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Úvod 

Registrovaná spotřeba alkoholu na jednoho obyvatele se v České republice 
v poslednich letech pohybuje kolem 10 litrů 100 % alkoholu za rok l a zdanění alko
holu je zde také nizké, že pivo je levnější než některé běžné nealkoholické nápoje. 
Při takové spotřebě alkoholu je nevyhnutelné, že si část populace vytvoří závislost. 
Přesný počet závislých na alkoholu v České republice není znám, bude se ale jistě 
pohybovat v řádu statisíců osob. Část závislých pomoc nevyhledá a l éčí se pouze pro 
tělesné následky své závislosti. Těch , kdo l éčbu pro závislost chtějí a potřebují, je 
ale i tak velmi mnoho. Většina lůžkových zařízení pro závislé má relativně dlouhé 
čekací doby a síť ambulantních zařízení pro závislé na alkoholu má daleko k doko
nalosti. V mnoha ambulantnich zařízenich pracují lékaři pouze na část úvazku a ta
to pracoviště ne vždy bývají schopna poskytnout pacientům intenzivní ambulantní 
léčbu, která by zahrnovala tři nebo více léčebných aktivit týdně. Právě intenzivní 
ambulantni léčba je potřebná v začátku terapie nebo v krizi a může předejít hospita
lizaci. Dílčím východiskem z této situace může být těsnější spolupráce profesio
nálnich zdravotnických zařízení a svépomocných organizací typu Anonymní alkoho
lici . 

Nebudeme se zde zabývat historií Anonymních alkoholiků, náplní jejich setkání 
(.mítinků") apod. Řada materiálů Anonymních alkoholiků je totiž k di spozici v češ
tině a můžeme zde odkázat i na naše vlastni práce ( např. Nešpor, 1999, 2000). Pro
fesionálni léčba vycházející z dvanácti kroků Anonymnich alkoholiků je převažující 

1 V roce 2000 to bylo 9,9 litru 100 % alkoholu, což nás řadí k zemím s nejvyšší spotřebou alko
holu na světě a ve spotřebě piva dokonce na první místo na světě . 
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formou l éčby závislosti na alkoholu v USA (Research, 2000). O tom, že organizace 
Anonymních alkoholiků není jen omezenou severoamerickou záležitostí svědčí okol
nost, že podle práce z roku 1999 měla tato organizace kolem 2 miliónů členů a ko
lem 97 000 skupin ve více než 100 zemích (Emrick, 1999). Uvádí se, že program 
12 kroků Anonymních alkoholiků se používá k léčbě asi 100 nemocí (Narcotics Ano
nymous , Cocaine Anonymous, Marijuana Anonymous , Smokers Anonymous, Gamb
lers Anonymous, Food Anonymous, Workaholics Anonymous atd.). V této práci se 
však především zaměříme na Anonymni alkoholiky. Organizace Anonymní alkoholi
ci působí v České republice, ve všech okolních zemích i dalších zemích EU. Navíc 
i v USA, a tím spíše v Evropě, je běžné , že závíslí na nealkoholových drogách a pa
tologi čtí hráči docházejí mezi Anonymní alkoholiky. J e také třeba si uvědomit, že or
ganizace Anonymní alkoholici také podstatně ovlivnila profesionální l éčbu , např. 

inspirovala vznik socioterapeutických klubů pro závislé nebo Minnesotský model 
ústavní l éčby (Anderson a kol., 1999). 

J e ú čast v organizaci typu Anonymní alkoholici účinná? 

Anonymní alkoholici se těší zájmu odborné veřejnosti, v databázi americké 
NlAAA2 bylo dne 8. 8. 2002 nalezeno 2125 prací , v jejichž souhrnu se vyskytoval 
ře tězec nAnonymní alkoholici" a dalších 114 prací , v jejichž souhrnu se vyskytoval 
ře tězec nTwelve-steps"3. 

