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SUMMARY: The Internet, as the fastest-growing medium, is becoming more affordable for the

general population, allowing cheap, fast, and efficient communication in several modalities, such

as text, sound, and images. Around two thirds of Internet users in developed countries use the

Internet to find information about health problems and their treatment. Therefore, the Internet

has a great potential for preventive and therapeutic effects. The review article focuses on the pos-

sibility of using the Internet in the treatment and prevention of some alcohol use disorders.

Websites focusing on this issue offer four basic types of services: (a) information services,

(b) screening and brief interventions, (c) psychotherapy or counselling, and (d) self-help group

meetings. The advantages of Internet services are mainly the lower cost of treatment, flexibility of

place and time, and the possibility of remaining anonymous and of being in contact with hidden

populations such as female or young drinkers. In contrast, the main drawbacks are the lack of vi-

sual and auditory cues (making it more difficult to detect certain nuances which are especially im-

portant in terms of effective diagnosis and support for compliance with the therapy process) and

the risk of fostering social isolation and/or the exacerbation of addictive behaviour on the Internet.

Therefore, the Internet seems to be an attractive addition rather than a real alternative to the tradi-

tional approach to the prevention and treatment of alcohol use disorders. In particular, its poten-

tial lies in its being a relatively inexpensive way to reach out to specific alcohol user groups en-

gaging in harmful alcohol consumption who are not in contact with treatment services.

Submitted: 28 / DECEMBER / 2009 Accepted: 21 / APRIL / 2010

Grant support: The authors would like to acknowledge the grant support of EUDAP GACR, No. 406/09/0119.

Address for correspondence: Petra Holcnerová (Vondráèková) / holcnerova@adiktologie.cz / Centre for

Addictology, Department of Psychiatry, 1st Faculty of Medicine, Charles University in Prague and General University

Hospital in Prague, Ke Karlovu 11, 120 00 Prague 2, Czech Republic



Využití internetu
v léèbì abúzu a syndromu
závislosti na alkoholu

HOLCNEROVÁ (VONDRÁÈKOVÁ), P., VACEK, J.

Centrum adiktologie Psychiatrické kliniky, 1. lékaøská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice

v Praze

Citace: Holcnerová (Vondráèková), P., Vacek, J. (2010). Využití internetu v léèbì abúzu a syndromu závislosti na alkoholu.

Adiktologie, (10)2, 110–117.

2010 / 10 / 2

PØEHLEDOVÝ ÈLÁNEK

111ADIKTOLOGIE

KLÍÈOVÁ SLOVA: INTERNET – ALKOHOL – PORUCHY VYVOLANÉ UŽÍVÁNÍM ALKOHOLU – LÉÈBA – ONLINE

INTERVENCE

SOUHRN: Internet, který se coby nejdynamiètìji se rozvíjející médium stává stále dostupnìj-

ším, umožòuje levnou, rychlou a efektivní komunikaci v nìkolika modalitách (text, zvuk, obraz).

Tento pøehledový èlánek se zamìøuje na možnosti využití internetu v léèbì abúzu alkoholu

a syndromu závislosti na alkoholu. Zhruba dvì tøetiny uživatelù internetu v rozvinutých zemích

využívá internet k vyhledávání informací o zdravotních problémech a jejich léèbì, a proto má in-

ternet velký potenciál k preventivnímu i terapeutickému pùsobení. Webové stránky zamìøené

na problematiku abúzu alkoholu nabízejí v souèasné dobì ètyøi základní typy služeb: (a) infor-

mace, (b) online krátkou intervenci, (c) online psychoterapii èi poradenství a (d) online setkání

svépomocných skupin. Výhodou internetových služeb je zejména místní, èasová i finanèní do-

stupnost, možnost zùstat v anonymitì a v pøípadì online dotazníkù bezprostøední zpìtná vaz-

ba; naopak hlavní nevýhodou je absence plnohodnotného bezprostøedního kontaktu, který je

pro efektivní diagnostiku i terapii klíèový, riziko podpory sociální izolace uživatele nebo riziko

objevení se závislostního chování na internetu. Internetové intervence mohou být jedním ze

zpùsobù jak oslovit rizikové uživatele alkoholu, kteøí nejsou v kontaktu s léèebnými službami,

a tak zvýšit záchyt populace ohrožené škodlivým užíváním a závislostí.
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� 1 ÚVOD
Internet je pro dnešního èlovìka informaèním zdrojem, kte-

rý je snadno pøístupný a uživatelsky pøátelský. S jeho roz-

vojem v posledních dvou desetiletích poèet uživatelù inter-

netu stále roste, a internet tak zaèíná mít v životì zejména

obyvatel rozvinutých, ale i rozvojových zemí nezastupitelné

místo. Závìry studií zamìøených na penetraci internetu

ukazují, že v Evropské unii používá internet 60 % a v USA

75 % populace. Mezi státy, kde je internet používán nejvìt-

ším procentem populace, patøí Grónsko, Island (90 %) a nì-

které skandinávské státy, jako je napøíklad Švédsko (88 %)

