
jaaminen ja 4) itsearvostuksen kohottaminen. Vaillant
näkee, että oma-apuryhmät kuten AA ovat yksinkertaisin
tapa tuottaa nämä neljä asiaa. AA:lainen elämäntapa
ohjelmineen, ryhmineen sekä raittiine ihmiskontaktei-
neen on myös selvä vaihtoehto. Esimerkiksi uudet harras-
tukset eivät yksinään voi ajan mittaan toimia juomista
estävänä vaihtoehtona, koska niihin ei sisälly tarpeeksi
hoitoelementtejä.

On paradoksaalista, että AA:ta on joskus syytetty ritu-
alismista, kun se on ollut AA:n selvä etu ammatillisiin
hoitomuotoihin nähden. Juominen on rituaalinomainen
tapahtuma. On näin aivan luonnollista, että sen vasti-
neeksi tarvitaan jatkuva, säännöllinen ja rituaalinomai-
nen hoitokäytäntö. Toinen kohta muistuttaa, ettei alko-
holistin peruskokemus saa koskaan unohtua terapeutti-
sessa prosessissa.

Kolmas ja neljäs kohta ovat niin yleisesti ymmärretty-
jä, ettei niihin tarvitse tässä paljon puuttua. Sen verran
on sanottava, että monessa hoitomuodossa toiminta kes-
kittyy yksinomaan sosiaalisen ja kemiallisen vaurion kor-
jaamiseen sekä itsearvostuksen kohottamiseen. On sel-
vää, että näin on vaikea saavuttaa pysyvää raittiutta.

Raittiuden säilyttämisessä AA:n ohjelmalla on keskei-
nen asema, vaikka sitä ulkopuoliset usein vähättelevät.

Jotkut ovat askelten merkityksen tajunneet, kuten esimer-
kiksi Gregory Bateson (1985), joka pitää mm. AA:n
ensimmäisen ja toisen askeleen kombinaatiota ainutlaa-
tuisena ideana: "Tappion kokemus ei vain auta alkoholis-
tia vakuuttumdan siitä, että muutos on tarpeellinen; se oz

ensimmäinen askel tuossa muutoksessa. Hän on pullon
kukistama ja tietää, että se on 'hengellinen kokemus'.
Omavoimaisuuden myytti rikotaan näin tuomalla esiin
suurempi voima."

AA:n toimivuutta on mahdotonta kartoittaa tyydyttä-
västi yhdellä ki{oituksella. Lisäksi voisi vastapainoksi
tietenkin luetella syitä, miksi AA ei pysty auttamaan
lukuisaa määrää alkoholisteja. AA on kuitenkin vapaaeh-
toisliike, joka pystyy ja haluaa kantaa vastuun vain AA:
laisista ja AA:han pyrkijöistä. Sillä ei ole lakisääteistä
velvollisuutta laajentaa ja parantaa toimintaansa. Lyhy-
esti sanottuna AA:n tehottomuuden syyt ovat usein sa-

moja kuin sen tehokkuudenkin. AA:n ideologia ja toimin-
ta viehättävät toisia ja ärsyttävät toisia. AA:n kannalta
on ikävää, että useimmiten kielteisyys johtuu ennakko-
luuloista ja tietämättömyydestä.
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Kabnto Kosheb

Alkohokstön " saörasloma"

Saadakseni tässä tarkoittamani ajatuksen mahdolli-
simman selväksi kerron seuraavassa eräästä puhelinkes-
kustelusta niin sanatarkasti kuin vain voin muistaa:

Puhelin soi.

- Onkse tohtori Paloheimo?

- Minä olen.

- Voisinko päästä sinne teidän vastaanotollenne?

- Kyllä se sopii, tulette vain ensi torstainalääkäriase-
malle, minulla on siellä vastaanotto heti kahdeksan jäl-
keen.

- Eikö ennen, mulla kun olis vähän kiire?

- No, mikäs teillä?

- On tullut tässä vähän ryypättyä. . . kun vaimokin
lähti. Pitäis saada lääkärintodistus työnantajalle.

- Mistä asiasta?

- Siitä poissaolosta, täytyyhän siitä olla lääkärintodis-
tus.

- Että siitä ryyppäämispoissaolostako?

- Niin, ne vaatii lääkärintodistuksen.

- Nojaa, käyhän se tietenkin. Voinhan minä todistaa,
että te olette alkoholisti (sanoin tämän aivan ystävällises-
ti, lähes lempeästi) ja että olette sillä tavalla ryypännyt
pari päivää. Ei sitä pidä pelästyä, nykyään katsotaan
näet, että alkoholismi on sairaus. Kyllä sairauden aina
voi todistaa. Onhan sitä hoitoonohjaustakin. Lääkäri
todistaa näet aina sairauden.

