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Despre AA ............................................
Cooperarea A.A. cu Instituțiile de Tratament
Încă de la începuturile sale din 1935, A.A.-ul a colaborat
îndeaproape cu spitalele și cu secțiile de tratament pentru a ajuta
pacientul alcoolic să ajungă și să rămână abstinent. Co-fondatorul
AA, Bill W., el însuși a fost un pacient al unei instituții de
tratament - vechiul Spitalul Municipal din New York City. În
spital a găsit abstinența și la scurt timp după ce a devenit
abstinent, Bill s-a reîntors la spital pentru a lucra cu alți alcoolici.
Celălalt co-fondator al A.A., dr. Bob, medic chirurg, și-a dat
seama de marea nevoie de recuperare existentă și a înființat o
secție de recuperare din alcoolism la Spitalul St. Thomas din
orașul său, Akron, Ohio. Cu sprijinul uneori fortuit, dar
întotdeauna dedicat al asistentei (nealcoolice) sora Ignația, Dr.
Bob a reușit să ajute mai mult de 5.000 de alcoolici.
Alcoolicii Anonimi au transmis mesajul în spitalele de sănătate
mintală/psihiatrice încă din primii ani de existență. În 1939, la
numai patru ani după ce A.A.-ul a pornit, Dr. Russell Blaisdell
(nealcoolic) a permis membrilor A.A. să țină întâlniri în Spitalul
de Stat Rockland din New York. Astfel, foarte mulți alcoolicii au
găsit abstinența acolo și continuând cooperarea cu A.A., mulți
pacienți care se confruntă cu această problemă continuă să se
recupereze și astăzi în acest spital. Sunt multe astfel de exemple
în care o dată drumul găsit, soluția este transmisă tot mai departe.
Sunt multe centrele de tratament care tratează clienții cu o gamă
largă de boli și chiar dacă A.A-ul este dedicat doar scopului său
primordial, acela de a transmite mesajul său alcoolicului care mai
suferă, se pot găsi soluții
de a interfera doar cu cei
care au această problemă. Noi credem că nu
există un alt loc mai bun
de a transmite mesajul
nostru de recuperare ca
și cel din spitale sau din
centrele de tratament
pentru că pacienții se
află acolo tocmai pentru
a căuta ajutor. Conform
unui sondaj făcut în
rândul membrilor AA în
2014 aproximativ 32%
dintre membrii noștri au
spus că întâlnirea cu
A.A.
din
timpul
tratamentului a fost un
factor major în venirea
lor
în
comunitatea
noastră și în păstrarea
abstinenței.

"O caldă strângere de mână între două părți..."
În România, colaborarea între grupurile AA și instituțiile de
tratament au fost încă de la început de bun augur. Doamna Dr.
Doina Constantinescu (nealcoolică) - Medic psihiatru în cadrul
Spitalului Obreja București, inițiatoare și un sprijin de suflet al
Grupului Unu București - mărturisește într-un interviu televizat
faptul că satisfacția pe care a avut-o atunci când a văzut persoane
recuperate a fost mult mai mare decât dacă ar fi primit ceva ca
recompensă materială pentru munca depusă... Ea a avut o
contribuție esențială în înființarea primului grup din București...
dar să o lasăm pe ea să ne relateze: “După Revoluție, că doar
atunci se putea, am aflat de metoda Alcoolicilor Anonimi care
este o metodă de întrajutorare reciprocă pentru acest fel de
bolnavi, care dă rezultate foarte bune dar necesită perseverență.
Am început la București în 1993 cu 2-3 bolnavi pe care-i
pierdeam și iar îi recâștigam. A fost o perioadă relativ lungă în
care abia am reușit să încropesc un grup la Bucuresti cu materiale
primite din străinătate. Apoi, încet... încet, deși nici eu nu
credeam că am să obțin asemenea rezultate, am rămas uimită de
posibilitatea de a opri evoluția acestei boli... pentru că această
boală nu se vindecă niciodată dar se poate opri în evoluție.
Această metodă ajută mult la relaționarea acestor singuratici și ea
nu necesită consum material ci numai dragoste și întelegere... “ O
altă colaborare la fel de caldă, este la Piatra Neamț. Aici, doamna