(www.internetworldstats.com; Šmahel et al., 2009). Díky

rostoucímu poètu uživatelù a technickým možnostem, které

internet nabízí, se zaèíná toto médium využívat také v pre-

venci a léèbì poruch abúzu a syndromu závislosti na alko-

holu. Stránky zamìøené na toto téma nabízejí v souèasné

dobì 4 základních služby – (a) informace, (b) online krátkou

intervenci, (c) online psychoterapii èi poradenství a (d) onli-

ne setkání svépomocných skupin. V praxi lze nalézt webové

stránky, které poskytují pouze jednu z výše uvedených slu-

žeb, nebo stránky, kde je naopak nabízeno nìkolik výše uve-

dených služeb dohromady.

� 2 ONLINE INFORMACE
Èetné výzkumné studie ukazují, že pomìrnì velká èást po-

pulace využívá internet za úèelem vyhledání informací

o zdravotních problémech a jejich léèbì (napø. Baker et al.,

2003; Houston & Allison, 2002). Andreassen se svými kole-

gy (2007) provedli šetøení uživatelù internetu v sedmi ev-

ropských zemích a zjistili, že 71 % z nich využilo internet za

úèelem vyhledání informací o zdraví a že v této skupinì mír-

nì pøevažovaly ženy. Fox a Jones (2009) uvádìjí, že pøibliž-

nì 61 % dospìlých obyvatel v USA vyhledalo na internetu

radu èi informaci o zdraví a zdravotní péèi. V rámci jejich

výzkumu provedeného na vzorku 2 253 dospìlých obyvatel

USA bylo zjištìno, že u 57 % respondentù mìly online infor-

mace vliv na jejich zdravotní péèi nebo na zpùsob, jak po-

skytují zdravotní péèi svým blízkým osobám. Ve výzkumné

studii provedené v Portugalsku bylo zjištìno, že informace

týkající se alkoholu, drog a drogové závislosti vyhledalo

9,7 % uživatelù internetu, a tím téma obsadilo 4. místo nej-

hledanìjších zdravotních témat po informacích týkajících

se fitness a fyzického cvièení, výživy a poruch pøíjmu potra-

vy a tématu HIV/AIDS (Espanha, 2008). Údaje z Pew Inter-

net & American Life Project ukazují, že 8 % uživatelù

v USA využilo internet k vyhledání informací o problémech

spojených s užíváním alkoholu nebo drog (Fox, 2005).

Hlavním pøínosem internetových stránek nabízejí-

cích informace o léèbì a prevenci abúzu a syndromu zá-

vislosti na alkoholu je poskytování informací tematicky

zamìøených na rizika nadmìrného užívání alkoholu, je-

ho vlivu na lidský organismus a možnosti jeho kontrolo-

vaného a bezpeèného užívání. Z pohledu léèby lze celko-

vì øíci, že informaèní stránky mohou prezentovanými

informacemi pøedevším zvýšit motivaci k léèbì a po-

skytnout návod, jak lze rizikové užívání omezit nebo

kde a za jakých podmínek lze léèbu vyhledat (Cun-

ningham, 2007).

Informaèní servis nabízený na internetových strán-

kách týkající se alkoholu lze rozdìlit do dvou základních ka-

tegorií: (a) jednosmìrný informaèní servis a (b) interaktivní

informaèní servis. Nejvìtší množství informací o alkoho-

lu lze najít na internetových stránkách neziskových orga-

nizací, akademických pracovišť a privátních internetových

stránkách (Mohahan & Colthurst, 2001).

� 2 / 1 Jednosmìrný informaèní servis
V rámci jednosmìrného informaèního servisu jsou na online

stránkách nabízeny informace o alkoholu týkající se pøede-

vším jeho užívání. Mezi nejèastìji uveøejòované patøí po-

uèení o tom, jak alkohol funguje v tìle èlovìka, jak poznat

rizikové užívání alkoholu a možnosti léèby abúzu nebo syn-

dromu závislosti na alkoholu. V Èeské republice lze mezi

stránky nabízející informaèní servis o alkoholu zaøadit

www.alkoholik.cz, www.pijsrozumem.cz nebo www.napi-

vosrozumem.cz. V zahranièí je možné tyto informace najít

napøíklad na www.drinkaware.co.uk nebo na www.alco-

hol.gov.au, www.niaaa.nih.gov.

