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ALKOHOLIZMUS A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI 
(PROTIALKOHOLICKÝ OBZOR) 

42,2007,5, s. 309 - 315 

Z HISTÓRIE ČASOPISU 

KONCEPCE CELKOVÉ PROTIALKOHOLNÍ 
PÉČE V PRAZE 
(NÁVRH A PERSPEKTIVNÍ PLÁN) 

J. sKÁLA 

1. Rozšířit záchytnou stanici a doplnit o ť. zv. A-kliniku, sloužící akutně intoxi
kovaným osobám, které by do záchytné stanice přicházely spontánně, v rámci pla
cené lékařské péče kopírovaly svoji alkoholickou intoxikaci a zabránily tak 
případným potížím na pracovišti v rodině a jinde. 

2. Provést centralisaci protialkoholních poraden v tom smyslu, že lékaři a SZP 
budou v úvazcích protialkoholního oddělení v Apolináři, svoji práci však budou vy
konávat v přesně vymezených organisačních vztazích u jednotlivých OUNZů v bu
dovách těchto OUNZů. 

3. Navrhnout MZd a vyzkoušet placené služby psychoterapie (skupinová forma) 
dobrovolně se hlásícím pacientům. 

4. Odstranit v budoucnosti dosavadní dvojkolejnost protialkoholní ústavní léčby 
v Apolináři a v Bohnicích. která umožňuje j ednotný systém. Dnešní neuspokojivá si
tuace může být překonána přenesením dosavadního oddělení v Bohnicích do budovy 
Apolináře předpokládá ovšem dislokaci dosavadního venerického odděleni a kožní 
kliniky. 

5. V rámci Apolináře event. Lojovic zřídit jak ženské oddělení, tak i odděleni ty
pu D, t. j. pro dlouhodobou detenci, vyžadující pobyt nejméně 1 roku Takové odd. 
vybavit příslušnými dílnami a jinými možnostmi pro pracovní terapii pokud možno 
rentabilní. 

6. Vybudovat středisko pro mládež ohroženou a postiženou alkoholismem, jehož 
zřízení a činnost podle předběžného plánu byly již schváleny. 

7. Vytvořit v nápravném zařízení MV na Pankráci odd. pro ochrannou léčbu vy
konávanou během výkonu trestu a s tímto odd. spolupracovat. 

8. V tomto centralisovaném protialkoholním ústavu pak statuovat výzkumnou 
protialkoholní instituci. 

Protialk Obz, 1, 1966, 3, s. 98 - 101 
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1. Dnešní stav protialkoholní ambulantní péče v Praze 

První poradna v Praze a současně v celé republice byla založena v r.1928 ve 
Vršovicích. Tato poradna byla později přenesena do Nuslí . Další poradna v Praze 
vznikla teprve o 20 let později t. j. v r. 1948. V r. 1956 pracovalo již 11 poraden 
a v činnosti byla také krajská protialkoholní poradna, zřízená v r. 1955. 

ProtiaLkohoLni odděLení u ' ApoLináře (jako součást psychiatrické kliniky) byLo 
první svého druhu v repubLice od svého vzniku t. j. od r. 1948 v Praze 2. ApoLinář· 
ská ul. č. 4. Jeho rehabiLitační pobočka pro dLouhodobou Léčbu v Lojovicích zahájila 
svoji činnost v r. 1958. OdděLení pro depravované a kriminální aLkohoLiky v Boh· 
nicích pracuje od r. 1958. 

V budově protiaLkohoLní odděLení u Apolináře byLa otevřena v r. 1951 i protialko· 
hoLní záchytná stanice v repubLice. 

Činnost protiaLkoholního odděLení a záchytně stanice raziLy cestu podobným in
stitucím v ceLám státě, jejich práce se staLa znániou nejen u nás, aLe i za hranicemi. 
Stipendisté Světově zdravotnické organizace, kteří se zabývají Léčením aLkoholismu, 
mají do svého studijního programu pravidelně zařazenu 7-10 denní stáž v praž
ských ústavech protialkoholních zařízeních. Tito stipendisté zřejmě příznivě referují 
o získaných poznatcích, protože evropská úřadovna SZO vysílá k nám daLší a další 
pracovníky. Titíž stipendisté, kteří veLmi kLadně hodnotí práci záchytné stanice 
a protiaLkohoLního odděLení však upozorňuji na slabší článek v pražské protialko
hoLní péči. kterou je péče ambuLantní. Jak je jejich hodnoceni objektivní dokazuje 
i srovnáni 2 prověrek o činnosti PAP během posLedních 10 Let. 