- Towns Hospital din New York, este
spitalul unde Bill W. și-a început
abstineța ;
- Imaginea mică este un anunț pentru
Towns Hospital într-un buletin
informativ, din 1930;
- Spitalul Sf. Thomas, Akron, Ohio.
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Dr. Rodica Stan (nealcoolică) - Director al Secției de Psihiatrie al
SJU Neamț a știut că se poate și și-a dorit să facă mai mult pentru
această categorie de pacienți și ”...în 1994 am plecat la Timișoara,
unde era deja un grup AA. Am plecat împreună cu un alcoolic
care dorea să se recupereze pentru că mesajul se poate transmite
doar de la un alcoolic la un alt alcoolic. Apoi am pornit un grup
aici la Piatra Neamț. Grupul a fost foarte mic, s-a dezvoltat foarte
greu... însă azi avem bucuria că oamenii sunt voioși și sănătoși, că
au o abstinență senină și împărtășesc cu cei care au nevoie...”
Din aceste frumoase exemple dar și altele din țară, se poate
observa că reunirea la sediul unui centru de tratament sau a unui
spital are avantajul de a face întâlnirea mai accesibilă pacienților
din instituție. Pentru a începe aceasta este foarte ușor... Oricare
doi sau trei alcoolici care s-au adunat pentru a-și câștiga și păstra
abstinența pot să se numească un grup A.A. cu singura condiție
ca, între grup și instituție să nu existe o altă afiliere. Ce înseamnă
asta? În transmiterea mesajului de recuperare în centrele de
tratament, A.A.-ul a făcut întotdeauna astfel în spiritul celei de-a
șasea tradiții, care spune: "Este necesar ca nici un grup AA să nu
sprijine, să nu finanțeze și să nu intituleze ca AA nici un alt
organism, înrudit sau nu cu Alcoolicii Anonimi, ca nu cumva
problemele de bani, proprietate sau prestigiu să ne distragă de la
obiectivul nostru primordial." Astfel, noi cooperăm, dar nu ne
afiliem. A.A. este întotdeauna pregătit să ajute alcoolicii în
spitale/centrele de tratament, dar este bine ca grupurile ținute în
aceste centre nici măcar să creeze impresia de afiliere... De aceea
este recomandat ca numele grupului să nu fie același cu numele
centrului/spitalului.

Salutând noii veniți din centrele de tratament
Dacă un spital sau un centru de dezintoxicare oferă un tratament
pe termen mai lung, pacienților li se poate recomanda și permite
să meargă la întâlnirile "în afară", fiind asfel necesare mai
puține/chiar deloc întâlniri interne. Participarea la întâlnirile A.A.
din afara instituției oferă oportunități importante atât pentru
membrii A.A. din afară cât și pacienților din instituția de
tratament. Pentru membrii A.A. este o foarte bună oportunitate de
a face ceea ce noi numim pasul doisprezece adică "de a ajuta un
alt alcoolic să atingă abstinența". Pentru pacientul centrului de
tratament, este o șansă de a vedea grupul A.A. în acțiune, poate
înțelege mult mai multe despre program și poate vedea că se va
întoarce într-o comunitate în care se poate simți în siguranță. În
acest caz, pentru medicii, administratorii centrului nu este necesar
să înțeleagă tradițiile A.A. sau dinamica grupului A.A. - modul în
care acesta funcționează. Cu toate acestea, se întâmplă ocazional
și este benefic ca pacienții dintr-o unitate de tratament să vină la
un grup însoțiți de un cadru medical.
Pentru întâlnirile care se țin în incinta instituției de tratament sunt
recomandate două tipuri de întâlniri:
(1) O întâlnire a unui grup A.A. Adică un număr semnificativ de
membrii A.A. închiriază un mic spațiu în unitățile de tratament
pentru orele și zilele în care se poate ține grupul și apoi
funcționează exact în același mod ca și grupurile din afară. Dacă
este vorba de o unitate de recuperare pe termen scurt, poate două
sau trei întâlniri pe săptămână pot fi de ținute de câțiva voluntari
A.A. Acești membri A.A. nu acționează în calitate de
profesioniști. Ei doar transmit mesajul către alcoolicii din aceste
centre și îi ajută pe aceștia să se familiarizeze cu A.A. astfel încât
atunci când ies simt că fac parte din A.A.
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(2) Întâlniri A.A. dedicate facilităților de tratament. Acestea diferă
de întâlnirile “clasice” deoarece sunt organizate doar pentru
pacienți. La întrunire sunt invitați unul sau doi membrii vechi A.A.
care sunt rugați să modereze întâlnirea sau să facă o prezentare a
propriei recuperări, a unei părți din program... etc. La aceste
întâlniri pot participa ca observatori și cadrele medicale.
Pe lângă acestea mai pot fi organizate unele întâlniri de ”lucru” cu
cadrele medicale în care se discută despre colaborare și se elimină
acele neclarități, uneori poate inexplicabile, pentru instituții despre
ceea ce A.A.-ul este și mai ales ceea ce nu este. În aceste întâlniri se
simte acea caldă strângere de mână între două părti care-și doresc
același lucru... recuperarea pacienților.
De asemenea, deseori, grupurile A.A. pot ține anumite întâlniri cu
vorbitori în incinta instituțiilor. Adică, o dată sau de două ori pe
lună se pot organiza aceste întâlniri în care membrii vechi A.A. vin
și vorbesc pacienților într-o sală. După prezentări și închiderea
ședinței se pot pune întrebări și se pot discuta amănunte. Oricum ar
fi, noi ne bucurăm să-i ajutăm pe toți cei care au dorința de a nu mai
bea și cel mai important lucru pentru noi este să transmitem mesajul
nostru către alcoolicul nou venit indiferent de către cine este trimis
el către A.A.

