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Alkoholhelyzet Európában

Az EU-ban 55 millió felnıtt súlyos

alkoholfogyasztó

A 15 - 29 év közöttiek korcsoportjában nık 

halálozásának több mint 10 %-a, a férfiak 

halálozásának 25%-a összefüggésben áll a 

súlyos alkoholfogyasztással



Európa az 1 felnıttre  (15 év felett) 

jutó évi 12,5 l  alkoholfogyasztásával  a

Világ legerıteljesebben  ivó régiója
((((AlcoholAlcoholAlcoholAlcohol inininin thethethethe European Union European Union European Union European Union ConsumptionConsumptionConsumptionConsumption, , , , harmharmharmharm and policy  and policy  and policy  and policy  

approachesapproachesapproachesapproaches, WHO , WHO , WHO , WHO RegionalRegionalRegionalRegional OffoceOffoceOffoceOffoce forforforfor Europe,2012)Europe,2012)Europe,2012)Europe,2012)

Az alkoholfogyasztás alábecsült probléma

Korrekt információátadás!





Mi az alkoholizmus?

„Alkoholizmusnak tekinthetı, az 
alkoholfogyasztásnak mindazon módja, mely 
az egyén, vagy a közösség, vagy mindkettı 

károsodásához vezet. Betegséggé akkor 
válik, 

ha az egyén elveszti uralmát a fogyasztás 
felett és az alkoholtól függı, dependens

viszonyba kerül.”



Representative survey from 1995 of 1500 persons 
above 18 years 

(Dr. Á. Péter WHO Research)

 problematic 
drinker 20%  20%

 social drinker 
60%

abstientabstientabstient



1   ml etanol  =  0,79 gr    - kb. 0,8 gr
10 ml    „       =  7,9 gr      - kb. 8 gr

Az egyes italok alkoholtartalma rendszerint:
Sör                   4-5 %       3 dl          9,5 gr                  
Bor                   12 %        1 dl          9,6 gr
Égetett  szesz    40 %        0,5 dl     16 gr

300 ml sör X 0,04  =  12,0 ml

1 ital            300 ml sör          
120 ml bor
30 ml tömény



semmi
könnyő

mérsékelt

erıs

Alacsony

kockázati

semmi

kicsi

mérsékelt

súlyos

kockázati probléma függı

Alkoholhasználat

Alkoholproblémák

(Fleming 1995)



Alacsonyszintő kockázat

Naponta 1-2 italnál kevesebb
társasági összejövetelen 3-4 italnál 

nem több  
rizikóhelyzetekben (terhesség, 
autóvezetés,  biz. gyógyszerek 

szedése) soha



Kockázati ivók

Rendszeres fogyasztás

2-3 italnál rendszerint nem több 

Káros egészségügyi hatások sokáig 
nincsenek



Problémaivók

Alkoholfogyasztással kapcsolatos 
problémák 

(ittas vezetés, egészségügyi 
komplikációk, családi problémák, stb.) 



Alkoholfüggık 

Kontrollvesztı ivásminta
Alkohol hiányában elvonási 

tünetek 
Konfliktusok családban, 

Munkahelyen
Szövıdmények   



Az alkoholprobléma megközelítési 
modelljei

1., Démoni modell
2., Etikai modell

3., Szociológiai modell
4.,  Jogi modell

5.,  Betegségmodell 
Biológiai betegség modell

Pszichiátriai betegség modell
Organikus betegség modell



Az alkoholizmus okai

Genetikai
Biokémia

Pszichoszociális



Az alkoholprobléma szőréseAz alkoholprobléma szőréseAz alkoholprobléma szőréseAz alkoholprobléma szőrése

A szőrés célja:A szőrés célja:A szőrés célja:A szőrés célja:

az alkoholprobléma  felismerése, az alkoholprobléma  felismerése, az alkoholprobléma  felismerése, az alkoholprobléma  felismerése, 

a kockázatia kockázatia kockázatia kockázati----, a problémaivás, vagy az , a problémaivás, vagy az , a problémaivás, vagy az , a problémaivás, vagy az 
alkoholfüggıség tényének  megállapítása  alkoholfüggıség tényének  megállapítása  alkoholfüggıség tényének  megállapítása  alkoholfüggıség tényének  megállapítása  