Ačkoliv se odborné práce o účinnosti Anonymních alkoholiků objevují i jinde 
( např . Ouimette, 1997, Timko a kol. , 1999), nejspol ehlivější údaje v tomto směru 
přines la studie MATCH (1997 ). Podle autorů se jedná o největší a statisticky nej
silněj š í výzkumnou práci , která kdy byla v oblasti psychoterapie provedena. Smys
lem studie bylo přiřadit optimální formu l éčby závislosti na alkoholu různým pod
skupinám závislých. Autoři zde porovnávali výsledky léčby tří individuálních forem 
l éčby . J ednalo se o techniku posilování motivace, kognitivně-behavíorální terapii 
a program založený na dvanácti krocích Anonymních alkoholiků . Cílem posledně 
zmiňované formy l éčby bylo připravit pacienta na spolupráci a Anonymními alkoho
liky. Autoři zkoumali, jak budou na uvedené formy terapie reagovat klienti s růz
nými charakteristikami (zaujetí alkoholem, pohlaví, kognitivní postižení, hledání 
smyslu , motivace, psychiatrické příznaky , sociopatie , podpora pití ze strany okolí, 
typ A nebo B). Ukázalo, se že všechny uvedené postupy byly s odstupem 12 měsíců 
efektivní , co se týče zvýšení počtu dní , kdy klient abstinoval , i dalších charakteri
stik , autoři nalezli pouze jediný statisticky signifikantní rozdíl. Nálezem, který od
li šoval uvedené modality, byly o něco lepší léčebné výsledky u klientů, kteří absolvo
vali program založený na 12 krocích a nevykazovali známky psychopatologie. 

Z tohoto hlediska nepřekvapuje zjištění , že míra životní spokojenosti závíslých 
na alkoholu účastnících se na činnosti Anonymních alkoholiků byla úměrná délce 
jejich abstinence a že abstinující "alkoholik" docházející na setkání Anonymních al-

, NlAAA neboli National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism je centrální výzkumná in
stituce v USA zaměřená na problematiku závislosti na alkoholu a jeho zneužívání. 
3 Twelve-steps neboli dvanáct kroků charakterizuje organizace pracující na principu Ano
nymních alkoholiků , blíže viz např. Alcoholics Anonymous, 1976 nebo Nešpor, 1999, 2000. 
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koholiků byl příslu š níky různ.ýc.:h sociá lních skupin vnimán pnziti\"Jl l'ji n( 'ž ten , kdo 
by ve zneužíváni alkoholu pokračoval (Kairouz a Dibl', 20()() I. I' ravid plná účast v or
ganizaci Anonymních alkoholiků také vedla k snížl' ni počtu nás ilností pod vlivem 
alkoholu v rodině (Maiden , 1998 ). Smart a kol. (1998 ) jdou dokonc.:C' tak dale ko , že 
považují nárůst počtu skupin Anonymních a l koholiků v n ě kte r.ých ZC' lllích za faktor, 
který tam přispě l k nižšímu výskytu jate rních cirhóz, i když tento di\' j (' s labš í nežli 
je pokles celkové spotřeby alkoholu v těchto zemích. 

Kombinace nizných posiL/pii 

Myšlenka kombinovat profesionální l éčbu a úča st \. Anonymních alkoholi cích ne
ní nová (např. Collins, 1985). Kombinace profes ionální pomoci a ú ča s ti v organizaci 
Anonymní alkoholici je signifikantně efe ktivněj š í než samotná ú čast na se tkáních 
Anonymních alkoholiků (např. Walsh a kol., 1991). Navíc řada paci e ntů o Anonym
ních alkoholicích neví nebo má ve vztahu k organizaci před sudky. ktC'rp by jim bez 
odborné přípravy bráni ly využívat této formy l éčby. 

Z odborného hledi ska ještě závažnější argumenty pro kombinování profes ioná lní 
péče u účasti ve svépomocné organizaci přináše ní práce týk aj íc.: í Sl' patologických 
hráčů a jejich organizace Anonymní hráči (Gambl ers Anonymous). Ta ková I;ombina
ce vedla v různých studiích k e fe ktivitě značně přesahujíc í 50 '7c rok nebo dé le abs ti
nujících (Lesieur a Blume, 1991, Russo a kol., 1984, Tabel' a kol. , 1987 ), k čC'muž sa
motná účast v organizaci Gamble rs Anonymous podle jiných pramenů na prosto ne
postačuje. 

