymních hazardních hráčů (Gamblers Anonymous, 1992; Nešpor, 
1994) a vyzvali je, aby založili při lůžkovém oddělení podobnou organizaci . Dlouho 
se nedělo nic, až nám došla trpělivost. Svolali jsme pacienty s tímto problémem a 
modelové setkání AnonymIÚch hráčů za ně vedl profesionál, ač tento problém nikdy 
neměl. Pak se s nimi dohodl, že další setkáni už budou ve vyhrazeném čase vést sa 
mi. 

Organizace typu Anonymních alkoholiků a jiné formy léčby 

Spolupráce s organizací AnonymIÚch alkoholiků může zlepšit výsledky l éčby 
poskytované zdravotníky (Emrick, 1994). Nedoporučuje se však bez dalšího pacien
tovi říci, aby chodil na schůzky AnonymIÚch alkoholiků a dále se o něj nesta rat. 
Není totiž jisté, jestli není přítoIll11a symptomatologie vyžadující další léčbu nebo 
jestli pro něj bude účast v této organizaci přijatelná a vhodná . Správně tedy nelú 
považovat organizace tohoto typu za všelék na straně jedné an.i je paušálně odmíta t 
na straně druhé. Kombinování léčby za pomoci profesionálů a "dvanácti kroků" 
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jsme viděli ve vojenské nemocIŮci v Brecksville, kde sa specializují na léčbu cho
robného hráčství, i v amerických zařízeních pro závislé na alkoholu a drogách. Set
kali jsme se i se ženou, která prodělala závislost na alkoholu a orgaIŮzovala kurzy 
jógy pro členky Anonymních alkoholiků. V Lincolnově nemocIŮci v New Yorku po
užívají detoxifikaci za pomoci akupunktury u závislých na drogách spolu s orgalŮ

zací Anonymní narkomané. 
OrgaIŮzace Anonymních alkoholiků vZIŮkla pro nejpokročilej ší formy závislosti 

na alkoholu, které se v době jejího vZIŮku nedařilo jinak ovlivrůt. V současné době 
ale vyhledávají tuto orgaIŮzaci pro její nestigmatizující charakter a ekonomickou 
nenáročnost i lidé s počínajícimi problémy. Někdy se tedy jedná o formu časné in
tervence (Nešpor, 1990, 1992). 

Socioterapeutické kluby 

"Klus" neboli Klub usilující o střízlivost je podle docenta Skály nejstarším ne
přetržitě pracujícím socioterapeutickým klubem ve střední Evropě . Tehdy začínající 
lékař Skála se na zahralůční cestě seznámil s orgaIŮzací AnonyIll1ůch alkoholiků a 
rozhodl se ji založit v Českoslevensku . Jenže přišel únor 1948 a Skálovi bylo jasné, 
že s orgaIŮzací, která hovoří o předávání života do péče Boha, by tehdy na půdě fa
kulttů nemoclůce nepochodil. Založil tedy orgaIŮzaci, která sice využívala některé 
prvky Anonymních alkoholiků, zároveň však předpokládala silnou účast profe
sionálních terapeutů a profesionální rámec pro svoji činnost . Z nouze tak vZIŮklo 
cosi, co se později ukázalo jako velmi užitečné a životaschopné . Vzpomínám např. 

na některá schůze Klusu nebo slávnostních setkání bratislavského Klubu absti
nujícich, kde vládla podobně vřelá atmosféra vzájemné podpory a pochopení, jako 
na 'Ýše zmíněné schůzi Anonymních alkoholiků v Clevelandu. 

Cinnosti socioterapeutických klubů v bývalém Československu věnoval zasvě
cený přehled Bútora (1991). Tyto kluby, jak již bylo uvedeno, kombinují prvek 
svépomoci a vzájemné pomoci s účastí profesionálu. Většinou také u nás vZIŮkaly 
při zařízeních specializovaných na léčbu závislosti . Je třeba přiznat, že se činnost 
někt.erých klubů vázaných na zdravotIŮcká zařízení v České republice po listopadu 
oslabila nebo že dokonce některé zaIŮkly . To může souviset se změnami ve zdravot
IŮctví i s dalšími faktory. Jiné kluby ovšem (např. brňenský A-klub) úspěšně po
kračují ve své činnosti a zůstávají podstatnou a důležitou součástí systému pomoci 
závislým. Ambulantní nebo lůžkové zařízení, které má vlastní klub abstinujících, je 
v obrovské výhodě . Může svým pacientům nebo klientům nabízet pozitivní modely 
lidí, kteří závislost překonávají. To vzbuzuje u akutních pacientů naději a zlepšuje 
spolupráci v léčebném programu. Zvyšuje to i pocit smysluplnosti u členů terapeu
tického týmu a dodává jim to potřebnou sebedůvěru. Podobné kluby ~ejsou naší 
specialitou, ale pracují v řadě jiných zemí, např. v Itálii nebo v Polsku. 
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