Szőrési tesztekSzőrési tesztekSzőrési tesztekSzőrési tesztek

1111., CAGECAGECAGECAGE: a dependencia jelen vagy múltbeli  
kimutatására alkalmazható (Ewing 1984)

2., Mennyiségi/gyakorisági kérdések Mennyiségi/gyakorisági kérdések Mennyiségi/gyakorisági kérdések Mennyiségi/gyakorisági kérdések (Brown 

1992 NIAAA, Eight Special Report)

3., AUDITAUDITAUDITAUDIT (Alkoholhasználati rendellenesség

azonosítási teszt): gyors, multikultúrális szőrési 

teszt (Babor, Grant – WHO 1989)

4, Alcohol symptom checklistAlcohol symptom checklistAlcohol symptom checklistAlcohol symptom checklist

5, 5, 5, 5, Strukturált interjúStrukturált interjúStrukturált interjúStrukturált interjú



CAGECAGECAGECAGE

---- „Érezte„Érezte„Érezte„Érezte----e valaha annak szükségét, hogy                                     e valaha annak szükségét, hogy                                     e valaha annak szükségét, hogy                                     e valaha annak szükségét, hogy                                     
kevesebbet igyon?”  kevesebbet igyon?”  kevesebbet igyon?”  kevesebbet igyon?”  

---- „Idegesítette„Idegesítette„Idegesítette„Idegesítette----e valaha, ha valaki bírálta    e valaha, ha valaki bírálta    e valaha, ha valaki bírálta    e valaha, ha valaki bírálta    
ivási szokásait?ivási szokásait?ivási szokásait?ivási szokásait?

---- „Érzett„Érzett„Érzett„Érzett----e valaha bőntudatot ivása miatt?”e valaha bőntudatot ivása miatt?”e valaha bőntudatot ivása miatt?”e valaha bőntudatot ivása miatt?”
---- „Érezte„Érezte„Érezte„Érezte----e valaha, hogy reggel ébredés    e valaha, hogy reggel ébredés    e valaha, hogy reggel ébredés    e valaha, hogy reggel ébredés    

után szüksége van alkoholra?”után szüksége van alkoholra?”után szüksége van alkoholra?”után szüksége van alkoholra?”



Az  Amerikai Nemzeti Alkohológiai  Az  Amerikai Nemzeti Alkohológiai  Az  Amerikai Nemzeti Alkohológiai  Az  Amerikai Nemzeti Alkohológiai  
Intézet által javasolt kérdésekIntézet által javasolt kérdésekIntézet által javasolt kérdésekIntézet által javasolt kérdések

„Mennyi alkoholt iszik?”„Mennyi alkoholt iszik?”„Mennyi alkoholt iszik?”„Mennyi alkoholt iszik?”

„A hét hány napján fogyaszt„A hét hány napján fogyaszt„A hét hány napján fogyaszt„A hét hány napján fogyaszt alkoholt?alkoholt?alkoholt?alkoholt?

„Hány italt iszik meg olyan napon, amikor„Hány italt iszik meg olyan napon, amikor„Hány italt iszik meg olyan napon, amikor„Hány italt iszik meg olyan napon, amikor

alkoholt fogyaszt?”alkoholt fogyaszt?”alkoholt fogyaszt?”alkoholt fogyaszt?”