Kombinace profesionální l éčby a Anonymních a l koholiků bÝ\'á tedy vhodná i u re
lativně stabilizovaných paci entů (např. Flores, 1997 ). Navíc nastávají situ ace , kdy 
profesionální l éčba představuje jedinou správnou možnost . Sem patří komplikovaná 
l éčba pacientů s "dvojí diagnózou" (např . závislost na alkoholu a schi zofreni e) nebo 
těžké odvykací stavy vče tně delir ia tremens. 

Mechanismy účinku 

Příznivé působe ní Anonymních alkoholiků lze částečn ě vys vě tlit nás ledujícími 
mechanismy: 

- Změnou a posíl ením sítě sociálních vztahů (Humphreys a spol. , 1999) . . Jde ji s té 
často o to, nahradit známé, kteří rizikově pijí, lepšími přáte li . Prá\'ě pro pac ienty , 
jejichž okolí pije a lkohol nebezpečně , může být účast v Anonymních alkoholicích 
zvláště vhodná (Longabaugh a spol., 1998). Některým osamě lým zá vi slým lidem 
navíc poskytuje organizace zdroj psychologické podpory přinejme n ším do dohy , než 
si vytvoří nové mezilidské vztahy. 

- Účast v organizaci Anonymních alkoholiků může závislého nauč it tzv . doved
nostem zvládání (anglicky "coping skills") . Sem patří dovednosti týkají cí se pře 

konávání cravingu (bažení ), životního stylu (viz např. slogan "ea sy does it" , což lze 
volně přeložit jako "když se člověk nepřepíná , abstinuje se snadno") i dovednosti 
týkající se zvládání emoční stavů a interpersonálních probl émů. Steige rwald a Ste
ne (1999) uvažují i o kognitivních změnách , k nimž dochází během dlouhodobé s po-
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IUlJrric(' s !\nO!1.VIlIn IlIIi alkoholiky. V tomto sml' nl Sl' organizace Anonymních alko
h o liků podobri jinvm fortllam I l;čuy. nalJi· . l éčb{' \. tl'ralJeutické komunitě, k(IP tak!; 
dochrizí k socia lnllllu ul·l'nl . nebo i ně kte rým kognitivně-behaviorrilním postupum 
(l\ lorgenst!'rn a spol.. 1 ~)~)71. Pi'i slJí " at k tomu může nejen účast na skulJin u\·.ýc h 
sl'lkriních. all' i IJrolJraco\'aný sysU;m patronství Anonymních alkoholíků. 

- Styl IJraCl' i\non.vmních alkoho liků usnadňuje překonávání popírání problému 
a a lkohol(' III . což bY\'ri častý problém. 

- Zlotnick CWO I I poukazuje na to. že účast \. organizaci Anonymních a lko ho liků 
H'dl' k ni~. ,il mii'l' stresu. ti kdo na programu dlouhodobě participují , jsou sp íše 
ochotni \. pi'lpad(' stn'su \'y hledat pomoc a podporu u přáte l nebo v rod in ě a častěji 
použi\·a.J1 a(\;qJli \'lli zpusoby zdádá ní stre u. Program dvanácti kroků t aké vede ty. 
kdo si jPho útsady os\·oji li . k většimu nadhledu (viz např . zásada nezabývat se 
\·('cmi. kU'n; nelz(' zmčn i l). 

- (T čast na sl,tkri ní ch Anonymních alkoholiků také pi' iroze n ě o labuje pocity stig
llIatizacl'. kt pn ; b.\'vaji čas t o pi' itomny u většiny návykových nemocí . 

- Pan' (:zuno, lI\·Údi. Žl' uča st \. orga ni zac i typu Anonym ních a lkoholiků přispívá 
sob{' stačnost i (,w l f-l'ITicacy I a projcvuje se příznivě i v rodině a při zvládání nega
ti\'llich du,il'\'IlÍch ,,;tan'l. 

