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Souhrn 

Časná léčba zneužívání alkoholu a závislosti na něm je poskytována dříve , nežli obvyklé pro
gramy. To je umožněno okolností , že formy časné léčby nějakým způsobem obcházejí bariéry 
bránící vstupu do obvyklých léčebných programů. Vzhledem k tomu , že pacienti přicházejí do 
časné léčby dříve , dostavuje se terapeutický efekt i při časově a ekonomicky méně náročné inter
venci . 

Formy časné léčby jsme rozdělili mezi programy orientované převážně biologicky, převážně 
psychoterapeuticky a převážně socioterapeuticky. Výčet těchto programů nabízíme. Řadu tech
nik časné léčby je možné používat i u rozvinutých forem závislosti na alkoholu. 

K I í č o v á s I o v a: abúzus alkoholu- závislost na alkoholu -prevence- intervence. 

Hernrrop K.: <POPMbi PAHHErO JIEl.!EHJ1H 3JIOYIIOTPEEJIEHJ1H 
A]kOrOJIEM J1 3ABJ1CJ1MOCTJ1 OT HErO - I. '!aCTb 

PeJlOMe 

PaHHee Jie'leHJ1e JJioyrroTpe6JieHJ1.fi aJIKoroJieM 11 JaBJ1CJ1MOCTJ1 OT Hero rrpoBOA11TC.fi paHb
rne, 'leM rrp11Bbi'IHOe Jie'!eHJ1e. 3TO Bbi3BaHO 06CTO.fiTeJibCTBOM, '!TO <!JopMbl paHHero Jie
'leHJ1.fi orrpeAeJieHHhiM o6pa3oM o6xoA.fiT 6apbepbi, rrperrRTCTBYlOI.l.IJ1e Ha 'lany rrp11Bbf'IHhiX 
Jie'!e6HbiX rrporpaMM. BBJ1AY Toro, '!TO rrau;11eHTbi rrocTyrralOT Ha paHHee Jie'!eHJ1e paHbrne, 
TepaiieBTJ1'leCKJ1Jf 3<lJ<lJeKT B03HJ1KaeT J1 B CJIY'lae BpeMeHHO J1 3KOHOM11'leCKJ1 MeHee Tpe-
60BaTeJihHOH J1HTepBeHIJ;J1J1. 

ABTOP AeJI11T <!JopMbi paHHero Jie'leH11.fi Ha rrporpaMMhi c op11eHTau;11el'f rrpe11MYI.l.leCTBeH
HO 6J10JIOr11'leCKOH, rrpe11MYI.l.leCTBeHHO IICJ1XOTeparreBTJ1'leCKOH J1 rrpe11MYI.l.leCTBeHHO CO
IJ;J10TeparreBTJ1'leCKOH. IIpeAJiaraeTC.fi rrepe'IJ1CJieH11e 3TJ1X rrporpaMM. MHor11e TeXHJ1KJ1 
paHHero Jie'!eHJ1.fi MOryT 6biTb J1CIIOJib30BaHbi J1 y pa3BJ1TbiX <!JopM 3aBJ1CJ1MOCTJ1 OT aJIKO
rOJI.fi . 

K JI 10 'I e B hi e c JI oB a : 3JioyrroTpe6JieHJ1e aJIKoroJieM - 3aB11CJ1MOCTb OT aJIKOroJI.fi - rrpo
<P11JiaKTJ1Ka - J1HTepBeHIJ;J1.fi . 

Předneseno na 29. celostátní konferenci AT, Janské Koupele dne 24. 4. 1990. 
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K. Nešpor: THE FORMS OF THE EARLY TREATMENT OF ALCOHOL 
ABUSE AND ALCOHOL DEPENDENCE- I. 

Summary 

The early treatment of alcohol abuse and alcohol dependence is administered sooner than the 
usual treatment programmes. This is rendered possible by the fact that the forms of the early tre
atment somehow side-step the barriers obstructing the entrance to the usual treatment pro
grammes. Since the patients undergo the early treatment earlier, the therapeutic effect also appe
ars at an economically and temporally less exacting intervention. 