NásLedující data srovnávají zjištěna fakta při prověrkách konaných koncem roku 
1956 a o 10 let později v prosinci 1965 

Počet poraden 
Počet evid. pacientů: 
úvazky Lékařů: 
úvazky SZP 
Při namátkové kontroLe 
Pac. vyšetřen Lékařem: 
ČLen rodiny navštívil PAP 
Návštěvní sLužba 
VypLněný dotazník od zaměstnavatele: 
Zaveden stopethyL 
Pac. hLášen zách. stanici 
Aktivní Léčba zavedena 
(absoLutní čísla) 
stopethyL 
ústavní Léčba dobrovolná 
ústavní léčba nucená 

1956 
11 

7525 
1,5 

10,35 
200 chorobopisů: 

v 83 % 
43 % 
68 % 
24 % 
14% 
67% 
1955 

377 
70 
56 

1965 
10 

16000 
1,92 

9,5 
100 chorobopisů: 

v17% 
23,% 
14% 
16% 
7 % 

41 % 
1964 

626 
111 
224 

Lze konstatovat, že počet evidovaných vzrostl mezi rokem 1956-1965 dvojná
sobně, při čemž úvazky lékařů se zvýšily jen o 30 % a úvazky SZP dokonce poklesly. 

Aktivní léčba se v poslední době soustředila spíše na vystavováni výměrů, než na 
získáváni pro dobrovolnou léčbu, stejně tak je vzestup stopethylové léčby menší než 
odpovídá vzestupu počtu evidovaných. Naprosto zarážející je úroveň dokumentace 
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v r. 1965, která ukazuje, že jen každý 6-tý evidovaný pacient byl vyšetřen lékařem . 

Rovněž návštěvní služba klesla na pouhou pětinu. 
O personálním vybavení pražských OPAP svědčí i srovnání úvazků lékařů a SZP 

s podobnými úvazky v OPAP v ostatních krajích. Průměrný úvazek SZP v pražských 
poradnách j e daleko větší, než v ostatních, úvazek lékařů je druhý nejvyšší v repub
lice. Z prověrek, které vykonává MZd prostřednictvím svého experta v OPAP nej 
různějších krajů vyplývá skutečnost, že ač jiné poradny jsou hůře personálně vybave
ny, je j ejich dokumentační úroveň zvláště zásluhou lékařů vyšší. 

Průměr úvazků na 1 OPAP 

Kraj SZP pořadí lékař pořadí 

Praha ... .. ...................... 0,90 . ......... 1 .. . .... 0,20 . . .......... 2 
Středočeský . .................... . 0,40 .......... 3 .. . .... 0,13 ... ......... 3 
Jihočeský . ...... .. ... . .... . ...... 0,19 .. .. ...... 8 .. .. ... 0,07 . .... ..... 10 
Západočeský .................... 0,30 . ... . .. .. . 7 . ...... 0,10 ... . .. . ... 5-7 
Severočeský . ..... . . . .... . . . ... .. . 0,54 ... ... .... 2 ....... 0,12 ... . ....... . 4 
Východočeský ............. . . . ... . O, l1 . .. ... . . .. 9 ....... 0,06 . . ..... . .. 11 
J ihomoravský ................... 0,33 .... . ..... 5 .... . .. 0,10 ...... . ... 5-7 
Severomoravský ................. 0,35 .......... 4 ... .. .. 0,10 .. .. ... . .. 57 
Západoslovenský .. . .. .. .... . .. .. 0,09 ... ... 10-11 ... .. .. 0,08 ....... ... .. 9 
Středoslovenský .......... . . . ... . 0,09 ...... 10-11 . . .... . 0,09 ....... . .. . . 8 
Východoslovenský . .............. 0,31 .......... 6 ....... 0,23 ......... .. . 1 

Neutěšený stav úrovně protialkoholní péče v Praze po stránce kvantitativní i kva
litativní bude mít jistě radu nejrůznějších příčin. Za nejvážnější z nich považujeme 
nadměrné zatížení obvodních psychiatrů, kteří mají na starosti komplexní psychia
trickou péči ve svém obvodě. 