� 2 / 2 Interaktivní informaèní servis
Interaktivní informaèní servis zahrnuje specifické informa-

ce související s konzumací alkoholu, které uživatel interne-

tu získá od odborníka obvykle pøes internetovou aplikaci

e-mailu, chatu nebo message board. Nejèastìjší verzí servi-

su jsou testy užívání alkoholu a internetové poradenství ve

formì otázek a odpovìdí. Velmi zøídka jsou služby specifiko-

vány pouze na téma užívání alkoholu, spíše jsou souèástí in-

ternetových poraden s širším zamìøením, jako je napø.

problematika závislostí (www.drogovaporadna.cz) nebo

obecnì duševní èi somatické zdraví (www.internetporad-

na.cz). Adiktologická ambulance Centra adiktologie nabízí

v rámci svých služeb online informaèní servis pro studenty

vysokých škol na stránkách www.ambulance.poradna.

adiktologie.cz (Vondráèková et al., 2009).

Pøestože informaèní stránky poskytují velmi dùležité

a potøebné informace a uživateli jsou velmi oceòovány, je-

jich využití má i svá úskalí. Jako jejich nejèastìjší nedostat-

ky jsou zmiòovány nepøehlednost a nízká kvalita informací.

V souvislosti s nepøehledností se uživatelé mohou potýkat

se zaplavením velkým množstvím (èasto málo relevantních)

informací. Rychlé nalezení hledané informace mùže kom-

plikovat neuspoøádaná struktura stránek (napø. nelogická

hierarchizace), komplikace ve sledování jednotlivých odka-

zù èi složité vyhledávání informací (Cline & Hyanes, 2001).

Nìkteré informace prezentované na internetových strán-

kách neprocházejí odbornou kontrolou, která by zajistila je-
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jich pøesnost, významnost a relevanci, což zvyšuje riziko je-

jich škodlivosti pro uživatele (Mohahan & Colthurst, 2001).

� 3 ONLINE KRÁTKÁ INTERVENCE
Koncept krátké intervence byl vyvinut odborníky v 80. le-

tech minulého století za úèelem vèasné identifikace riziko-

vých uživatelù alkoholu a provedení krátké intervence smì-

rem k omezení jejich rizikového zpùsobu užívání. Na zákla-

dì pøedpokladu, že tyto osoby vyhledají zdravotní služby

pro své somatické potíže v dùsledku nadmìrného užívání

alkoholu, byly tyto krátké intervence umístìny do primár-

ní péèe, nejèastìji do ordinací praktických lékaøù (Fuller

& Hiller-Sturmhofel, 1999). Klasická krátká intervence

má podobu od jedné do šesti návštìv, které trvají obvykle

5–20 minut. Je tvoøena odhadem rozsahu klientových prob-

lémù v souvislosti s užíváním alkoholu na základì jeho vý-

povìdi a somatického vyšetøení a následnou diskuzí nad po-

tencionálními zdravotními dùsledky v pøípadì, že uživatel

neomezí aktuální užívání alkoholu, vèetnì nabídky mož-

ností, jakým zpùsobem pití omezit nebo jak zaèít zce-

la abstinovat (Babor & Higgins-Biddle, 2000; Fuller &

Hiller-Sturmhofel, 1999). S rozvojem internetu byla kon-

cepce krátké intervence upravena pro prostøedí internetu.

V Èeské republice online krátká intervence pro rizikové

uživatele alkoholu nebyla dosud zøízena. V zahranièní lze

najít tyto služby napøíklad na www.alcoholhelpcenter.net,

www.alcoholscreening.org nebo na www.e-chug.com, které

jsou modifikované pro vysokoškolské studenty. Online ver-

ze krátké intervence je vždy tvoøena dvìma základními

a nìkolika doplòkovými komponentami (Chiauzzi et al.,

2005; Cunningham, 2007).

� 3 / 1 Základní komponenty
Mezi základní komponenty online krátké intervence pat-

øí online dotazník a zpìtná vazba založená na výsledku

dotazníku.