AUDIT 10AUDIT 10AUDIT 10AUDIT 10

10 kérdés10 kérdés10 kérdés10 kérdés

3  3  3  3  ---- fogyasztásra  (lerészegedésre ill. fogyasztásra  (lerészegedésre ill. fogyasztásra  (lerészegedésre ill. fogyasztásra  (lerészegedésre ill. 
kontrollvesztı ivásokra vonatkozó kérdések is)kontrollvesztı ivásokra vonatkozó kérdések is)kontrollvesztı ivásokra vonatkozó kérdések is)kontrollvesztı ivásokra vonatkozó kérdések is)

4 4 4 4 ---- dependenciáradependenciáradependenciáradependenciára
3 3 3 3 ---- a problémaivásraa problémaivásraa problémaivásraa problémaivásra

8888----as pontszám  még megfelelıas pontszám  még megfelelıas pontszám  még megfelelıas pontszám  még megfelelı
15 fölött 15 fölött 15 fölött 15 fölött alkoholalkoholalkoholalkohol----dependenciadependenciadependenciadependencia



Alkoholhasználati rendellenesség Alkoholhasználati rendellenesség Alkoholhasználati rendellenesség Alkoholhasználati rendellenesség 
azonosítási teszt (AUDIT)azonosítási teszt (AUDIT)azonosítási teszt (AUDIT)azonosítási teszt (AUDIT)

1., Milyen gyakran iszik alkoholtartalmú italt?Milyen gyakran iszik alkoholtartalmú italt?Milyen gyakran iszik alkoholtartalmú italt?Milyen gyakran iszik alkoholtartalmú italt?

2., Mennyi alkoholtartalmú italt fogyaszt egy olyan 2., Mennyi alkoholtartalmú italt fogyaszt egy olyan 2., Mennyi alkoholtartalmú italt fogyaszt egy olyan 2., Mennyi alkoholtartalmú italt fogyaszt egy olyan 
napon amikor iszik?  napon amikor iszik?  napon amikor iszik?  napon amikor iszik?  

3., Milyen gyakran iszik hat vagy annál több 3., Milyen gyakran iszik hat vagy annál több 3., Milyen gyakran iszik hat vagy annál több 3., Milyen gyakran iszik hat vagy annál több 
alkoholtartalmú italt egy alkalommal?alkoholtartalmú italt egy alkalommal?alkoholtartalmú italt egy alkalommal?alkoholtartalmú italt egy alkalommal?

4., Az elmúlt évben milyen gyakran érezte, hogy nem 4., Az elmúlt évben milyen gyakran érezte, hogy nem 4., Az elmúlt évben milyen gyakran érezte, hogy nem 4., Az elmúlt évben milyen gyakran érezte, hogy nem 
bírja abbahagyni az ivást ha már   elkezdte?bírja abbahagyni az ivást ha már   elkezdte?bírja abbahagyni az ivást ha már   elkezdte?bírja abbahagyni az ivást ha már   elkezdte?

5., Az elmúlt évben milyen gyakran érezte, hogy nem 5., Az elmúlt évben milyen gyakran érezte, hogy nem 5., Az elmúlt évben milyen gyakran érezte, hogy nem 5., Az elmúlt évben milyen gyakran érezte, hogy nem 
bírta teljesíteni azt amit Öntıl  bírta teljesíteni azt amit Öntıl  bírta teljesíteni azt amit Öntıl  bírta teljesíteni azt amit Öntıl  elvártak, mert ivott?elvártak, mert ivott?elvártak, mert ivott?elvártak, mert ivott?



Alkoholhasználati rendellenesség azonosítási teszt Alkoholhasználati rendellenesség azonosítási teszt Alkoholhasználati rendellenesség azonosítási teszt Alkoholhasználati rendellenesség azonosítási teszt 

6., Az elmúlt évben milyen gyakran volt szüksége egy 6., Az elmúlt évben milyen gyakran volt szüksége egy 6., Az elmúlt évben milyen gyakran volt szüksége egy 6., Az elmúlt évben milyen gyakran volt szüksége egy 
elsı italra reggel, hogy elkezdje a  napot?elsı italra reggel, hogy elkezdje a  napot?elsı italra reggel, hogy elkezdje a  napot?elsı italra reggel, hogy elkezdje a  napot?