Kvalitativní nedostatky jsou pak kromě jiného způsobeny tím,. že jak lékaři tak 
i SZP - na rozdíl Od progresivně se rozvíjející, ústavní péče - stagnovali ve formách 
své práce. 

Na základě zkušenosti z dřívější doby, kdy lékaři měli nadúvazky výhradně pro 
práci v PAP, považujeme za správné, aby protialkoholní péčí byli pověřeni pra
covníci, kteří se jí budou věnovat výhradně, budou mít dostatečné úvazky a kteří 
v ní budou aplikovat moderní kolektivní formy psychoterapie a hlavně, kteří budou 
svého pacienta sledovat od záchytné stanice, přes poradnu, ústavní léčbu, doléčování 

v PAP a v návštěvě v léčebném klubu. Konkretizaci těchto snah sleduje návrh dopo
ručující sjednocení ambulantní a ústavní péče alkoholismu. 

Návrh na sjednocení ambulantní a ústavní protialkoholní péče 

V zájmu zintensivnění a zodbornění protialkoholní ambulantní péče bude správ
né sjednotit tuto péči s ústavní protialkoholní péčí. Konkrétně jde o soustředění jak 
lékařských míst, tak i míst SZP v j ednotlivých OPAP a jejich začlenění do fakultní 
nemocnice respektive protialkoholního oddělení psychiatrické kliniky. 

Tato centralizace může být provedena: 
a) převedením stávajících úvazků SZP OP AP do SFN 2 
b) přidělením cca 2 lékařských míst získaných při centralizaci zdravotnické 
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výchovy a převzetím 3 stávajících nadúvazků psychiatrii pro PAP v OUNZ 2, 3 a 5 
do SFN 2 

c) nikoli tedy zmenšením stávajících úvazků obvodních psychiatrů o úvazky 
určené dosud pro protialkoholní péči. 

Začleněním péče podle uvedeného návrhu bude docíleno následujících zlepšení: 
a) Lékaři i SZP budou pracovat především sice v péči ambulantní, ale také na 

lůžkovém Odd. a budou tak ve vztahu se svými pacienty při ambulantní léčbě, pří 
přípravě ústavní léčby, pří vlastní léčbě na lůžku i při doléčování V PAP a:terapeu
tickém klubu. 

b) úvazky a hodiny určené pro práci jak lékařů tak SZP, někdy vykazované jen 
ve statistikách, budou nyní pacientům věnovány v plném rozsahu. 

Etapy provádění návrhu : 

1. Takto navrhované sjednoceni protialkoholní péče bude vhodné provádět po
stupně. Experimentálně možno přistoupit k jejímu sjednoceni počítaje druhým pol. 
1966 v Praze 3, 6, 7 a 9. Uvedené obvody byly vybrány jednak proto, že jsou geogra
ficky poměrně blízko sebe (Praha 3 a 9, 6 a 7), dál, že tyto obvody reorganizaci 
zvlášť vyžaduji a že na obvodech Praha 3; 6 a 9 v předběžném jednáni byl se sjedno
cením vysloven souhlas. 

Realizaci etapy experimentu není možno řešit delimitací příslušných úvazku ob
vodních psychiatrů stanovených pro protialkoholní péči OUNZ 3, 6, 7 a 9, al. 
přidělením jednoho lékařského místa protialkoholnímu oddělení. Vzhledem k plánu, 
aby experiment byl zahájen, počínaje 1. VII. 1966 je zapotřebí včas přijmout 
příslušného lékaře a vypsat event. konkurs. Vhodný lékař se zkušenostmi v protial
koholní péči, který má o tuto práci zájem a který bydli v Praze (ale pracuje v jiném 
kraji) byl přednostou protialkoholního oddělení již. vybrán a získán. 

ll. Další sjednoceni a dokončení centralizace protialkoholní péče by mělo být pro
vedeno do konce tohoto roku t. j. k 1. XlI. 1966. Jeho realizace vyžaduje další jedno 
celé LM a převedení stávajících 3 nadúvazků z Prahy 2, 3 a 5. 

III. 1. V takto realizované reorganizaci bude mít každý z 2 lékařů na starosti 3-4 
OPAP, lékaři s nadúvazky budou mít nadále na starosti svoji dosavadní OP AP. 

