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ohledně pití alkoholu.
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ostatní stránky
SABMiller nenese žádnou odpovědnost za obsah
uvedený na externích webových stránkách.
■

■

Adult Children of Alcoholics World Service Organization, Inc.
www.adultchildren.org/
Alcoholics Anonymous Worldwide
www.aa.org/

■■ U.K. Department of Health, Alcohol
Narconon International
Misuse (Užitečné odkazy na téma
www.narconon.org/
SABMiller
nenese žádnou odpovědnost
alkoholismu britského Ministerstva
obsah and
uvedený
externích Services
webových
■zaAlcohol
Drugna
Information
(Australia),zdravotnictví)
Your Room
stránkách.
http://yourroom.com.au/faq
www.dh.gov.uk/en/Publichealth/
Healthimprovement/Alcoholmisuse/
■■■ National Health Service Choices (UK), Alcohol Misuse
Adult Children of Alcoholics World Service
■

Cílem stránek TalkingAlcohol.com je
pomáhat lidem kvaliikovaně se rozhodovat
ohledně pití alkoholu.

■■ U.S. SAMSHA Substance Abuse
www.nhs.uk/conditions/alcoholmisuse/Pages/Introduction.aspx
Organization, Inc.
www.adultchildren.org
MedlinePlus
(US), Alcoholism and alcohol abuse Treatment Facility Locator (Vyhledávač
protialkoholních zařízení)
■■ www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/000944.htm
Alcohol Concern UK Services Directory
http://dasis3.samhsa.gov/
www.alcoholconcern.org.uk/servlets/

■

wrapper/services_directory.jsp
■■

Alcoholics Anonymous Worldwide
www.alcoholics-anonymous.org
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