� 3 / 1 / 1 Online dotazník
Uživatel online krátké intervence nejdøíve vyplní online do-

tazník mapující základní demografické údaje, informace

ohlednì jeho užívání alkoholu a následky jeho užívání,

pøedstavy a názory spojené s alkoholem a jeho užíváním

(Chiauzzi et al., 2005; Doumas et al., 2009). K nejèastìji po-

užívaným dotazníkùm patøí AUDIT, který byl pro úèel

krátké intervence vyvinut v rámci projektu WHO (WHO,

2002), dále se pro tyto úèely používá dotazník FAST (Linke

et al., 2004). Výzkumem bylo ovìøeno, že dotazníky vyplnì-

né na internetu jsou stejnì spolehlivé jako klasické metody

získávání údajù, zejména tužka a papír nebo rozhovor (Mil-

ler et al., 2002).

� 3 / 1 / 2 Zpìtná vazba založená na výsledku
dotazníku
Na základì výsledkù dotazníkù je uživateli zaslána zpìtná

vazba buï v podobì e-mailu, nebo je zobrazena pøímo na

monitoru. Zpìtná vazba je pro zvýšení úèinnosti personali-

zovaná a má popisný a neodsuzující charakter (Walters et

al, 2007). Obvykle se skládá z následujících informací:

• celkový poèet drinkù, které uživatel vypije bìhem urèité-

ho èasového období a jejich kalorická hodnota,

• procento finanèních pøíjmu utracených za alkohol,

• srovnání míry užívání klienta s prùmìrnými hodnota-

mi užívání v odpovídající demografické kohortì obecné

populace,

• negativní následky užívání alkoholu,

• rizika dalšího pokraèování,

• doporuèení jak omezit rizikové užívání, v pøípadì alarmu-

jících výsledkù seznam organizací, kde lze vyhledat od-

bornou pomoc (Walters et al., 2007, Chiauzzi et al., 2005;

Doumas et al., 2009).

� 3 / 2 Doplòkové komponenty
Jako doplòkové komponenty bývají nejèastìji využívány

stanovení cílù samotným uživatelem, diáø a edukaèní pro-

gramy (Cunningham, 2007).

� 3 / 2 / 1 Stanovení cílù
V rámci komponenty si samotný uživatel stanoví, jaké ma-

ximální množství alkoholu chce užívat, èi si pøípadnì zvolí

abstinenci (Cunningham, 2007). Tato komponenta je inspi-

rována skuteèností, že možnost zvolení si vlastních cílù pod-

poruje u ambivalentních uživatelù jejich motivaci ke zmìnì

(Miller & Rollnick, 2003).

� 3 / 2 / 2 Diáø
Doplòková komponenta diáø umožòuje uživateli, aby bì-

hem urèitého èasového období sledoval, zda se mu stanove-

né cíle ohlednì užívání alkoholu daøí plnit úspìšnì. Podsta-

tou komponenty je, že se uživatel každý den pøihlásí na svùj

úèet, kam zadá kolik a jaké alkoholické nápoje vypil bìhem

dne. V nìkterých aplikacích si také mùže zaznamenat i sou-

vislosti jeho užití. Na závìr pak mùže využít možnosti gra-

fického znázornìní množství i druhu vypitého alkoholu za

sledované èasové období (Cunningham, 2007).

� 3 / 2 / 3 Edukaèní program
Webové stránky www.alcoholhelpcenter.net nabízejí služ-

bu e-mailového edukaèního programu, v jehož rámci je kaž-

dý den po dobu 11 týdnù uživateli zasílán e-mail se zajíma-

vými fakty o užívání alkoholu a jeho vlivu na zdraví. Další

variantou edukaèní programu je zasílání 31 SMS s obdob-

nou tématikou po 31 dní na mobilní telefon uživatele.

Mezi nejèastìji zmiòovanými klady tohoto typu inter-

vencí jsou velmi nízké provozní náklady, skuteènost, že in-
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tervence mohou být využity velkým množství osob bez ohle-

du na jejich èasové a prostorové možnosti (Lieberman, 2003;

Saitz et al., 2004), a rychlá zpìtná vazba oproti klasické mi-

nimálnì týdenní lhùtì, což opìt mùže zvýšit efektivitu pro-

gramu (Doumas et al., 2009). Výsledky studií dále ukazují,

že mladí rizikoví uživatelé alkoholu odpovídají lépe na elek-

tronickou než na osobní zpìtnou vazbu (napø. Larimer

& Cronce, 2002). K nevýhodám patøí nedostatek flexibility

charakteristické pro klasickou terapii díky minimalizaci ži-

vého kontaktu s terapeutem, snížení možnosti poznání pøí-

datné psychopatologie a dále také komplikace, které mohou

nastat v dùsledku nespolehlivé technologie (Lieberman,

2003; Saitz et al., 2004).