- Ei, ei se käy, ei ne sellaista hyväksy. Viime kerralla
käännyin tohtori X:n puoleen. (Mies sanoo selvästi lää-
kärin nimen, jonka unohdan heti aktiivisesti.)

- No, mitä hän kirjoitti?

- Hän pani todistukseenjotain sellaista kuin depres-
sio.

- Mutta sehän oli valhe. . , en minä sellaista voi
tehdä. (Tämä oli tietenkin vähän rumasti sanottu kolle-
gaita, en sentään aivan niin pahasti tarkoittanut, ymmär-
sin tietenkin, että tuo lääkäri halusi vain auttaa.)

- Niinhän se tietenkin oli mutta. . . (Tämän hän
sanoi vähän naurahtaen, ymmärsin, että hän oli oikeas-
taan kanssani samaa mieltä, tarkoitan, että diagnoosi oli
eräänlainen valhe.)

- Ei, kuulkaa nyt, en minä sellaista todistusta voi
antaa. On varmaan parempi kertoa asia niin kuin se on.
Aivan turhaan te siinä asiassa kainostelette. Kuten sa-
noin, alkoholismi käsitetään nykyään sairaudeksi. Ja kai
te alkoholisti olette vai kuinka, kun nyt tuolla tavalla
jäätte pois töistä ryyppäämään. Ja vaimokin lähtee. Sen
ryyppäämisen takia kai hän lähti vai kuinka?

- Nün kai se vähän oli. Tää oli jo toinen vaimo.
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- Mutta tulkaa nyt kuitenkin sinne vastaanotolle, niin
pohditaan yhdessä noita teidän vaikeuksianne. . . muu-
tenkin.

- Taidanpa kääntyä toisen lääkärin puoleen. (Tämän
hän sanoi aivan ystävällisesti tai loukkaantuneena. Ei
mitään "oven kiinni paiskaamisen" tunnelmaa siis.)

En tiedä, miten miehen kävi. Vastaanotolle hän ei
tullut. Mutta arvelen, että kertomus on tuttu monelle
lääkärille. Krapulassa soitetaan ja pyydetään - ehkä
jopa vaaditaan - lääkärintodistusta työnantajalle. Pe-
rusteeksi poissaololle tarjotaan tavallisesti j uuri "masen-
nusta", josta näyttää tulleen yleisön suosikkidiagnoosi.
Mutta jokainenhan tietää, että tässä ei ole kyse siitä
varsinaisesta, oikeasta Depressiosta, joka meidän tautini-
mistöömme on merkitty numerolla 296. No, ehkä sen
alaryhmä 2968 eli Depressio mentis NUD (non ultra
definitione eli tarkemmin määrittelemätön) voisi käydä,
jos tietäisimme, että mies on jo pitemmän aikaa ollut
jostakin syystä tosiaan masentunut. Silloin voisi arvella,
että tuo ryyppääminen oli yritys itse "lääkitä" masennus-
ta. Sitä varten olisi potilas kuitenkin tunnettava. Mieles-
täni tyrimisen ja krapulan aiheuttama "masennus" ei
oikein riitä tähän.

Lääkärin lähtökohtana on tietenkin potilaan auttami-
nen, enkä osaa mielessäni tuomita tuota kollegaani, joka
"pelasti" potilaansa ryyppäämisen seurauksilta. Mutta
olen sitä mieltä, ettei se ole oikein eikä pitemmän päälle
potilaankaan edun mukaista. Totuushan on se, että näis-
sä tapauksissa tiedetään työpaikalla useimmiten varsin
hyvin, mistä on ollut kysymys. Kun työntekijä krapulai-
sena esittää lääkärintodistuksen, jossa lääkäri todistaa
jotain muuta kuin sen, minkä tiedetään olevan totta, niin
saattaa ar\tata, mitä firmassa lääkäristä ajatellaan. Mie-
lestäni lääkärin tulee pysyä totuudessa, mitään siihen
lisäämättä ja mitään muuttamatta.

Meidän uusi tautinimistömme (Tautiluokitus 1987,
Lääkintöhallitus ja Sairaalaliitto) tarjoaa meille näihin
tapauksiin selvät diagnoosit: EBRIETAS ALCOHOLI
30504. Suomeksi vaikkapa viiden päivän päihtymys

- Dies V. Jos lisäksi pidetään selvänä, että potilas on
alkoholisti, merkitään lisädiagnoosiksi ALCOHOLIS-
MUS, 3039X.