The forms of the early treatment have been divided among the programmes prevailingly orien
tated biologically , psychotherapeutically, and sociotherapeutically. We submit a summary of the
se programmes. A number of techniques of the early treatment could be also used in developed 
forms of alcohol dependence. 

Ke y w o r d s : alcohol abuse - alcohol dependence - prevention - intervention . 

K. Nešpor: FORMEN DER RECHTZEITIGEN BEHANDLUNG DES 
ABUSUS VON ALKOHOL UND DER ALKOHOLABHÁNGIGKEIT 

Zusammenfassung 

Die rechtzeitige Behandlung der Abhangigkeit vom Alkohol und des AlkoholmiBbrauchs wird 
fruher angesetzt als gewóhnliche Behandlungsprogramme . Das ist durch den Umstand ermóg
licht , daB die Formen der rechtzeitigen Behandlung auf gewisse Weise die Schranken umgehen , 
die den Eintritt in gewóhnliche Behandlungsprogramme behindern. In Anbetracht dessen, daB 
die Patienten zur rechtzeitigen Behandlung friiher kommen , tritt der therapeutische Effekt auch 
bei einer zeitlich und ókonomisch weniger anspruchsvollen Intervenz ein . 

Die Formen der rechtzeitigen Behandlung haben wir in Programme eingeteilt , die iiberwie
gend biologisch , iiberwiegend psychotherapeutisch und iiberwiegend soziotherapeutisch orien
tiert sind. Wir bieten eine Aufzahlung dieser Programme an. Eine ganze Reihe von Techniken 
der rechtzeitigen Behandlung kann auch bei entwickelten Formen der Abhangigkeit vom Alko
hol angewandt werden . 

S chI u s se I w ó rte r: Abusus von Alkohol- Abhangigkeit vom Alkohol- Vorbeugung- Inter
venz . 

Protialkohol Obz. 25. 1990. 6, 331 - 335 

Je známo, že řada lidí závislých na alkoholu anebo jiné droze se do specializované 
léčby dostává poměrně pozdě . Například u sestavy pacientů s alkoholickou nebo toxic
kou psychózou, kterou jsme popsali, nebyla většina pacientů před propuknutím psy
chózy nijak , tedy ani ambulantně, léčena (Nešpor, Fanfulová , 1982). U pokročilých 
forem závislosti na alkoholu dochází nejen ke škodám na tělesném i duševním zdraví, 
ale také k narušení sociálních vazeb . Léčba takových pacientů je časově i finančně ná
ročná a výsledky ne vždy odpovídají vynaloženému úsilí. Pojem "časná léčba" zhruba 
odpovídající anglickému ekvivalentu "early intervention" znamená léčbu, která je 
poskytována dříve, než by člověk závislý na alkoholu přistoupil na dosud běžnou léčbu 
v ambulantním nebo v lůžkovém zařízení. Logicky se předpokládá, že takováto inter
vence je při své efektivitě jednodušší a levnější. O tom také svědčí práce shrnuté Na-
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thanem (1988), i když dosud zůstávají nevyjasněny dvě důležité otázky. První z nich 
se týká trvalosti výsledků , neboť katamnestická sledování takto léčených osob zřídka 
přesáhla jeden rok. Druhý okruh problémů je spojen s přesným vymezením indikač
ních kritérií pro tento druh intervence. 

Problematika časné diagnózy a různých screeningových vyšetření s časnou léčbou 
velmi úzce souvisí, přece jen však přesahuje rámec tohoto sdě le n í. 