2. Perspektivně nutno ovšem počítat s tím, že každý lékař se bude moci starat 
maximálně o 2-3 pracovat OPAP, aby byla snadnější spolupráce s příslušnými 
orgány a organizacemi. 

3. V budoucnu je třeba počítat i s nadúvazky psychologů (v rámci protialkoholní
ho oddělení), kteří by pracovali pro potřeby všech OPAP. Je třeba také počítat s čás
tečnými úvazky i prolaické psychoterapeuty (v kategorii psychiatrických sanitářů), 
kteří mohou být získáni z řad úspěšně léčených pacientů alkoholiků 

Vazba PAP na psychiatrická oddělení i na OUNZ 

1. aj proti alkohol ni péče nedílnou součásti psychiatrické péče, 
b) protialkoholní péči prováděj protialkoholní poradny, které jsou nedílnou 

součást i psychiatrických oddělení OUNZů. 

2. Obvodní protialkoholní poradny (OPAP) jsou umístěny a pracuji ve svých do
savadních místnostech OUNZů. OUNZ zajišťují veškerý provoz poradny léky, tisko
pisy, úklid, pláště, inventář, atd.) jako dosud. 
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3. OPAP pracuje jen pro svůj příslušný obvod, pacienti sem docházejí podle 
svého bydliště tak jako dosud. 

4. Naproti tomu pracovnici poraden t. j. lékař, SZP (event. psychologa laický psy
choterapeutJ jsou zaměstnanci fakultní nemocnice a jsou v personálním stavu pro
tialkoholního oddělení psychiatrické kliniky. Jejich práci metodicky řídi přednosta 
protialkoholního oddělení, respektive jeho zástupci pracovnici krajské protialkoholní 
poradny (KPAR), lékař a soc. pracovnice. 

5. Lékař pracující v OPAP bude mít na starosti několik těchto poraden (zpočátku 
zpravidla 3-4, později. 2-3). 

Lékař pracující v PAP projednává běžně záležitosti OPAP se všemi orgány a in
stitucemi samostatně, v zásadních věcech však vždy v dohodě s obvodním psychia
trem. Vazba lékaře pracujícího v OPAP na obvodní psychiatry jednotlivých OUNZů 
zajišťuje Integraci a koordinaci protialkoholní péče do rámce celého psychiatrického 
oddělení i veškeré zdravotní péče UNZ, a návaznost této péče na různě orgány a In
stituce (jako jsou na př. obvodní lékaři, závodní lékaři, zdrav. komise, národní výbo
ry, protialkoholní sbory, soudy, místní lidově soudy, veřejná bezpečnost, prokuratu
ry, komise pro ochranu veřejného pořádku atd.). Teprve nynější větší úvazky lékařů 
v OPAP však umožni, aby tento lékař měl na celou rozsáhlou agendu čas, který 
potřebuje. 

6. K zajištěni integrace protialkoholní péče s obecnou psychiatrickou péčí bude 
obvodní psychiatr projednávat otázky protialkoholního boje (spolu s lékaři OPAP) 
na provozních schůzích OUNZú a podávat patřičné informace a návrhy ředitelům 
OUNZů. Rovněž přednosta protialkoholního oddělení bude informovat a projedná
vat otázky protialkoholního boje na sboru krajského psychiatra. 

7. Středně zdravotní personál podléhá lékaři OP AP jako svému bezprostřednímu 
nadřízenému. Po formálních stránkách provozu OPAP t. zn. docházka na odd., 
pořádek na pracovišti atd. je SZP odpověden i vrchní sestře OUNZů. 

8. SZP pracující v jednotlivých OPAP zastupují výhradně jen jiné SZP v ostat
ních OPAP. O zástupu rozhoduje přednosta protialkoholního oddělení resp. sestra 
KP AP. Ředitel OUNZů ani vrchní sestra o otázkách zástupu nebo změně pra
covního zařazení nerozhodují, protože pracovnice OPAP jsou zaměstnanci FN2 re
spektive jeho protialkoholního oddělení. 

9. Návštěvní službu provádí SZP OPAP tak jako dosud t. j. ve svém obvodě. 
10. Výměry na nucenou léčbu budou vystavovány podle zákonem předepsaných 

předpisů t. j. stejným způsobem, jako tomu bylo dosud. Výměr navrhne lékař OPAP 
a předkládá jej se souhlasem obv. psychiatra ke schválení řediteli OUNZů (nucená 
ambulantní léčba), nebo zdravotnické komisi (nucená ústavní léčba). 

