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SVÉPOMOCNÁ PŘÍRUČKA JAK PŘEKONÁ VAT 
PROBLÉMY S ALKOHOLEM- PRVNÍ ZKUŠENOSTI 

Vznik příručky 

Na počátku stála práce Heathera a spol. (1986, 1990) dokazující v kontrolované studii 
účinnost svépomocných příruček pro problémové pijáky. Autorovi sem napsal a po delším 
čase a určitých komplikacích jsem také dostal dva svépomocné manuály, jeden vytištěný 
v Británii a druhý v Austrálii. Původně jsem chtěl příručky prostě přeložit, ale transkultu
rální rozdíly mně donutily vytvořit původní příručku. Post!} pně jsem zpracovával jednotlivé 
postupy a nechával jsem pacienty s technikami pracovat. Casto se ukázalo, že jím řada věcí 
nevyhovuje. Např. sebemonítorování, na kterém byly oba zahraniční manuály prakticky 
postaveny, se setkávalo s negatívní odezvou. Musel jsem proto řadu věcí měnit. Hotový 
text jsem posléze přinesl naší přední dramatičce Daniele Fischerové. Ta ho zkritizovala po 
stránce čtivosti takovým způsobem, že jsem ho předělával od základu znovu. Kniha vyšla 
rychle, i když ne bez problémů, v roce 1992. Reklamní slogan, který vymyslela paní 
Pecháčková, manažerský duch preventivního programu FIT IN, zní ,,kniha do každé 
rodiny". Bohužel to není nadsázka. V téměř každé české rodině sa alespoň v šírším 
příbuzenstvu najde někdo, kdo má nebo měl s alkoholem problémy. 

Obsah příručky 

Po úvodu a základní informaci následuje test AUDIT doporučovaný Světovou zdravot
nickou organizací, ktorý si může čtenář sám administrovat. Následující kapitoly o vůli, 
životním stylu zvládání stresu, technikám zaměřených na překonávaní návyku, sebevědo
mí, pití s mírou, které doporučujeme problémově pijícím bez závislosti, recidivách, 
mezilidských vztazích, sexu, manželství a rodině, dětech. Důležitá je kapitola pro příbuzné, 
pretože jsou to často oni, kdo mají v rodinném systému největší zájem na změně. Další 
kapitoly jsou určeny problémově pijícím ženám, mladým lidem, seniorům. Poslední dvě 
kapitoly se týkají vzájemné pomoci a duchovních záležitostí. Textem čtenáře provázejí dvě 
postavy - pan A a paní B, na jejichž příbězích jsou postupy ilustrovány. Faktografie v závěru 
kníhy zahrnuje informace o léčbe, józe, duševní hygieně pří nezaměstnanosti, o prevenci i 
u dětí, právních otázkach a především některé adresy a telefony, kam se obrátit. 

Komu je příručka určena 

1. Problémově pijícím bez závislosti nebo s počinajíci formou závislosti. Zde může v 
některých případech postačovat jako jediná intervence. 

2. Závislým na alkoholu ako doplněk ústavní nebo ambulantní léčby. 
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3. Příbuzným lidí, kteří mají problémy s alkoholem. 
4. Těm, kdo se lidem alkohol zneužívajícím a na něm závislým snaží pomáhat, tedy i 

profesionálům. 
Na prvním místě uvádím lidi zneužívající alkohol bez závislosti nebo s počínajícími 

formami závislosti. Využívání svépomocných příruček je tedy možno zařadit mezi formy 
časné léčebné intervence, o nichž jsem podrobněji pojednal na jiném místě (Nešpor, 1990, 
1991 ). Při včas poskytnuté pomoci lze dosahovat dobrých výsledků poměrně skromnými 
prostředky (Nathan, 1988). 

Odezvy na knihu 

Způsob vzniku knihy do značné míry zaručoval, že bude čtivá a praktická. To potvrzují 
i odezvy. Daleko největší počet dopisů žádá informaci o tom, kde si knihu opatřit. Souvisí 
to i s rozpadem knižního velkoobchodu a nedůvěrou některých knihkupců vůči knihám s 
protialkoholní tématikou. V jednom velkém pražském kníhkupectví, které si objednalo 
snad jen 5 výtisků, dostal zájemce informaci, že kniha je již rozebrána, což nebyla pravda. 
To může byť tragické. Odpověď na jeden z dopisů žádající informaci o knize se mi vrátila 
s poznámkou "adresát zemřel". Klasických děkovných dopisů, jaké se dnes hoj ně využívají 
v reklamě, jsem mnoho nedostal. Nepřekvapuje to, uvážíme-li, že kniha je do značné míry 
určena lidem, kteří se stydí vyhledat odbornou pomoc a mají strach ze stigmatizace. 