Bariéry bránící vstupu do klasické odvykací léčby 

1. Nejzávažnější bariérou je pociťováná (předpokládaná anebo i reálná) stigmatizace 
člověka, který přizná své problémové pití. Je pravda, že velice tolerantní postoj 
společnosti ke zneužívání alkoholu přestává být často tolerantní, když se problém 
označí jako závislost. Naše zkušenosti však říkají, že obavy většiny pacientů z přije
tí v přirozeném sociálním prostředí po návratu z léčby bývají přehnané. Takovéto 
přehnané obavy lze předpokládat jakožto vnitřní bariéru bránící vstupu do léčeb
ného programu. To se týká obzvláště žen. 

2. Další související bariéru tvoří obavy ze ztráty prestiže, společenského postavení, 
narušení kariéry. 

3. Bariérou je i nedostatečná informovanost o léčebných programech. Informace o 
nich se nedostávají k cílové populaci anebo jen ve zkreslené a zkarikované podobě. 
To se týká zejména lidí z nižších socioekonomických vrstev, příslušníků menšin 
(Romové) a lidí žijících mimo velká centra, ale i širší populace. 

4. Bariérou může být i zajišťování péče o děti v době léčby, péče o staré rodiče apod. 
Může se jednat o reálnou bariéru nebo o racionalizaci neochoty léčit se. 

5. Bariérou bývá také podceňování problémů okolím (např. spolupracovníky), kteří 
si problém v plném rozsahu neuvědomují a postiženého od léčby zrazují. K tomu 
přispívají i stereotypní laické představy o "alkoholicích", kteří se denně opíjejí 
a jsou hygienicky zanedbáni . To zejména u počínajících forem závislosti neodpoví
dá realitě. 

6. Závažnou bariéru tvoří nedostatečná síť léčebných zařízení, v některých oblastech 
nutnost dojíždění , dlouhé objednací doby, dlouhé čekání, nevyhovující ordinační 
hodiny apod. 

7. K bariérám se počítá i malá schopnost zdravotníků rozpoznat problém a pacientovi 
navrhnout vhodnou léčbu. Týká se to zejména všeobecných lékařů, ale do značné 
míry i psychiatrů, jak o tom svědčí naše vlastní zkušenosti i údaje z literatury . 

Nechceme-li se omezit pouze na negativní vymezení "časné léčby", jakožto opaku 
léčby pozdní, lze ji definovat následovně : "Časná léčba" obchází bariéry bránící vstu
pu jedince do obvyklých léčebných programů. K léčení proto příchází dříve, v lepším 
tělesném i duševním stavu a v příznivější sociální situaci. Lze tedy očekávat žádoucí 
terapeutický efekt i při časově a ekonomicky méně náročné intervenci. 

Bariéry lze obejít tím , že se nabízejí anonymní programy (nižší riziko stigmatizace) 
s tím , že se léčebné programy dostávají blíže k potřebným osobám (např. programy na 
závodech) a tím , že se vytvářejí speciální programy pro menšiny či skupiny obyvatel
stva (např. speciální programy pro průmyslové manažéry, americké Indiány, lékaře, 
lidi určitého vyznání apod.) , dále školením praktických lékařů a jiných odborníků, 
kteří se tak stávají schopnějšími problémy související se zneužíváním alkoholu lépe 
rozpoznávat a do určité míry i sami léčit. Vnitřní bariéru pocitů viny a hanby může ně-
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kdy snáze překonat laický terapeut s podobnou životní zkušeností nebo skupina lidí 
podobně postižených, nežli i citlivý a chápající profesionál. 

Cílem tohoto sdělení nemůže být podat výčet a přesný popis všech programů časné 
léčebné intervence. Pokusíme se však shrnout techniky, které se osvědčily. To se může 
stát užitečným podnětem všem, kdo o zřízení programu časné léčebné intervence uva
žují. 

Pro větší přehlednost rozdělujeme techniky časné léčby na postupy převážně biolo
gické, převážně psychoterapeutické a převážně socioterapeutické. Přitom si uvědomu
jeme, že ostrou hranici mezi uvedenými skupinami vést nelze. Většina těchto technik 
je použitelná i v rámci komplexní léčby rozvinutých forem závislostí a s většinou z nich 
máme vlastní příznivé zkušenosti. Rozdílnost uvedených technik umožňuje jejich di
ferencované použití u různých osob . 