I pøes pomìrnì krátkou existenci tohoto léèebného pøí-

stupu bylo realizováno nìkolik studií zamìøených na efekti-

vitu online krátké intervence. Výsledky výzkumù potvrzují

u populace problémových uživatelù alkoholu efektivitu to-

hoto typu intervence (Walters et al., 2007; Doumas et al.,

2009; Kypri et al., 2004). Riper er al. (2008) zjistili, že z tìch-

to intervencí profitují o nìco více ženy a vzdìlanìjší osoby.

V evaluaèní studii na vzorku 1455 osob využívajících online

krátkou intervenci dospìl Liebermann (2003) k závìru, že

porovnání užívání alkoholu s užíváním v obecné populaci

èasto poskytlo neoèekávanou informaci a bylo považováno

respondenty za nejvíce pøínosné. Dále, že uživatelé s vyšším

stupnìm ambivalence ve vztahu k užívání alkoholu oznaèo-

vali program za efektivní oproti tìm s nižším stupnìm

motivace.

� 4 ONLINE PSYCHOTERAPIE
A PORADENSTVÍ
Online psychoterapii a/nebo poradenství lze charakterizo-

vat jako poskytování poradenství/psychoterapie skuteèným

terapeutem skuteènému klientovi prostøednictvím interne-

tu (Rochlen et al., 2004). V tomto kontextu je pro uživatele

alkoholu nejèastìji poskytována kognitivnì behaviorální

terapie a motivaèní terapie (Copeland & Martin, 2004).

V odborné literatuøe je zmiòováno pìt základních dru-

hù online poradenství/psychoterapie (Griffiths, 2005):

a/ otázka a odpovìï

Online poradenství ve formì otázky a odpovìdi je založené

na poradensky orientovaném dotazu, na který odborník od-

povídá pomìrnì rozsáhlou poradensky èi psychoterapeutic-

ky orientovanou odpovìdí. Tato forma poradenství je zvláš-

tì vhodná, pokud lze problém struènì vystihnout, a ménì

vhodná, pokud jde o komplikovanìjší povahu problému.

b/ chatová forma psychoterapie/poradenství

Tato forma terapie je založena na soukromém chatování

klienta s terapeutem pøes chatové aplikace po definovanou

dobu, nejèastìji 60 minut. Pøíkladem v oblasti užívání alko-

holu mùže být JellinekLive Online Behandeling Alcohol

(www.rct.jellinekclinics.com), který nabízí 7 chatových se-

zení trvajících kolem 40 minut, v jejichž rámci je vìnována

pozornost stanoveným úkolùm, a klient je motivován ome-

zit užívání alkoholu nebo s ním zcela pøestat (Blankers et

al., 2009). Služby jsou dále nabízeny na internetových

stránkách zamìøených na psychoterapii/poradenství užívá-

ní návykových látek, jako je www.egetgoing.com nebo

www.counsellingonline.org.au. Chatová forma psychotera-

pie je vhodná pro ménì komplikované pøípady, kde není po-

tøeba vìnovat pøílišné potøeby neverbálním prvkùm komu-

nikace (Griffiths, 2005).

c/ e-mailová forma psychoterapie/poradenství

V tomto typu terapie probíhá psychoterapie/poradenství

prostøednictvím e-mailové komunikace s terapeutem. V po-

rovnání s pøedchozí chatovou formou terapie je její nevýho-

da v pomalejším prùbìhu komunikace, ve ztrátì prvku

spontaneity z komunikace díky delším èasovým výmìnám.

Delší èasové výmìny zároveò však s sebou nesou pozitiva

v podobì vìtšího èasového prostoru na rozmyšlení si vlast-

ních reakcí na získaný mail (Finfgeld, 2000; Griffiths,

2005).

d/ online skupiny

Online skupiny zase nabízejí možnost využívat speciálnì

vytvoøené chatové místnosti, e-mailové konference nebo vý-

vìsky za úèelem skupinové psychoterapie. Obecnì se rozdì-

lují jako v pøípadì svépomocných skupin na synchronní

a asynchronní formu a sdílejí také obdobné výhody a nevý-

hody. Výhodou aplikací je možnost objevení se ve skupinové

interakci až ve chvíli, kdy se èlen cítí bezpeènì, vysoký stu-

peò anonymity a možnost zastøení sociodemografických

dat, jako je barva pleti èi fyzický vzhled, poslední dvì výho-

dy na druhou stranu však mají i svá úskalí, protože umož-

òují uživatelùm poskytovat mylné informace. Tyto skuteè-

nosti také mají vliv na to, že èlenství ve skupinì se vyvíjí

o nìco déle než v offline prostøedí a tradiènì nedostatek vi-

zuálních informací mùže zkomplikovat vèasné poznání nì-

kterých dùležitých nuancí (Griffiths, 2005; Finfgeld, 2000).

e/ videokonference

Poslední forma se blíží svojí charakteristikou nejvíce klasic-

kému sezení pøedevším díky použití videokamery a možnosti

simultánnì pøenášet jak zvukové, tak vizuální podnìty.