- Sandoz ( 199 ~)1 u\'ádi, že 82 ré z 57 č l enů Anonymních alkoholiků popisovalo 
.. dllCho\'lll prožitek '''. Výskyt duchovních prožitků nekore loval s příslušností k církvi 
ani s fn'kn'nc l mi\'štč"nosti bohosl užeb, ale se zvládnutím kroku 4., 5., 8. a 9. Nako
lik jl' tal o okolnost podstatná pro další abstinenci, není z jeho práce jasně. Je al e 
pra\'lla. Žl' nČ'ktl'Í'i dlouhodobě absti nující č l e nově Anonymních alkoholiků přikládají 
Il'mto ducho"l1Im prožitkům význam (Kubicek, 1998). 

- I<. důll' žit)'m mechanismům patří i soustavné posilování motivace. Účastník, 
ktl' ry začinri abstino\'i\t, nachází v organizaci pozitivní modely. Naproti tomu, ti kdo 
abstinuji dl;Ie, jsou poz itivně motivování respektem, který jejich abstinence vy
\'o lani a zarovcň jim pomáhá i negativní motivace vyplývající z toho, že jsou sou
,;tam{' konfrontO\'áni s problémy, kte ré alkohol působí jiným a které se často velmi 
podobají tomu . co dřive prožívali i on i. 

- Un'dený pi'chled není \'yčerpávající, je z něj však zjevně , že Anonymní alkoho
li ci jsou kompatibilní s i'adou léčebných modalit a kombinace s jinými lěčebnými po
stupy je nejen účinná , a le i teoreticky zdůvodnitelná . 

Přípral'a na ú časl v organizaci Anonymních alkoholiků (tzv, Jacilitace 
dL'anácti krokti") 

Přehled o tom , jak může vypadat příprava na program Anonymních alkoholiků 
\. USA nabízí nTwelve step facilitation therapy manual" (Nowinski a spol., 1992), 
který vznikl \' souvislosti s výše zmiňovaným projektem MATCH. Program byl pos
kyto\'án indi\'iduální formou a byl rozvržen do řádných 12 sezení, s možností dalších 
mimoi'ádných sezení \' případě krize. Dvě z deseti řádných sezení mohla být formou 
manželske terapie. Kromě prvního a posledního, se každě sezení skládalo z přehle-

, \\'. James popsal již v 19. století čtyři charakteristiky duchovních nebo mystických zážitků: 
nesdělitelnost. pocit příměho poznáváni, pasivitu a prchavost. 
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du Loho, jak pacient s plnil dohodnuta dO!Jo ru čp nl z J!()s l(,dnih () sdk ,iJ11 , pi'('ds ta\'(' ní 
no\"(' ho tpma lu a za uá ní úko l ů do da lš ího setkání . l'ac il' nt s i \'(,( 11 cI( 'ník , ka m zazna
menává účasti na se tká ních Anonymních alkoh() lik i'1 a S \ '(; I'( 'a kc(' na 11(\ rea kce na 
doporu čenou litC' ra turu , připadnp rC'c idi\'Y i to, ja k jl ' zvl ádl , rea kcp na úkoly, cra
ving (bažení ) a ja k se ním vyrovna l. T0mata za hrno\'al a: 1. s('ze ní : !Josou zC' ní stavu 
pacie nta, pře hl ed probl ómů , kU'I'(; mu a lkohol působil, zá kl adní informac(' o Ano
nym ních a lkoholi cích . 2. s('zl'ní: krok jedna Anonymních a lko h o lik ů (pi' izná n í s i 
á \'is losti ). 3. sezen í: krok d \'(', a t Í'i . tJ . sezení : a kti vní \'yuží\'á ní možnost í, kte ré 
Ano nymní a lkoholi ci nabízejí (na pí'. pa tronství , \'yužívá ní u ' It'f 'o ni ck0 pomoci ). 5 . se
zl' ní (se lekti vní ): rodinná tradi ce a hi stori C'. 6. sl'zl' ní (sC'l (' ktivn íJ: kd o a čím umožňo 

