
gram, dosáhneme včtší efektivity než při běžně 
užívaném postupu , tj . vyšetření a odkázání na 
ambulantní návštěvy. Do tohoto proje ktu byly 
proto přijímány ženy bez známek chro nického 
alkoholi mu a předešl ých proti alko holních lé- . 
čeb a bez užívání jiných drog . Léčba byla indi
vidualizována a kromě l ékařské péče obsaho
vala individuální a skupinové pohovo ry, pod
pů rné kontakty s personále m a soci á lně -l éčeb

né zásahy. Používalo se hodně edukačních ele
mentů s přednáškami a filmy , pracovní rehabi- ' 
litace a fyzioterapie. Péče zde byla věnována 
i dětem , v týmu byl dětský psychiatr i psycho
log. Léčba trva la nejméně jeden rok. Za úspěš
nou l éčbu se považovalo, když celkový počet 
abstinujících dnů přesahova l 300 dní v roce. Po ' 
prvním roce bylo úspěšných 67 %, po druhém 
S9 %. Ve srovnávací skupině se však také uká
zalo zlepšení (59 % v prvním roce a 48 % ve 
druhém roce), což autorka interpretuj e jako 
potvrzení, že i vstupní vyšet ření je pro zlepšení 
důležitým fak torem. Ženy z E W A projektu by
ly celkově lepší: méně dní hospitalizace pro al
koholismus , méně re l apsů , pozitivnější sociální 
vývoj, ve srovnání po pulací nezvýšenou mor
talizu , trpě ly méně ne rvovými symptomy 

ALKOHOL A AIDS 

Od 80. let našeho sto letí má Světová zd ravot
nická organizace (WHO) novou starost s pan
demií AIDS (Acq uired immunodeficie ncy syn
drom - syndrom získa né ho selhá ní imunity). 
A není bez zajímavosti. že toto zlo s hrůzou 
předpovědě l ve svých "Centuries" (Sto le tích) 
již r. 1555 francouzský l é kař a hvězdopravce 
působící na univerzitě v Montpellier Nostrada
ma v čtyřverší, v němž se zmiňuje o "pestlil ě
ne" (peste - mor). napadající sta ré i ml adé, lidi 
i zvířata. Rozšíření této nákazy i ve východ ní 
Evropě podporuje mj . také alko ho lismus, a to 
i určité alkoholové opojení. Proti té to viróze 
nebyl dosud nalezen žád ný spolehlivý lé k , lze 
ji pouze zjišťovat a provádějí se po kusy s medi
kamenty, mohoucími prodloužit inkubační do
buažna 15 le t. Je tedy nej lépe ná kaze předchá
zel. vyvarovat ~e každého podezře l ého milost
ného styku. Alkoholové opojení způsobuj e 
kromě jiného i nezdravé zvýšení sebevědomí 
a snížení zábra n v případě nebezpečného jed
nání. Už za první republiky varovali uči t e lé žá
k)' před alkoholem v souvislosti s nebezpečím 

ve srovnání s ko ntrolní skupino u a měly lepší 
vztahy se svými partne ry a dětmi: žádná nezmě
nila partnera (v druhé skupině 36 %) a méně dětí 
jim bylo odebráno. Méně ztratilo práci a více 
omezilo konzumaci alkoholu . Studie tedy jasně 
prokáza la výhodnost léčby těchto žen, a EW A 
proj ekt je stále v Magnus Huss Clinic realizo
ván. Problé mem však zůstává, jak tyto ženy 
k l éčbě přivést. Za klinicky nejlépe vyzkouše
nou metodou autorka uvádí formu přednášek 
a besed na pracovištích , kde pak ko ntakt s tě

mito ženami vyplyne ze situace. 
Ve srovnání s našimi pracovišti se Magnus 

Huss Clinic více zaměřuje na klinický výzkum 
a má méně pacientů. Kromě EWA proje ktu se 
zde základní tříměsíční l éčba, tak jak ji my zná
me, nevykonává (pacienti se posílají do léče
ben mimo Stockholm). 

Vzhledem k tomu , že se naše výzkumná zá
kladna otázkami protialkoholní a protitoxiko
ma nické léčby nezabývá, jsou pro nás výsled ky 
z Magnus Huss Clinic důležitým prame ne m in
formací pro zkval it nění naší praxe . 

PhDr. M. Frouzová 
PL Praha 8 

získání pohlavní choroby , v případě AIDS j eště 
vě t ~ím . Př i delším požívá ní vede alko hol ke 
snížení odo lnosti k nákazám vůbec (Ská la, 
Strelčuk). 

V " uličkách lásky" přístavních velkoměst lá
kají nevěstky po te ncio ná lní zá kazníky tak , že 
na ně mávají lé kařskými potvrzeními , že u nich 
nebyl zj i š tě n poziti vní test na AIDS . Takové 
potvrzení však může mít jen velmi krátko u 
platnost , s t ejn ě jako nemě l y praktický význam 
týdenní prohlídky nevěstek ve veřejných do
mech, které byly u nás zrušeny tzv. abo ličním 

zákone m (o potírání po hlavních chorob) 
r. 1922, v ně kte rých zemích však teprve v dů
sledku mezin árodní úmluvy r. 1949. Ja k se 
u nás abolice obcházela, známe (masérské saló
ny s dá msko u obsluhou, restaurace s dobře vy
topenými po koji) . Uvolnění cest do ciziny na
bádá k prohlo ube ní zdravotnické osvě t y 
a k případným úvahám o ka ra nté nních úpra
vách . 

J UDr. PhDr. F. POlu žil, CSc. 
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