Výzkumných studií podrobnì zkoumajících fenomén

online poradenství a psychoterapie zatím v souvislosti s uží-

váním alkoholu nebylo realizováno mnoho. Postel et al.

(2005) porovnávali základní charakteristiky 172 e-klien-

tù programu JellinekLive Online Behandeling Alcohol

se 172 klasickými klienty. V rámci porovnání zjistili, že

e-klienti byli v porovnání s klasickými klienty více ženské-

ho pohlaví, s vyšším vzdìláním, èastìji zamìstnaní a také

starší. Swan & Tyssen (2009) realizovali evaluaci první
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australské pilotní verze internetových stránek www.Coun-

sellingOnline.org.au nabízejících online poradenství pro ri-

zikové uživatele alkoholu a jiných návykových látek. Ze zá-

vìru hodnocení vyplývá, že ve vzorku online klientù v po-

rovnání s klienty využívajícími telefonické poradenství

a klasické poradenství byl zastoupen mnohem vyšší podíl

mladistvých, žen a zamìstnaných osob a že k vìtšinì kon-

zultací docházelo mimo bìžnou pracovní dobu. Dosud neby-

la realizována žádná studie, která by zkoumala efektivitu

online poradenství/psychoterapie v porovnání s jejími kla-

sickými formami pro uživatele alkoholu. V souèasné dobì

probíhá výzkum zamìøený na efektivitu online terapie pro

uživatele alkoholu v porovnání s online svépomocnou apli-

kací a kontrolní skupinou, výsledky však zatím nebyly zve-

øejnìny (Blankers et al., 2009). O možné efektivitì tohoto

typu léèebných intervencí však lze usuzovat ze studií zamì-

øených na úèinnost psychoterapie/poradenství poskytované

prostøednictvím internetu u jiných duševních poruch, které

došly k relativnì konzistentním výsledkùm ve prospìch

podpory online terapie. Významná zlepšení v podobì sníže-

ní pøíznakù u úèastníkù online terapeutického programu

byla zaznamenána napøíklad v pøípadì panické poruchy

(Klein et al., 2006), deprese (Anderson et al., 2005) nebo po-

ruch pøíjmu potravy (Fernández-Aranda et al., 2009).

� 5 ONLINE SETKÁNÍ SVÉPOMOCNÝCH
SKUPIN
Online setkání svépomocných skupin jsou poskytována na

internetových stránkách takových organizací, jako je napøí-

klad hnutí Anonymních alkoholikù (AA), Dospìlé dìtí alko-

holikù (ACOA) nebo svépomocné hnutí Moderate manage-

ment (MM), jejichž cílem je kontrolované užívání alkoholu

(Humpreys & Klaw, 2001). Jejich webové stránky informují

jednak o filozofii tìchto hnutí a principech léèby, jednak lze

na nich nalézt kontakty na skupiny v jednotlivých mìstech

vèetnì pøesných èasových údajù a adres probíhajících seze-

ní (Humpreys & Klaw, 2001; Roth & Tan, 2007). Chat,

e-mailová pošta èi nedávno vytvoøené internetové obou-

smìrné komunikaèní aplikace, jako napø. Skype, umožnily

vznik online svépomocných skupin – skupin, které se schá-

zejí a komunikují spolu prostøednictvím internetu. V Èeské

republice není zatím pøístupná žádná online svépomocná

skupina Anonymních alkoholikù. Uživatelé alkoholu, kte-

rým je blízký pøístup hnutí AA, mohou tuto službu využít na

slovenských webových stránkách www.triezvypriestor.net.

Nejznámìjší online anonymní svépomocné skupiny lze najít

na www.stayingcyber.org, www.stepchat.com, www.mode-

ration.org/chat.

Komunikace v tìchto skupinách probíhá ve formì syn-

chronní a asynchronní (Roth & Tan, 2007):

a/ synchronní komunikace

V rámci synchronního setkání se komunikace mezi èleny

skupiny dìje v reálném èase. Pro komunikaci jsou nejèastìji

využívány chatovací místnosti. Na webových stránkách

jsou inzerovány èasy, ve kterých jednotlivá setkání zaèínají.