vat záv is lému v pití pokračovat. 7. sezení (se le kt i\'ní J: Lidé, mís ta , vČ'c i (ž ivotní s ty l, 
SI .. )(l u š těčC' a kti vující záv is lost I. H. -;(,z(' ní (se le ktivní I: Zvládá ní nf'gat i\'ní ch s ta vů ja 
ko hl ad, hněv , osamě l ost , ún a \·a. !J. s(' ze ní (se lC' kt ivní J: k ro k čty í' i a pČ't Anonymních 
a l koholiků. 10. sezení (se le kt imí ): Životní s ty l a s tří z li vost (\jž iva, cvi če n í, zájmy 
a kon íčky). ll . seze n í: pře h led dosaženl' ho, za k o n če ní . Pi'ípadná s !Jo l eč n á seze n í 
s ma nže lka mi se zabýva la tím , j ak ná \'ykové chová ní ne u s n adňo\'at a ja k s i vytvoh t 
zdravý odstu p, Byla ta ké poskytnu ta informace o organi zac i pro pi'í lluznf' AI-Anon. 

Uvedený postup je s ice ú č i n n .ý , avša k časovČ' dost n á ročn\' a \' naš ich pod m ín
kách ne vždy použite lný, J a k m už!' vy pada t př í pra va pac i(' nta na progra m Ano
nym ních a lkoholiků , se poku sím(' nastí nit na z(lkl ad{o \' Ias tních zku šl' n1lstí . Dá l(· 
uvedené postupy j sou řazeny podl l' l'asové a o rga ni začn í náročnosti od nl'jjedn o
du šších ke komplikovaněj ším , 

- Umístit m a te ri á ly Anonymních a lk oh o liků n il n ástČ' nku v 6 'ká rn (; a mbu 
la n tn ího zaříze ní nebo v prostorách l ůž kového zilřizf' n í. 

- Informova t o orga ni zac i, d o poru č it ji , pouká zat na účinn ost t a kovf' 1 0čby, a no
nymi t u , bezplatnost a poskytnout a ures u . V Praze je· to M, Na Poí'íč í 16 Pra ha 1. 
mítinky v češtině pondě l í až sobota, vždy od 17:30. Zde jsou t il kp k di spoz ici konta k
ty na m imopražs ké skupiny, 

- Zodpovědět dotazy, brát při tom v úva hu indi vidu a litu pilcip nta, nap í'. poj(' m 
"vyšší m oc", bude ch á pa t jina k vě řící a jina k a teist a. 

- Doporučit kombinovat více l éčebných moda lit ( n a p ř. ind i\'id uá lní t l'l'apíl' \' or
di naci AT, sociotera peu tický klu b a Ano nymní a lkoholi ci ), I\ ložná a často \'hodná jl ' 
i kombinace Anonymních alkoho liků a fa rma koterapie (aca mp rosát, na lt rl'xon, d i
sulfira m ), Kombinace různých l éčebných modillit je výhodná, nebot se ta kto dosá hn I' 
vyšší intenzity l éčby, Intenzita l éčby by rozhodně mě l a bý t vyšší na zaČiítku l éčby, 

po recidi vě a v době krizí. Zde stojí zmínku zásada Anonym n íc h a l koh o lik ů 717, 
která říká, že pokud je č l ověk v kri zi, nebo zač ín á a bstinova t , m Č' 1 by na vš tí\'it 
setká ní Anonymních a lkoholiků 7x během 7 dní v týdnu , tedy každý d(' n . To j (' 
možné v a m erických velkoměstech , kd e se v rů z ných čtntíc h scházejí s kupiny Ano
nymních alkoholiků v různých dnech , a le i v Praze . 

- Zepta t se pacienta za zkušenost z mítinku Anonymních a lk oh olik ů, I{eagm'a t 
na pří padné výhrady nebo dota zy. 