11. Zastoupení pracovníků OPAP v protialkoholních sborech je dáno vzorovými 
statuty těchto sborů podle prováděcích předpisů MZd zákona 120/62 sb. o boji, proti 
alkoholismu. To znamená, že protialkoholní zařízení ve sborech budou zastupovat 
jak SZP OPAP tak i lékaři. Tito budou o jednání sboru informovat i obvodního psy
chiatra i přednostu protialkoholního oddělení a jeho zástupce v KPAP. 

Sledované cíle pro zlepšeni protialkoholní péče. Navrhovaná opatřeni sledují 
následující cíle: 

1. aby skutečné úvazky pracovníků byly věnovány výhradně protialkoholní péči. 

2. aby sjednocením ambulantní péče s ústavní byla proti alkoholní péče zkva
litněna. 
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a) vhodným výběrem pacientů pro aktivní léčbu, 
b) přípravou jak pacienta, tak i členil jeho rodiny a zástupců ze závodu pro 

ústavní léčbu dobrovolnou, ale zejména pro léčbu nucenou na výměr, 
c) doléčováním pacienta po ústavní léčbě v PAP, 
d) včetně jeho zařazeni do terapeutického klubu. 
3. výchovou pracovníků PAP v psychoterapii jak v rámci všeobecné psychiatrie, 

tak zejména ve speciální péči protialkoholní. 
4. Zavedení rodinné psychoterapie a v její rámci výběr děti a mladistvých z rodin 

alkoholiků do střediska pro mládež ohroženou a postiženou alkoholismem. 
5. Z řad úspěšně léčených pacientů poradny průběžně vychovávat spolupra

covníky t. j. laické psychoterapeuty. 
6. Vést soudy, prokuratury, orgány MV ke spolupráci při rozhodováni o ochranné 

léčbě. 

7. Využívat represivních možností, když se pacient nedostavuje opakovaně do 
PAP a prohloubit zde spolupráci s národními výbory a jejich orgány, zvláště s odbo
ry pro věci vnitřní. 

8. Projednávat a zlepšovat spolupráci s různými organizacemi, s VB, s komisemi 
pro ochranu veřejného pořádku, pro obč. záležitosti atd. v rámci činnosti protialko
holního sboru. 

9. Po stránce administrativní: 
a) sjednotit a zjednodušit dokumentaci, ale v každém případě zvýšit její úroveň. 
b) dodržovat jednotné zásady při zařazování osob zachycených na z. s. do eviden-

ce. 
c) odstranit do 2-3 let z evidence t.zv. mrtvé duše. 
d) vypracovat kartotéku, která by rozlišovala pacienty dobře a hůře léčitelné, 

event. neléčitelné a na základě toho diferencovat potřebnou péči nejen podle její nále
havosti ale i na základě její účelnosti. 

Bude nejvýš důležité vhodně rozvrhnout budoucí pracovní náplň pracovníků 
OP AP tak, aby celá reorganizace protialkoholní péče splnila sledované cíle. Proto 
dále uvádíme návrh harmonogramu lékařů i SZP. 

A Navrhovaný harmonogram práce lékaře v OPAP 

Jeden celý den v každé PAP jednou týdně t. j. 7 1/2 hod. denně celkem 4 pra
covní dny ve 4 poradnách t. j. 30 hodin za týden t. j. 120 hodin za 4 týdny 

Práce a oddělení . ........ . .. . ..... .. . . . ..... . ... za 4 týdny: .. .... ... . . celkem: 
kolektivní forma psychoterapie . ... . . . . .... . . ... 2x3 hod. . ......... .. . . 6 hod. 
léčebný klub. . ....... .. ................ . .. . . . . . . 2x2 hod. . .. . ..... . .... 4 hod. 
služba na z. s. . . . . . . ..... .. ... . .. . ............ . 1x12 hod. ........... 12 hod. 
skupinová psychoterapie ....... . . . . . . . . . . . . . . .. 2x3 hod. . ............ . 6 hod. 
návštěva odd. v Lojovicích. ....... . ... .... .... . . 1x4 hod. . .. .......... . 4 hod. 
návštěva odd. v Bohnicích . . . . ..... .. .. . .. .... .. 1x4 hod. . .. . .. . ...... . 4 hod. 
rodinná terapie . ..... ...... .. ...... .. ....... .. . 2x2 hod. . ............. 4 hod. 
středisko pro mládež ohroženou 
a postiženou alkoholismem ................. . . . . 1x4 hod. . ...... . ...... 4 hod. 
přijímáni a propouštění výměrů . . ... . . . .. . . . .. . 2x2 hod. . .......... . . . 4 hod. 
odborní semináře a pracovní schůze . . .. .... .... 1x4 hod. . . .. .... ... ... 4 hod. 
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J . sKÁLA / KONCEPCE CELKOVÉ PROTIALKOHOLNÍ PÉČE 
V PRAZE (NÁVRH A PERSPEKTIVNÍ PLÁN) 