Mezi výhody synchronní formy komunikace patøí zachování

spontaneity klienta díky bezprostøední komunikaci a mož-

nost získání informací o úèastníkovi pozorováním jeho onli-

ne chování, napø. pozdních pøíchodù nebo významných

pauz v komunikaci (Roth & Tan, 2007; Suler, 2000).

b/ asynchronní komunikace

Asynchronní online internetová skupina probíhá ve formì

diskusních skupin, které jsou otevøeny po nìjaké èaso-

vé období. Napøíklad ve slovenské verzi na stránkách

http://www.triezvypriestor.net/ každý týden v nedìli dopo-

ledne jeden dobrovolník otevøe skupinu tématem, kterým

mùže být nìkterý z 12 krokù (zásad) Anonymních alkoholi-

kù, tradice anebo jiný materiál, který souvisí s rizikovým

užíváním alkoholu. Èlenové mají možnost pøispívat bìhem

týdne do diskuze. Skupina na zvolené téma je vždy uzavøe-

na v sobotu veèer. Pokud èlen skupiny chce do diskuze pøispìt

nìèím mimo téma, má také možnost, ale musí pøíspìvek ozna-

èit písmeny MT (mimo téma). Ve slovenské verzi probíhá ko-

munikace prostøednictvím e-mailové korespondence (Gabrhe-

lík & Miovský, 2009). V jiných verzích se také používá inter-

netových vývìsek (message board). Výhodou asynchronní

verze je více èasu na pøemýšlení nad odpovìïmi a možnost

reagovat na dané téma pozdìji (Roth & Tan, 2007).

Využití internetu pro setkávání svépomocných skupin

pro uživatele alkoholu s sebou pøináší øadu pozitiv, ale i nì-

která negativa. Mezi výhody, které se nejèastìji v této sou-

vislosti uvádìjí, patøí: vysoký stupeò anonymity, možnost

zastøení sociodemografických charakteristik uživatele, jako

je barva pleti, pohlaví èi vìk, èasová a prostorová flexibilita,

možnost objevit se v terapeutickém prostøedí až ve chvíli,

když se èlen skupiny cítí pohodlnì a chce o své pøítomnosti

dát vìdìt ostatním, vìtší kontrola nad vlastními reakcemi

a myšlenkami díky psanému projevu, trvalý záznam disku-

zí, ke kterým se èlen skupiny mùže opakovanì vracet (Finf-

geld, 2000). K nejèastìji zmiòovaným negativùm tìch-

to online svépomocných skupin náleží ochuzení projevu

o neverbální složku komunikace a nedostatek vizuálního

a zvukového kontaktu, který mùže zkomplikovat poznání

drobných nuancí v projevu1, delší doba nutná k vytvoøení

skupinové sounáležitosti v online prostøedí než v pøímé ko-

munikaci, riziko podpoøení sociální izolace a riziko objevení

se závislostního chování na internetu2.

1/ Aèkoliv lze pro doplnìní neverbální složky využívat tzv. emotikony,

je tøeba si uvìdomit, že jsou velmi schematizující a mohou být snadno

dezinterpretovány.

2/ Více o riziku vývoje závislostního chování na internetu viz Vondráèková et

al. (2009).



ADIKTOLOGIE116 HOLCNEROVÁ (VONDRÁÈKOVÁ), P., VACEK, J.

Pøes pomìrnì dlouhou tradici využívání internetu pro

setkávání svépomocných skupin nebylo dosud realizováno

mnoho studií, které by podrobily tento fenomén vìdeckému

zkoumání. V roce 2001 provedli autoøi Humpreys & Klaw

(2001) studii, ve které porovnávali èleny klasické svépomoc-

né skupiny a internetové svépomocné skupiny. Do výzkumu

bylo zaøazeno 177 úèastníkù. Zjistili, že 80 % èlenù tìchto

skupin pøedtím nikdy nevyhledalo léèbu v souvislosti s uží-

váním alkoholu, a dále to, že nejèastìjšími èleny tìchto sku-

pin byly ženy (což autoøi dávají do souvislosti s vìtší stigma-

tizací žen uživatelek) a mladiství (kteøí zase vnímají tento

zpùsob intervence jako pro nì pøirozený). Mezi nejèastìjší

dùvody, proè jedinci vyhledali online skupiny, patøil snadný

pøístup k poèítaèi, možnost být v kontaktu se svépomocnou

skupinou v jakoukoliv denní dobu, dùležitost soukromí

a absence klasických svépomocných skupin v blízkém okolí.