M.edicínsky a biologicky orientované techniky 

O převážně medicínsky orientovaném programu usk)..ltečněném ve Švédsku infor
moval v naší literatuře Bútora (1989). V rámci výzkumného projektu byl vyšetřen vět
ší počet lidí. U těch, kde zjistili vyšší hladinu jaterních testů, aplikovali jednoduchý 
program zahrnující informaci o riziku , poradenství a kontroly jaterních testů . Výsled
ky byly jednoznačně pozitivní (Kristenson a Hodd, 1984). 

U lidí zneužívajících alkohol bývají často zvýšené hraniční hodnoty nejen jater
ních testů, ale i krevního tlaku , poruchy výživy, anémie . Podezření z dlouhodobého 
abúzu alkoholu může vzbuzovat i osteoporóza, rentgenologický nález stavu po zlome
ninách žeber a časté úrazy vůbec, překvapivé dekompenzace i lehčích forem diabetu, 
epileptické záchvaty, které se objevily až v dospělosti, nezvykle těžké průběhy kožních 
onemocnění , všeobecně vyšší nemocnost v důsledku oslabení imunitního systému, ne
urotické poruchy u příbuzných pacienta bez zjevné příčiny atd. 
Úspěšný program ve Francii nabízí pomoc lidem zneužívajícím alkohol v poradnách 

pro výživu . Takovéto uspořádání zvyšuje nestigmatizující charakter medicínského 
přístupu k problematice abúzu a zvyšuje záchytnost počínajících forem . 

Pro zajímavost připojuji instrukce vypracované pro pracovníky těchto poraden: 
1. Prokažte problémovému pijákovi jeho chronický misúzus alkohol_u; 
2. získejte jeho důvěru; 
3. přesvědčte ho , že je nutná radikální změna pijáckých návyků; 
4. zpětovazebně mu ukažte, jak snížení nebo eliminace požívání alkoholu vede ke 

zlepšování jeho zdravotního stavu. 

Jednoznačná, srozumitelná a jasná informace o nevhodnosti alkoholu ze zdravot
níCh důvodů, častější kontroly týkající se zdánlivě tělesného stavu a případná podpůr
ná léčba (např . vitaminy nebo hepatoprotektivy) mohou nepochybně předejít progresi 
stavu u řady osob zneužívajících alkohol bez závislosti. Všeobecní lékaři a specialisté 
různých lékařských oborů jsou v tomto směru nezastupitelní. Léčba, kterou poskytují , 
je nestigmatizující. Tito lékaři mívají nezřídka potřebnou autoritu k tomu, aby pa
cient jejich doporučení týkající se abstinence a zdravého způsobu života akceptoval. 

Práce Elvyho a spol. (1988) prokázala, že i pouhý pokus předat somaticky nemocné
ho problémově pijícího hospitalizovaného pacienta do protialkoholní léčby má při ka
tamnestickém vyšetření po 12 měsících pozitivní efekt , i když k vlastní protialkoholní 
léčbě nedojde. 

334 



K. NEŠPOR/ FORMY ČASNÉ LÉČBY ABÚZU ALKOHOLU A ZÁVIS LOS TI NA NĚM - I. 
ČÁST 

Anonymita pacienta nebo alespoň záruky týkající se lékařského tajemství snižují 
obavy ze stigmatizace a usnadňují dřívější zahájení léčby. To se netýká jen medicín
sky orientovaných programů , ale i programů převážně psychoterapeutických nebo so
cioterapeutických. 

Pokračování následuje 

Do redakcie prišlo dňa: ll. 6. 1990 
Adresa autora : MUDr. K. Nešpor , Pod Čimickým hájem 201 , 181 00 Praha 8 
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