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R E C E N Z EKLINICKÝ MANAŽMENT ZÁVISLOSTI OD ALKOHOLU

Grohol, M. (2016). Klinický manažment závislosti od

alkoholu (podklady pre štrukturovanú diagnostiku

a terapiu).

Publikace „Klinický manažment závislosti od alkoholu

(podklady pre štrukturovanú diagnostiku a terapiu)“ vyšla

v roce 2016 za podpory spoleènosti Lundbeck Slovensko,

s. r. o. Autorem je MUDr. Miroslav Grohol, který je lékaøem

se specializací v oboru psychiatrie a který se vìnuje mj.

problémùm spojeným s užíváním alkoholu.

Publikace má charakter pøíruèky/uèebnice, která je

psaná srozumitelným jazykem, uvádí spoustu pøíkladù

a nástrojù na posouzení jednotlivých klinických stavù a dal-

ších pomùcek pro klinickou praxi. Jak sám autor píše, pub-

likace je vhodná pro lékaøe a další zdravotnické pracovníky,

klinické psychology a ostatní klinické pracovníky, kteøí se

ve své klinické praxi vìnují diagnostice a léèbì pacientù se

závislostí na alkoholu. Je urèená pro využití v každodenní

klinické praxi.

Celkem 124 stran knihy obsahuje pìt hlavních kapitol

a tøi pøílohy. Použitá literatura je uvedena vždy na konci

každé kapitoly. První kapitola je úvodní kapitolou vìnova-

nou problematice užívání alkoholu v historii lidstva a jeho

léèbì. Autor zde krátce a výstižnì popisuje hlavní milníky

v historii užívání alkoholu, a to od prvních dùkazù, které po-

cházejí z neolitického nalezištì v provincii Henan v Èínì da-

tované do období 7000 let pø. n. l., až po možnosti souèasného

výzkumu. Zamìøuje se na rùzná témata spojená s užíváním

alkoholu v rùzných dobách a kulturách, napø. problematikou

užívání vína až po technologii destilace vína, problematikou

opilství, alkoholizmu, závislosti na alkoholu, klasifikací

a pozdìji diagnostikou, tématem léèby, institucionalizace

a postupné specializace léèby závislosti na alkoholu.

Druhá kapitola se vìnuje skríningu a krátké interven-

ci a je rozdìlena na tøi èásti, na klinické a dotazníkové meto-

dy a tøetí èást vìnující se krátké intervenci. V první èásti

kapitoly autor uvádí seznam klinických skríningových škál

a zkrácený inventáø markerù alkoholizmu (SIMA). V druhé

èásti je opìt uveden seznam dotazníkových skríningových

škál pro posouzení závislosti na alkoholu, který sice není

vyèerpávající, ale jsou zde uvedeny nejèastìji používané

škály. Dále se autor podrobnìji vìnuje dotazníkùm AUDIT

a FAST. V poslední èásti vysvìtluje principy krátkých inter-

vencí a motivaèních rozhovorù.

Tøetí, nejobsáhlejší, kapitola popisuje komplexní bio-

-psycho-sociální posouzení užívání alkoholu. Autor zde dos-

tateènì podrobnì a pøehlednì popisuje stanovení množství

konzumovaného alkoholu, hladinu rizika pití podle množ-

ství, zpùsoby mìøení, dále se vìnuje laboratorní diagnosti-

ce, zdravotním a sociálním dùsledkùm pití alkoholu, kvalitì

života, diagnostice syndromu závislosti na alkoholu, typolo-

gii alkoholizmu a jeho prùbìhu. Každou èást doprovází

množství grafického materiálu vèetnì celé øady nástrojù

pro mìøení konkrétního problému.

Pøedposlední kapitola publikace je nazvaná „Skôr než

zaène lieèba…“ a vìnuje se základním procesùm zmìny,

uvádí škály a strukturované interview používané na hodno-

cení stádií zmìny a vìnuje se transteoretickému modelu

zmìny. Druhá èást kapitoly se vìnuje tématu adherence

a prezentuje autorem vytvoøenou škálu adherence a postojù

k léèbì závislosti na alkoholu ADTAAS.

Pátá kapitola je vìnována tématu léèby, popsány jsou

fáze, cíle, formy a metody léèby. Kapitola je doplnìna o nový

cíl léèby, a to redukci pití jako prostøedku na doèasné zmír-

nìní škod. Pøílohy obsahují pøehledné zobrazení obsahu al-

koholu v nápojích, komplexní vyšetøení pøi podezøení na zá-

vislost na alkoholu (check-list) a zkrácené schéma klinické-

ho managementu pacienta se závislostí na alkoholu.

Celkovì lze publikaci zhodnotit jako velmi pøínosnou

pro klinickou praxi. Publikace je nejen pøehledná a srozu-

mitelnì napsaná, ale také inspirující, pro klinickou praxi

z ní lze èerpat mnoho nástrojù, dotazníkù, škál. Je možné se

také inspirovat velkým množstvím aktuální literatury, na

kterou autor odkazuje. Nedostatkem je skuteènost, že pub-

likace není dostupná v bìžné prodejní síti, ani není volnì

k dispozici.
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