Práce s příručkou 

Na našich třech odděleních vedu každý týden 4 komunitní programy. ~dyž vyschne 
zdroj inspirace, dost často používám témata a postupy uvedené v příručce . Cas od času za 
mnou přícházejí lidé, kteří se chtějí "poradit". Ať již jsou závislí nebo ne, jakoukoliv léčbu 
někdy odmítají. Po získání základních udajů jim zpravidla nabídnu knihu a označím v ní 
pasáže, jimž by měli věnoval větší pozornost. Upozorním je samozřejmě, že kniha nemusí 
k vyřešení jejich problémů s alkoholem postačovat. Informuje je také o možnostech 
ambulantní léčby. Jestliže je indikována ústavní léčba, často je nechávám prohlédnout si 
oddělení a promluvit s některým motivovaným pacientem v dobrém stavu. 

Použití příručky u palotogického hráčství 

Patologické hráčství představuje nikoliv nový, ale narůstající problém. Většina technik 
popsaných v příručce byla vyvinuta pro náruživé chování ("addictive behaviors"), využí
vám ji proto i u těchto pacientů. Postupuji v zásadě analogicky jako v předchozím případě. 
Nejprve získávám údaje o problému a pacientovi, čožje důležité nejen pro posouzení stavu, 
ale i jako motivace ke změně. Klient tím, že mluví o problémech, ktoré mu hra působí, 
mobilizuje i motivaci problém řešit. Pak opět projdu s klientem knihu, doporučím, aby tam, 
kde je v kníze uvedeno "alkohol" si doplnil "hra" a zatrhnu mu partie pro něj vhodné. 
Upozorním ho, že zejména v případě těžké recidivy nebo debaklu je lépe se dát dobrovolně 
hospitalizovat, nežli dopustit eskalaci problému (hrozí totiž riziko sebevražd, trestné 
činnosti a sociální deprivace). Dám mu samozřejmě také naše telefonní číslo . 

Co by se dalo vylepšit 

Vzhledem k tomu, že s knihou pracuji, nacházím řadu věcí, kter5 by se daly vylepšit. 
V kapitole o kontrolovaném pití bych dal spíše jako jednotku pttllitr piva, nežli čtvrt litr, 
protože půllitr je u nás jednotkou s tradicí. V kapitole o m~ztlidských vztazích by si 
zasloužila pozornost nejen otázka, jak doplnit síť sociálních vztahů, :le také jak se zbavit 
nevhodných známých. Dalo by se také nabídnout více technik odmítá:lí alkoholu a poněkud 
důkladněji se zabývat manželskými problémy v rodinách, kde se vyskytuje problém s 
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alkoholem. V kapitole ,,Některé užitečné adresy a telefony" vypadla strana rukupisu, takže 
není uvedena část linek důvěry. 

Přesto mám z kníhy radost a těší mě, že nachází své čtenáře. 

Záveř 

Pro prevenci ve sdělovacích prostředcích platí zásada, že závěr by měl nabídnou nějaké 
konstruktivní řešení nebo informaci. 

I když toto je odborné sdělení, skončím naprosto prakticky: Knihu "Týká se to i mne?" 
je možné si objednat na adrese Sportpropag, Týnská 17, 110 00 Praha 1. Na stejné adrese 
je možno získat svépomocnou příručku pro rodiče, která vyšla v květnu 1993. Jmenuje se 
,,Alkohol, drogy a vaše děti. Jak problémům předcházet, jak je všas rozpoznávat a jak je 
zvládat". To už je ale jiná kapitola. 
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TÉZE "KONCEPCE OBORU NÁ VYKOVÝCH 
NEMOCÍ" 

Obor návykových nemocí je oborem interdisciplinámírn, zabývajícím se problémy 
působenými alkoholem a jinými návykovými látkami a problematikou závislostí a návy
kového jednání v širším pojetí, např. patologickým hráčstvím. 

Koncepce oboru NN zaišťuje možnost stálého sledování vztahu lidí k návykovým 
látkám a aktivitám, počínaje dětmi a mladistvými. Vytváří tak reálný obraz celé problema
tiky ve společnosti a možnost iniciovat opatření na úrovni vlády a zákonných norem. 
Koncepce NN vytváří široký prostor ke komplexnímu řešení výzkumu, epidemiologie, 
prevence, terapie, rehabilitace a resocializace návykových stavů a různých forem závislosti. 

Koncepce pojímá jednotlivá zařízení jako součást širší a každému dostupné sítě 
nejrůznejších regionálních zdravotnických i nezdravotnických institucí (státních, privát
ních, občanskosvépomocných, humanitárních, církevních aj .), které spolu účinně koope
rují. Koncepcí jsou dostatečně zabezpečeny jak velkoměstské aglomerace, v nichž se 
problematika závislostí kumuluje a spojuje s rozsáhlou přidruženou problematikou zdra
votníckou (AIDS, sexuálně přenosné choroby), i nezdravotníckou (prostituce, drogová 
kriminalita, bezdomovství), tak i dostupnost péče terénní, minimálně na úrovni již vytvo-
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