- Pozvat abs tinující č l eny Anonymních alkoh o lik ů na besedu s pacie nty. 
- Nabídnout m ožnost us t a vení skupiny Anonymních a lkoh olik ů v p ř í s lu š n řm 

zařízení pro jeho pacienty nebo i širš í veřejnos t. 
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N,'of,/(',.(' l ' l'hmrlv IJ,.o/, , \ IIO"-VII/llill/ a/lwho{i/1I111/ 

Lh'C'dene; \',vhrad\' zd., u\';ldím zPjmi' na proto, aby na n{' ookflzal pro('e's i(ma l 
vhodné rt'ag/)\'at , 

N('IIi IJ;-'ZIIUI'({II; s; hl'zl//()c ; I ' 1)f'( ' II;m hro/w Anony mllich a/hoholi/ni š/wdli l'i>ť 

Pi'izmi nl si za\'islosti a je'jich dů s l e dků naopak umožňuje začít problém zá vi s losti 
skuLe'čnč j'pš it. N{> kte Í'! pCl\'ažují pÍ'iznání s i bezmoci te rapeutický paradox, Přizn á
ním s i bezmoci \'ůč i alkoholu, získa\'a člen organizace paradoxně větš í kontrolu nad 
S\',Vlll ži\'otc> m, kdež to \' dob(; , kdy s i bezmoc nepj' iznával. bezmocný ča sto byl. 

Nt'JSOIl , \II IJII \'I/llti ({/I,'O/fOlie; II čja luj círhcv, hdyž mluví o vyšší síle? 
.. Silou \ '\';;;; 1 11\';', naš,'" může s ice věřící chápat boha, Anonymní alkoholici se však 

n.' \'aŽI k ŽÚd nl'lll U l1<i bože nství a jp je n na jednotlivých č l e n ech , zda vůbec a případ

ne; jakC' ho boha si zdl' pi'C'dstaví , Atc is ta může "silou vyšší než naše" rozumět i dobi'c 
fun gujl cl sk upinu, spo l l'č,'n,~ t\' í Anonymních alkoholíků jako celek, souhrn užitcč
n,l'l'h zkuš('nostl, kl e' rl' Sl' \' te' to obl asti za mnoho lety nashromáždily, Navíc, i když 
\'l' t ;; ina paci,'nt u s, ' l1l' hl as í k néja ke církvi , ve lká část z nich vě ří v duchovní sí lu č i 

princip Ilt'h" \' nl'.iakou formu posmrtne ho života, Takto šíi'eji chápaná duchovnost 
b\'\'a pro mnoho lid i pi'ijatl'lmi , Tak ze 7t1 mužů l éčených na oddě l e ní závi slostí psy
chia tri ckl' I (>l'l'l.lIl\' Bohni C( ' 2H (:38 ré) uvedlo, že vě ří v boha , 3 1 (42 'k) ph pustilo 
,'xislt-nci boha jaku blíi,e nl'ddinované vesmírné s íly, 14 (19 %) se přihlá s il o k ně 

ktn, ' clrkl' i a ,I(; W2 'cl ul'l'd lo, že \'ě i-i v nějakou formu posmrtného života, 

('ltl/'d, II. '!IuS/UI 'U ::fJ1;/IIOIl illforll/aci o druhých, N eví, jah /w ně to, co řel?l, pti
" uh" 

Tattl in('Ul'I ll aCI' pj'ichazí \' nel'e rbá lní (mimoslovní) podobě, Každý citlivější 

l' I"\'l' k napi' , \'\Tllí pochopení nebo porozumění ze s trany druhých , Navíc vyprávění 
pi'llIl'hu ča" t o posk~, tuj e zá \' is lemu člO\'ě ku, který je poslouchá , informaci i o něm 
s;lIlH' m H pi' lb,; hy druI-. ,\'l'h nasta \'ují zrcadlo i jemu, 

Vodi m; ofJlI lwjici se rituci{y, 
j{it u;-i ly na" prO\'azejí na každem kroku , Rituálem jsou např, pijácké řeči v hos

podě a pi'lpilky, pi'cdává ní cen vítězům , sva tba , podání ruky nebo i pozdrav "dobrý 
(kn", Anonymní a lkoholici s i navzájem pomáhají nahrazovat nebezpečné pijácké ri
tual ,l' zdravějšími, 