Hall & Tidwell (2003) se na vzorku 928 uživatelù svépomoc-

ných internetových skupin zamìøili na jejich obecné cha-

rakteristiky. Z jejich výsledku je patrné, že nejvíce jsou vy-

užívané AA (Anonymní alkoholici), Al-Anon (Blízké osoby

alkoholikù) a ACOA (Dospìlé dìli alkoholikù), dále že prù-

mìrný vìk jejich uživatele je 46 let a že služby využívají

2krát více ženy než muži, které jsou v porovnání s nimi

mladší a èastìji jsou èleny nìkolika tìchto programù sou-

èasnì. Zhruba jedna tøetina uživatelù byla èleny interneto-

vých svépomocných skupin ménì než rok, další tøetina udá-

vala užívání v délce 1–4 rokù a zbývající tøetina využívala

tìchto služeb déle než 4 roky.

� 6 ZÁVÌR
Na základì reprezentativního celopopulaèního dotazníko-

vého šetøení provedeného v roce 2006 (Csémy et al., 2008)

se odhaduje, že 2 % èeské populace (tj. více než 140 tisíc eko-

nomicky aktivních obyvatel ÈR) konzumuje alkohol s tako-

vými problémy, které by vyžadovaly odbornou pomoc a kte-

ré dosahují charakteru syndromu závislosti. Konzervativní

odhady3 týkající se rizikového nebo škodlivého užívání alko-

holu tvrdí, že témìø pìtina dospìlé ekonomicky aktivní po-

pulace, tj. více než 1,3 milionu obyvatel ÈR pije tímto ohro-

žujícím zpùsobem. Pøitom pouze malé procento lidí s poru-

chami vyvolanými užíváním alkoholu vyhledá odbornou po-

moc, léèených uživatelù je pøibližnì pìtina z odhadovaného

poètu osob se syndromem závislosti, v roce 2005 necelých

28 tis. (Csémy et al., 2008). Podobné disproporce v poètu

osob s abúzem a syndromem závislosti na alkoholu v obecné

populaci v porovnání k tìm, které vyhledaly léèbu, jsou uvá-

dìny i v zahranièní literatuøe, kde docházejí k pomìru 3:1

(Cunningham & Breslin, 2004) nebo dokonce 10:1 (Ogborne

& DeWitt, 1999) ve prospìch tìch, které léèbu nevyhledaly.

Právì u osob s abúzem nebo závislostí na alkoholu se lze

velmi èasto setkat s nízkým uvìdomìním si problému, jež se

pak odráží v nedostateèném zájmu o léèbu a v nižším vyhle-

dání léèby, což vede k pozdìjšímu vyhledání pomoci o 10 let

a nìkdy i více (Wang et al., 2005). Zpoždìní vyhledání od-

borné pomoci má negativní následky na zdraví uživatele

a také spoleènost je vystavena vìtším škodám v souvislosti

s rizikovým užíváním alkoholu (WHO, 2002).

Z výše uvedeného pøehledu využití internetu v léèbì

abúzu a syndromu závislosti na alkoholu lze vyvodit, že

právì internetové intervence mohou být jedním ze zpùsobù,

jak oslovit zbylou èást rizikových uživatelù alkoholu, kteøí

nejsou v kontaktu s léèebnými službami, a tak zvýšit záchyt

populace ohrožené škodlivým užíváním a závislostí. Inter-

netové intervence díky nižšímu prahu, snadné dostupnosti

a minimálnímu stigmatizaènímu potenciálu lze využít pl-

nohodnotnì v rámci èasné intervence u rizikových uživatelù

alkoholu, kteøí se do klasických léèebných služeb témìø ne-

dostávají (Wu et al., 2007), v pøípadì uživatelù se syndro-

mem závislosti na alkoholu služby nabízené pøes internet

nemohou plnohodnotnì nahradit léèbu, ale mohou být prv-

ním krokem vedoucím k uvìdomìní problémového chování

a k pøípadnému vyhledání klasické léèebné služby.

3/ Jedná se o dolní hranici odhadu, z metodologického hlediska je tøeba

zdùraznit, že i v anonymních šetøeních mají dotázaní tendenci udávat nižší spo-

tøebu alkoholu, než je skuteènost (tendence vypovídat sociálnì žádoucím zpù-

sobem), a dále osoby s problémy ve vztahu s alkoholem èastìji odmítají úèast

na dotazovém šetøení.
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