Un bețivan vorbind cu altul
La urma urmei, se ajunge la acel contact individual atât de important,
când un alcoolic transmite mesajul său altui alcoolic și cu cât se reduce
decalajului de timp dintre tratament și A.A. cu atât este mai bine pentru
pacient. Tocmai pentru aceasta, acolo unde nu se țin grupuri și pacienții
nu pot să participe la grupuri în timpul internării, membrii A.A.
voluntari îi pot însoți pe alcoolicii care se externează către primele
întâlniri A.A. externe, prezentâdu-le ceea ce se întâmplă la grup și
împărtășindu-și experiența personală din recuperare. Pentru aceasta, se
poate apela la grupul local sau la numărul nostru de telefon (0770225522) pentru servicii naționale pentru a-l pune în contact și a-l
îndruma pe acel doritor.
Ne puteți contacta de asemenea, pentru literatura noastră, prin care
pacienții dar și cadrele medicale pot afla mai multe despre metoda
noastră. Printre acestea vă recomandăm cartea Alcoolicii Anonimi,
Viața fără băutură, Împărtășiri ale alcoolicilor recuperați, broșuri de
prezentare a Alcoolicilor Anonimi și a colaborării noastre cu
profesioniștii.
Experiența practică ne-a arătat că nimic nu ne asigură atât de mult
ajutorul de a nu consuma ca și munca intensivă cu alți alcoolici.
Funcționează chiar și atunci când orice altceva nu merge. Cu alte
cuvinte, un bețivan vorbind cu altul, este calea prin care A.A.-ul a lucrat
încă de la începerea programului. Acesta este și motivul pentru care noi,
alcoolicii aflați în recuperare, ne dorim să colaborăm cu
dumneavoastră.

Cum vă poate ajuta A.A.?
V-ar interesa să aveți o prezentare A.A. într-o scurtă întâlnire la sediul
dvs.? Sau poate doriți mai multe informații despre recuperarea din
alcoolism prin A.A.? Dacă da, vă rugăm să ne contactați la Biroul
General de Servicii, CP10 Beclean, sau prin email la adresa
info@alcooliciianonimi.ro. Vă salutăm cu respect întrebările,
comentariile și solicitările.

Acestă foaie de informare este disponibilă și online la adresa
www.alcooliciianonimi.ro și poate fi descărcată și duplicată
pentru difuzare fără obținerea permisiunii de la A.A.