7.,Az elmúlt évben milyen gyakran volt bőntudata ivás 7.,Az elmúlt évben milyen gyakran volt bőntudata ivás 7.,Az elmúlt évben milyen gyakran volt bőntudata ivás 7.,Az elmúlt évben milyen gyakran volt bőntudata ivás 
után?után?után?után?

8.,Az elmúlt évben milyen gyakran történt, hogy nem 8.,Az elmúlt évben milyen gyakran történt, hogy nem 8.,Az elmúlt évben milyen gyakran történt, hogy nem 8.,Az elmúlt évben milyen gyakran történt, hogy nem 
emlékezett arra, hogy mi történt emlékezett arra, hogy mi történt emlékezett arra, hogy mi történt emlékezett arra, hogy mi történt az este italozás az este italozás az este italozás az este italozás 
miatt?miatt?miatt?miatt?

9., Megsérült9., Megsérült9., Megsérült9., Megsérült----e Ön, vagy valaki más az italozása miatt?e Ön, vagy valaki más az italozása miatt?e Ön, vagy valaki más az italozása miatt?e Ön, vagy valaki más az italozása miatt?

10., Aggódott10., Aggódott10., Aggódott10., Aggódott----e már rokon, barát orvos vagy egy e már rokon, barát orvos vagy egy e már rokon, barát orvos vagy egy e már rokon, barát orvos vagy egy 
egészségügyi dolgozó az ivása miatt és javasoltaegészségügyi dolgozó az ivása miatt és javasoltaegészségügyi dolgozó az ivása miatt és javasoltaegészségügyi dolgozó az ivása miatt és javasolta----e a e a e a e a 
csökkentést?csökkentést?csökkentést?csökkentést?



Alcohol symptom checklistAlcohol symptom checklistAlcohol symptom checklistAlcohol symptom checklist

1., 1., 1., 1., Jelölje meg azokat a tüneteket, melyeket  az elmúlt 12 Jelölje meg azokat a tüneteket, melyeket  az elmúlt 12 Jelölje meg azokat a tüneteket, melyeket  az elmúlt 12 Jelölje meg azokat a tüneteket, melyeket  az elmúlt 12 
hónapban az Ön  alkoholfogyasztása ismételten okozott, hónapban az Ön  alkoholfogyasztása ismételten okozott, hónapban az Ön  alkoholfogyasztása ismételten okozott, hónapban az Ön  alkoholfogyasztása ismételten okozott, 
vagy  amelyekhez hozzájárult:vagy  amelyekhez hozzájárult:vagy  amelyekhez hozzájárult:vagy  amelyekhez hozzájárult:

� -------- Testi sérülés kockázata (ittas vezetés, veszélyes 
munkakör betöltése, stb.)

� -------------------------------- Kapcsolati problémák (család, barátok)

� -------- Feladatok elégtelen ellátása (otthoni teendık, 
munkahelyi, iskolai kötelezettségek)

� -------- Jogi problémák (letartóztatás, stb.)

� (1 vagy több pozitív válasz alkohol (1 vagy több pozitív válasz alkohol (1 vagy több pozitív válasz alkohol (1 vagy több pozitív válasz alkohol abuzusraabuzusraabuzusraabuzusra utal)utal)utal)utal)



Alcohol symptom checklistAlcohol symptom checklistAlcohol symptom checklistAlcohol symptom checklist

� 2., Jelölje meg azokat kijelentéseket, amelyek elmúlt 12 2., Jelölje meg azokat kijelentéseket, amelyek elmúlt 12 2., Jelölje meg azokat kijelentéseket, amelyek elmúlt 12 2., Jelölje meg azokat kijelentéseket, amelyek elmúlt 12 
hónapban jellemzıek voltak Önrehónapban jellemzıek voltak Önrehónapban jellemzıek voltak Önrehónapban jellemzıek voltak Önre

� --- Folytatta az ivást fizikai vagy pszichológiai problémák 
ellenére

� - -- Sok idıt töltött ivással, illetve az ivásból való felépüléssel

� --- Kevesebb idıt töltött egyéb tevékenységekkel, amelyek 
fontosak,  vagy örömteliek lettek volna