Ostatní agenda v terénu t. j. 
protialkoholní sbory přednášky . .. . ... ... . .. . . . . (nepravidelně) . . .. ... 12 hod. 
Celkem práce mimo PAP . ... ....... .. .. . . .. ...... 64 hodiny za 4 týdny 
Dohromady práce na oddělení a v PAP . . .. . .. .... 184 hodiny za 4 týdny 

B. Navrhovaný harmonogram práce sociálně zdravotní 
pracovníce CSZP) 

1. v OPAP 38 hod. týdně t. j. 152 za 4 týdny 
2. práce na oddělení : za 4 týdny celkem za 4 týdny: 
kolektivní forma psychoterapie ........ .. ... 1x3 hod. . . . ... . ... 3 hod. 
léčebný klub. . . . . . . . . . . . .... ... . .. .. . . . . . .. 1x2 hod . . . .. . . . .. . 2 hod. 
skupinová psychoterapie .. . ...... ...... .. .. 1x3 hod. .... . .. . .. 3 hod. 
rodinná terapie .... . ......... .. .... . ... . . . 1x2 hod . . . . .. .. .. . 2 hod. 
oddělení v Lojovicích 
oddělení v Bohnicích . ... . . . ... .. ......... . 1x5 hod. . ... .. .. .. 5 hod. 
středisko pro mládež ohroženou 
a postiženou alkoholismem .. . ....... . ..... 1x2 hod. .. .. . ... . . 2 hod. 
odborný seminář a pracovní porada . . . .. .. 1x3 hod . . . . . .. . .. . 3 hod. 
agenda se z. s. a s přijímáním 
a propouštěním pacientů ..... . ...... .. .... 1x4 hod. . .. .. .. ... 4 hod. 
ostatní agenda v terénu . . .. . . ...... . .. . .. .. 1x8 hod. .. . . .. ... . 8 hod. 
celkem pro oddělení .. . . . .. . .. . .......... ... 32 hod. za 4 týdny 
Pracovní náplň celkem . .... .. . . ......... ... 184 hod. za 4 týdny 

Práce SZP mimo PAP t. j. na oddělení v Apolináři bude soustředěna tak, aby 
pracovnice mohli tento úvazek absolvovat ve dvou ucelených dnech a: v jednom uce
leném půl dni, na př. 1 x za měsíc celý den v úterý, 1 x celý den v pátek a 1 odpoled
ne ve středu. 

Tento harmonogram sestry v práci mimo PAP je navrhován pro první 1-2 roky. 
t. j. v době jejího zácviku v kolektivních formách psychoterapie. později může být 
snížen na dva dny v měsíci. 

Navrhovaná sjednocení a dosavadní směrníce o protialkoholní péči 

Návrh na sjednocení protialkoholní péče v Praze není v rozporu s příslušnými 
zákonitými předpisy či směrnicemi, týkajícími se boje proti alkoholismu nebo čin
nosti protialkoholních zařízeni. Naopak se mohou navrhovaná opatření na sjedno
cení protialkoholní péče v Praze opřít o následující znění zákona nebo směrnic: 

1. Zákon 120/62 sb. § 4 odst. g. 
2. Medické pokyny pro činnost PAP, věstník MZd, částka 11. z 16. 1. 1958 In

strukce 33. 
Směrnice MZd pro činnost protialkoholních poraden. Věstník MZd z 9. XlI. 

1954, částka 25, instrukce pro NV. 
4. Statuty protialkoholních sborů (okresních a krajských) věstník MZd část. 

12-13 z 22. 5. 1963 čl. 21 odst. d. 
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