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Důvody zájmu o využití internetu
v prevenci a léčbě alkoholu

•

Rostoucí počet uživatelů internetu:
52% ČR, 60% EU, 72% USA
(ŠMAHEL et al., 2009; TOSSMANN & LEUSCHNER, 2009)

•

•

Vyšší pravděpodobnost zachycení skryté
populace rizikových uživatelů:
ženy, mladí lidé, osoby žijící na vesnici,
osoby se škodlivým užíváním alkoholu
Snížení nákladů na léčbu uživatelů a
zvýšení léčebné kapacity
(TOSSMANN & LEUSCHNER, 2009)

Online informační stránky

•

Zvýšení motivace k léčbě, zdroj
svépomocných materiálů, harm reduction
informace
(HOUSTON & ALLISON, 2002)

•
•

70% uživatelů internetu někdy vyhledávalo
zdravotní informace na internetu
8% uživatelů internetu v USA využilo
internet k vyhledání informací o alkoholu
nebo drogách,
9,7% v Portugalsku (4. nejhledanější téma)
(HOUSTON & ALLISON, 2002; ESPANHA, 2008)

Základní druhy informačního servisu

A)



B)

 Interaktivní informační servis

Jednosměrný informační servis

testy užívání alkoholu
internetové poradenství ve formě
zaznamenaných otázek a odpovědí

Jednosměrný informační servis

•
•
•
•
•

poučení o tom, jak alkohol funguje v těle
člověka, jaká jsou rizika
jak poznat rizikové užívání alkoholu
jaké jsou možnosti léčby abúzu nebo
syndromu závislosti na alkoholu
www.alkoholik.cz, www.pijsrozumem.cz,
www.napivosrozumem.cz
www.drinkaware.co.uk,
www.alcohol.gov.au, www.niaaa.nih.gov.

Interaktivní informační servis

•
•
•

www.drogovaporadna.cz
problematika závislostí
www.internetporadna.cz
obecně duševní či somatické zdraví
www.ambulance.poradna.adiktologie.cz
informační servis pro studenty vysokých
škol

Online informační stránky

•

Odbornost

• Většina informací prezentovaných na webu
neprochází formální ani obsahovou kontrolou,
která by po odborné stránce zajistila přesnost
a platnost
 existuje riziko, že informace mohou být pro
příjemce potenciálně nebezpečné, a to i
nezáměrně, v mnoha směrech

Online screening a
krátká intervence
•

Založené na konceptu krátké intervence, jejíž efektivita byla
prokázána ve zdravotnických zařízeních (MOYER et al., 2002)
Vždy je tvořena 2 komponentami:
A) Online dotazník (AUDIT)
• Dotazníky na internetu jsou stejně spolehlivé jako klasické
metody (tužka a papír, rozhovor) (MILLER et al., 2002)
B) Zpětná vazba založená na
výsledku dotazníku
• Personalizovaná,
neodsuzující
• Porovnání užívání v poměru
k obecné populaci
• Rizika dalšího pokračování
• Doporučení, případně
seznam organizací
nabízejících odbornou
pomoc (SAITZ et al., 2004)

Screening a krátká intervence na internetu doplňkové komponenty
(CUNNINGHAM et al., 2005; www.alcoholhelpcenter.net)

C) Diář
• Sledování vzorce
užívání po časový úsek
D) Stanovení cílů
• Abstinence či
kontrolované užívání
• Možnost zvolení si
vlastních cílů je v
souladu s doporučením,
jak u ambivalentních
uživatelů podpořit jejich
motivaci ke změně

Online screening a krátká
intervence – efektivita

•

Výsledky několika studií potvrzují efektivitu tohoto
typu intervence u populace problémových
uživatelů alkoholu
(WALTERS et al., 2007; DOUMAS et al., 2009)

•

Porovnání užívání alkoholu s užíváním v obecné
populace často poskytlo neočekávanou informaci
a bylo považováno za nejvíce přínosné
(LIEBERMAN, 2003)

•

Uživatelé s vyšším stupněm ambivalence ve
vztahu k užívání alkoholu označovali program za
efektivní oproti těm s nízkým stupněm motivace
(LIEBERMAN, 2003)

Odkazy

•
•
•
•
•

http://alcoholscreening.org/
http://alcoholism.about.com/
http://alcoholhelpcenter.net/
http://www.e-chug.com/
http://www.mystudentbody.com/

Online svépomocné skupiny

•
•
•

Online internetové skupiny jsou atraktivní
pro ženy a mladé lidi
80% uživatelů nikdy nevyhledalo léčbu
Nejčastější důvody členství ve skupině
a) Snadný přístup k internetu
b) Důležitost mít možnost přístupu na MM
v kteroukoliv denní dobu
c) Důležitost soukromí
d) Absence klasických svépomocných skupin v okolí
(HUMPREYS & KLAW, 2001)