Joku voi arastella potilaan leimaamista alkoholistiksi.
Mielestäni turha varovaisuus ei ole paikallaan. Selvää
sanontaa puoltaa myös se, että siten saadaan selvä perus-
ta hoitoonohjaukseen. Itse olen sanonut aina alkoholion-
gelmaiselle asian suoraan mutta tavalla, johon liittyy
myötätuntoa ja joka ei ole loukkaava. Sitä paitsi mehän
tiedämme, että alkoholiongelmaisen on ensin tiedettävä,
mikä on hänen vammansa nimi, ennen kuin hän pääsee
niin pitkälle, että ryhtyy vakavissaan etsimään siihen
apua.

Arvelen, että jos lääkärit alkaisivat johdonmukaisesti
kieltäytyä kirjoittamasta totuutta sievisteleviä, eufemisti-
sia lausuntoja, tulisivat ehkä meidän alkoholistimme va-
rovaisemmiksi. He tietäisivät, että kukaan lääkäri ei enää
pelasta heitä pulasta. En tiedä, miten laaja tässä esittä-
mäni ongelma on. Ehkä kyseessä oli vain poikkeukselli-
nen yksittäistapaus. Olisi kiinnostavaa kuulla, mitä miel-
tä tässä asiassa ollaan.

Martti Paloheimo

T otuus alkohokj uotnien
a öärönköytö st ä E nglannös s a

Ulkomailla käyneiden suomalaisten kuulee usein huo-
kailevan ihastuneena, kuinka vapaata muualla on viinan
suhteen ja kuinka ainoa alkoholiongelma meillä on har-
joittamamme alkoholipolitiikka. Mitä vapaampi on alko-
holin saatavuus, sitä vähemmän on alkoholiongelmia.
Onko esimerkiksi muualla nähty kännisiä toikkaroimassa
yleisillä paikoilla?

Ehkä ei (a Luoja säilyttäköön meillä joitakin erikois-
piirteitä tässä yhdentyvässä maailmassa), mutta kyllä
muuallakin aiheutuu vakavia ongelmia alkoholista. Asi-
asta käydän eri maissa vilkasta keskustelua. Useissa
maissa alkoholia ahdistetaan ankarastikin, esimerkiksi
vaikkapa Neuvostoliitossa ja Yhdysvalloissa. Englannin
alkoholijuomateollisuus on kokenut hyökkäyksen niin ko-
vana, että se on ryhtynyt vastahyökkäykseenjajulkaissut
mm. kirjasen Exploding the myth - truth about alcohol
misuse. Kirjoittaja on Richard Grindal, joka tutkii alko-
holiongelmia englantilaisen alkoholijuomateollisuuden
palveluksessa.

Vyörygstä

Yhtenä syynä englantilaiseen keskusteluun on ollut
hallituksen lakialoite, joka laajentaisi pubien aukioloaiko-
ja. Niiden sallittaisiin olla auki myös iltapäivisin. Parla-
mentti käsittelee parhaillaan ehdotusta. Yleisemmin
taustalla lienee "thatcherismi" eli laissez-faire-politiikan
ulottaminen myös alkoholiasioihin. Alkoholijuomateolli-
suuskin tulee vapauttaa rajoituksista,

Toisaalta hallitusta näyttäisi alkoholiasioissa rajoitta-
van huoli laista ja järjestyksestä. Onhan alkoholi nähty
yhtenä tärkeänä tekijänä rikoksissa ja mellakoissa, mm.
jalkapallohäiriköinnissä. Alkoholissa ei ole - brittihalli-
tuksenkaan näkökulmasta - pelkästään kysymys vapaan
kilpailun edistämisestä.

Sosiaali ja terveysviranomaiset ja erilaiset alan järjes-
töt (British Medical Association, Action on Alcohol Abu-
se, the Institute ofAlcohol Studies) puolestaan vaativat
huomattavasti tiukempaa alkoholipolitiikkaa. Alkoholin
hintaa vaaditaan korotettavaksi ja pubien aukioloajan
pidennystä vastustetaan ankarasti.

On r,yörytetty esiin mahtavia haittalukuja. Englannis-
sa on miljoona alkoholistia, 10 miljoonaa työpäivää me-
netetään joka vuosi alkoholista johtuvien poissaolojen
vuoksi, puolet väkivaltarikoksista tehdään juovuksissa,
kolmasosalla auto-onnettomuuksissa kuolleista on alko-
holia veressä enemmän kuin 0,8 promillea, joka on ratti-
juopumuksen raja, alkoholin väärinkäytön aiheuttamat
kustannukset sosiaalihuollolle ovat 2 mi§ardia puntaa
vuodessa, yhä nuoremmat käyttävät alkoholia jne.

Samanlaisia lukuja, tosin moninkertaisina, esitetään
Yhdysvalloissa: l0 miljoonaa alkoholistia, 7 miljoonaa on
vaarassa alkoholisoitua lähiaikoina, 5 miljoonaa nuorta
juo liikaa, alkoholin aiheuttamat kustannukset ovat ll7
miljardia dollaria vuodessa jne.
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