.\"c lI//lze se stá t z abstin ence Anony mních allwholihú fanatismus? 
K zásadám organizace Anonymních alkoholiků nemíchat se do jiných záležitostí, 

I1l' Z jl' pomoc sobě a druhým při překonávání závislosti , Anonymní a lkoholici tedy 
nikomu nebrání , aby pil alkohol, jestliže si to přeje, Jejich cílem je pomoci pře 

koná \'at problémy s alkoholem těm , kdo se těchto problémů potřebují a chtějí zbavit. 
T\Tze ní , že volba mez i alkoholem a abstinencí bývá pro závislého často volbou mezi 
nedůstojnou smrtí a dů stojným životem, není fanatismus, ale tvrdá realita , Ano
nym ní alkoholici většinou ochotně spolupracují se zdravotníky a využívají různých 
forem s pecializo\'ané l éčby , 
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Anonymní alkoholici a tzv. zvláštní populace 

Anonymní alkoholiky lze doporučit i poměrně specifickým skupinám, zpravidla 
jako součást šířeji zaměřené léčby. To se týká těhotných žen (Reynolds a kol., 1995), 
dospívajících dívek (Pizer, 2000) i chlapců (Page, 1999), lidí vyššího věku (Cohn, 
1999), příslušníků etnických minorit (Tonigan, nedatováno, Kaskutas a spol., 1999) 
nebo profesnich skupin (např. v USA skupiny Anonymních alkoholiků pro lékaře). 
Překvapivě lze tuto léčebnou modalitu použít i u závislých na alkoholu se soci opa
tickou osobností (Kadden a kol., 2001). I u pacientů s "dvojí diagnózou" je někdy 
vhodné doporučit účast v organizaci Anonymních alkoholiků souběžně s psychiatrik
kou léčbou (Pristach, 1999). 

Je pochopitelné, že skupiny Anonymních alkoholiků sloužící různým populacím 
bývají odlišné. Např. mezi kanadskými Indiány se Anonymní alkoholiky podařilo za
ložit až samotným Indiánům, kteří základní zásady organizace, s nimiž se seznámili 
ve skupinách pro majoritní populaci, značně pozměnili. Anonymita byla mezi In
diány zbytečná, protože se navzájem dobře znali. Navíc si účastníci brali s sebou 
i příbuzné a schůzky trvaly mnoho hodin, při čem někdo přicházel a jiný odcházel. 

V našich podmínkách by bylo velmi záslužné přizpůsobit Anonymní alkoholiky 
např. pro rómskou populaci nebo zde žijící rusky mluvící pacienty. K tomu bývá 
potřebná spolupráce vhodných osob, které znají jazyk i mentalitu cílové populace 
a těší se její důvěře. 

Perspektivy 

Kromě Anonymních alkoholiků existují v samotných Spojených státech i jiné 
svépomocné organizace, např. Women for Sobriety (WFS), Secular Organizations for 
Sobriety (SOS) a Rational Recovery (RRl. O efektivitě žádné z nich však nemáme 
k dispozici přesvědčivá data, žádná z nich takovým způsobem neovlivnila přístup 
k léčbě závislých a počet participujících závislých v uvedených organizací je v po
rovnání s Anonymními alkoholiky zanedbatelný. Lze tedy předpokládat, že Ano
nymní alkoholici zůstanou jako svépomocná organizace v dohledné budoucnosti do
minantní svépomocnou organizací. Lze také předpokládat, že se bude v rostoucí mí
ře prohlubovat spolupráce s profesionálními formami léčby a to ku prospěchu pa
cientů. Příkladem takové integrace je účast studentů medicíny na setkání Ano
nymních alkoholiků. Díky tomu se změnil stereotypní pohled studentů na "alkoholi
ka" a studenti by pak svému pacientovi spíše Anonymní alkoholiky doporučili 

(Thornhill a spol., 1998). 
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