Online setkání
svépomocných skupin
Svépomocné skupiny:
AA, Al-Anon, ACOA, MM
A) Synchronní
komunikace
• Setkání se odehrávají
v reálném čase
• Chatové programy nebo
IRC servery
B) Asynchronní
komunikace
• Setkání jsou otevřena
pro komentáře po nějaký
časový interval (týden)
• Email nebo bulletin board
(ROTH & TAN, 2007)

http://www.stayingcyber.org
Doug B
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Location:
Connecticut

Quote Reply Posted: 05 Apr 2009 at 9:40am

Hi everyone, Doug, alcoholic here.
What comes to mind today for me is the importance of helping others. Not that long ago I really wondered why I even had a cell
phone. I never called anyone, and the only calls I got were collectors and dealers. This month I'm way over on minutes and have
called my provider to change to an unlimited plan. I call 5-10 people daily and receive at least that many calls. I get so much freedom
from being a "part of" again today.
So, as a topic, I'd like to suggest the importance of reaching out, keeping it by giving it away.
Love you all
The Other Doug

LeeU
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Quote Reply Posted: 05 Apr 2009 at 9:42am

RESTORATION TO SANITY: My 25th anniversary is tomorrow. I am sane today. I was not when I was drinking. For me the restoration
came in phases, over time. I am grateful for that...a "quick fix" would probably have shocked my system too much LOL! I used to
treasure my insanity...the pride of the EGO-edging God out. I wanted no part of GOD-good orderly direction. I was as addicted to
chaos and destruction as I was the alcohol that fueled it. I got sober in spite of myself and am very grateful that I have not had to go
back out, a day at a time, in so long. That is a miracle. And for anyone with the question on their mind, let me answer that "No, it is not
necessarily that much easier with so much continuous time. I practice daily prayer, vigilance, gratitude, step work etc. etc. because I
have no doubt whatsoever that I am one drink away from a drunk and I can take that drink at any given moment of any given day. I
have a reprieve, I am in remission...but it ain't gone and there is no cure. Thanks for listening.

Psalm 91, the ultimate shield for enduring protection. LeeU

Odkazy

•

www.triezvypriestor.net
(slovenská stránka)

•
•
•
•

www.stayingcyber.org
www.stepchat.com
www.moderation.org/chat
http://health.groups.yahoo.com/group/AS
OBERREALITY

Online poradenství/psychoterapie

•

Skutečný terapeut poskytující poradenství /
terapii skutečnému klientovi (ROCHLEN et al., 2004)
• Nejvíce jsou poskytovány KBT a motivační
terapie (COPELAND & MARTIN, 2004)
Základní druhy online poradenství/psychoterapie

1)
2)
3)
4)

Chat
Emailová korespondence
Online skupiny
Videokonference

(GRIFFITHS, 2005)

Online poradenství/psychoterapie

•

•

Online poradenství využívají oproti jeho
klasické formě více ženy, mladí,
zaměstnaní lidé, většina poradenských
sezení proběhla mimo klasickou pracovní
dobu (SWAN & TYSSEN, 2009)
Klienti substituční léčby využívající
psychoterapii prostřednictvím
videokonference byli spokojeni s tímto
typem léčby především pro pohodlnost a
důvěru (KING et al., 2009)

Odkazy

•
•
•

www.rct.jellinekclinics.com
www.egetgoing.com
www.counsellingonline.org.au

Výhody a nevýhody využití internetu
v prevenci a léčbě
A) Výhody
• Velmi nízké provozní
náklady
• Přístupnost pro velký počet
osob
• Podchycení skryté
populace
• Časová a prostorová
flexibilita
• Možnost trvalého záznamu
• Větší možnost anonymity
• Možnost přemýšlet nad
odpovědí

B) Nevýhody

•
•
•
•
•
•
•

Nedostatek flexibility přítomné
v klasické „léčbě“
Omezené možnosti v akutním
případě
Omezená identifikace přídatné
psychopatologie
Nedostatek zrakových
informací může zkomplikovat
poznání některých nuancí
v komunikaci
Trvá déle než se zformuje
terapeutický vztah
Prohloubení sociální izolace
Etické a právní problémy

(LIEBERMAN, 2003; SAITZ et al., 2004; FINFGELD, 2000)

Mějme na paměti, že …

Internet představuje účinný
komunikační kanál, který otevírá
nové možnosti, ale samozřejmě
nemůže plně nahradit tradiční
přístup tváří v tvář.
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