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CCííle prle prááce ce 

�� Pokusit se o odhad mPokusit se o odhad mííry abstinence v ry abstinence v 
ambulantnambulantníím programum programu

�� Analyzovat psychosociAnalyzovat psychosociáálnlníí fungovfungováánníí
absolventabsolventůů programuprogramu



MetodyMetody

Využití dat z lékařské dokumentace

Dopisová anketa



SouborSoubor

Celkem 453 pacientů, kteří se vstoupili 
do AALP

Muži – 60,3 %

Ročníky narození – 1923 až 1982,
50% - 1948-1963



RespondenceRespondence

Obesláno 453 osob

Dopis nedoručen – 112

Úmrtí – 15

Dopis převzalo 325 obeslaných

Vrátilo vyplněný dotazník 128 (28,3%)

Na dopis nereagovalo 197 osob



ProblProbléémy s alkoholem v dobmy s alkoholem v doběě ppřřed ed 

llééččbou a v soubou a v souččasnostiasnosti



SkSkóóry na ry na šškkáále symptomle symptomůů zzáávislosti v dobvislosti v doběě, , 
kdy se pacient rozhodl k lkdy se pacient rozhodl k lééččbběě v AALP v AALP [a][a] a v a v 
sousouččasnosti (asnosti (poslposl 12 12 mměěss.).) [b][b]

a) b)
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Skór symptomů v souč. (%)
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Závažnost problémů s pitím v době, kdy pacient vyhledal Apolinářský 
ambulantní program a v současnosti

Stupnice: 0 = žádný problém, 10 = extrémně závažný problém
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Abstinence bAbstinence běěhem poslednhem posledníího rokuho roku
a vztah k la vztah k lééččbběě



Abstinence bAbstinence běěhem poslednhem posledníího rokuho roku

3,9 % 3,9 % -- neabstinoval/a vneabstinoval/a vůůbecbec
2,4 % 2,4 % -- abstinoval/a nabstinoval/a něěkolik dnkolik dnůů

6,3 % 6,3 % -- abstinoval/a vabstinoval/a vžždy kratdy kratšíší dobu, kterou stdobu, kterou střříídalydaly
obdobobdobíí pitpitíí

4,7 % 4,7 % -- abstinoval/a po delabstinoval/a po delšíší dobu, tato obdobdobu, tato obdobíí vvššak bylaak byla
ststřřííddáána recidivamina recidivami

21,3 % 21,3 % -- po vpo věěttššinu roku abstinoval/a sinu roku abstinoval/a s výjimevýjimeččnýminými
a kra kráátkými obdobtkými obdobíími pitmi pitíí

61,4 % 61,4 % -- soustavnsoustavněě a da důůslednsledněě abstinoval/a po celý rokabstinoval/a po celý rok



NNáázor na nutnost abstinencezor na nutnost abstinence

2,4 % 2,4 % -- vv mméém pm přříípadpaděě abstinence nenabstinence neníí
a nikdy ani nebyla nutna nikdy ani nebyla nutnáá

20,8 % 20,8 % -- vv mméém pm přříípadpaděě dnes jidnes jižž abstinence nenabstinence neníí nutnnutnáá,,
ale dale dřřííve byla obdobve byla obdobíí, kdy to bylo nutn, kdy to bylo nutnéé

76,8 % 76,8 % -- vv mméém pm přříípadpaděě abstinence je a byla nutnostabstinence je a byla nutnostíí



Význam lVýznam lééččby pro by pro řřeeššeneníí vlastnvlastníích ch 
problprobléémmůů s alkoholems alkoholem

61,1 % 61,1 % -- rozhodujrozhodujííccíí významvýznam

31,7 % 31,7 % -- velký významvelký význam

6,3 %  6,3 %  -- spspíšíše mene menšíší významvýznam

0,8 % 0,8 % -- žžáádný významdný význam



Historie lHistorie lééččbyby

43,5 % 43,5 % -- mměěl/a jsem pouze jednu ambulantnl/a jsem pouze jednu ambulantníí llééččbubu
u Apolinu Apolináářřee

14,5 % 14,5 % -- mměěl/a jsem opakovanl/a jsem opakovaněě ambulantnambulantníí llééččbubu
u Apolinu Apolináářře (dlouhodobe (dlouhodoběějjšíší kontakt)kontakt)

7,3 % 7,3 % -- mměěl/a jsem ambulantnl/a jsem ambulantníí llééččbu u Apolinbu u Apolináářře,e,
pak i jinde, nappak i jinde, napřř. v. v AT ordinaciAT ordinaci

21,8 % 21,8 % -- mměěl/a jsem ambulantnl/a jsem ambulantníí a jednou i nemocnia jednou i nemocniččnníí
llééččbubu

12,9 % 12,9 % -- mměěl/a jsem ambulantnl/a jsem ambulantníí i nemocnii nemocniččnníí llééččbubu
opakovanopakovaněě



PsychosociPsychosociáálnlníí fungovfungováánníí

�� Spokojenost v rodinných a Spokojenost v rodinných a 
partnerských vztazpartnerských vztazííchch

�� Spokojenost s pracovnSpokojenost s pracovníí situacsituacíí
�� PsychickPsychickáá pohodapohoda



PsychosociPsychosociáálnlníí fungovfungováánníí

�� Spokojenost v rodinných a partnerských Spokojenost v rodinných a partnerských 
vztazvztazííchch
–– 83 % je velmi 83 % je velmi čči spi spíšíše spokojenoe spokojeno
–– 8 % nespokojeno8 % nespokojeno

�� Spokojenost s pracovnSpokojenost s pracovníí situacsituacíí
–– 75,4 % je velmi 75,4 % je velmi čči spi spíšíše spokojenoe spokojeno
–– 9,3 % nespokojeno9,3 % nespokojeno



PsychickPsychickáá pohoda (dle MHIpohoda (dle MHI--5)5)
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Std. Dev = 3,63  

Mean = 19,3

N = 110,00



DiskuseDiskuse

Limitace studie:

�Odezva (míra respondence) – reagují většinou ti 
úspěšní

�Nelze kvantifikovat kontingent přijaté léčby



ZZáávvěěryry

–– Na anketu reagovalo 28 % vNa anketu reagovalo 28 % vššech oslovených, v ech oslovených, v 
naprostnaprostéé vvěěttššininěě jde o jde o úúspspěěššnnéé absolventy absolventy 
programu programu 

–– MMííra soustavnra soustavnéé abstinence je velmi vysokabstinence je velmi vysokáá u u 
ttěěch, kdo odpovch, kdo odpověědděěli na anketu (83 %) li na anketu (83 %) 

–– VysokVysokáá mmííra spokojenosti v partnerskra spokojenosti v partnerskéé a a 
pracovnpracovníí oblastioblasti

–– Velmi dobrVelmi dobráá psychickpsychickáá adaptaceadaptace
–– ÚÚspspěěššnníí absolventi programu pabsolventi programu přřijali nutnost ijali nutnost 
abstinence, ztotoabstinence, ztotožňžňujujíí se s cse s cííli programu, mli programu, měěli li 
vysokou mvysokou mííru osobnru osobníí motivace k lmotivace k lééččbběě