� -- - Ismételten nem volt képes tartani az ivási határt

� --- Ismételten  nem volt képes csökkenteni az ivását, illetve  

abbahagyni



Alcohol symptom checklistAlcohol symptom checklistAlcohol symptom checklistAlcohol symptom checklist

� Sokkal több italra volt szüksége a kívánt hatás 
eléréséhez

� ---- Megvonási tüneteket észlelt, mint pl. a remegés, 
verítékezés,  hányinger, rossz alvás   amikor 
megpróbálta abbahagyni az ivást,  vagy csökkenteni a 
mennyiséget

� (3 vagy több pozitív válasz  alkoholfüggıségre utal)(3 vagy több pozitív válasz  alkoholfüggıségre utal)(3 vagy több pozitív válasz  alkoholfüggıségre utal)(3 vagy több pozitív válasz  alkoholfüggıségre utal)



A strukturált interjúA strukturált interjúA strukturált interjúA strukturált interjú

I., A segítségkérés okának tisztázása

II., Szerhasználat módja és körülményei

III.,  A fizikai dependencia bizonyítása

IV., Az egészséggel kapcsolatos problémák 
megállapítása

V., Személyes adatok, életkörülmények

Családi háttér és szociális támogatás

Munka és anyagi háttér, Érdeklıdés, hobbik

VI., Pszichiátriai zavarok felmérése



Az alkoholszőrés és a gyors intervenció lépéseiAz alkoholszőrés és a gyors intervenció lépéseiAz alkoholszőrés és a gyors intervenció lépéseiAz alkoholszőrés és a gyors intervenció lépései

I. lépés: Az alkoholfogyasztásra vonatkozó kérdések
strukturált interjú                             CAGE

II. lépés:    Az alkoholprobléma értékelése
kockázati ivás    problémaivás          függıség                                

III. lépés:  A megfelelı eljárásra vonatkozó tanácsok

Alkoholdependencia   Kockázati-, ill. problémaivás
Tanácsoljuk az absztinenciát                      Tanácsoljuk, hogy 

csökkentse a mennyiséget
Küldjük a beteget specialistához                Tőzzünk ki ivási célt

IV. lépés: Kövessük a beteg fejlıdését



Mire szerzıdjünk?
Függı fogyasztó



Mire szerzıdjünk?
Nem függı fogyasztó



Mit jelent a Rövid Intervenció?

Rövid (néhány perces) beavatkozásRövid (néhány perces) beavatkozásRövid (néhány perces) beavatkozásRövid (néhány perces) beavatkozás

Direktív, kliens centrikus konzultációs technikaDirektív, kliens centrikus konzultációs technikaDirektív, kliens centrikus konzultációs technikaDirektív, kliens centrikus konzultációs technika

a nem kívánatos viselkedés megváltoztatását célozza  a nem kívánatos viselkedés megváltoztatását célozza  a nem kívánatos viselkedés megváltoztatását célozza  a nem kívánatos viselkedés megváltoztatását célozza  

CélorientáltCélorientáltCélorientáltCélorientált

célja:célja:célja:célja:

Nem függı fogyasztók Nem függı fogyasztók Nem függı fogyasztók Nem függı fogyasztók 

alkoholfogyasztásának csökkentése            alkoholfogyasztásának csökkentése            alkoholfogyasztásának csökkentése            alkoholfogyasztásának csökkentése            

Függı fogyasztók motiválása kezelés igénybevételéreFüggı fogyasztók motiválása kezelés igénybevételéreFüggı fogyasztók motiválása kezelés igénybevételéreFüggı fogyasztók motiválása kezelés igénybevételére



Kik alkalmazzák a Rövid intervenciót?Kik alkalmazzák a Rövid intervenciót?Kik alkalmazzák a Rövid intervenciót?Kik alkalmazzák a Rövid intervenciót?

Szomatikus orvoslásban dolgozó Szomatikus orvoslásban dolgozó Szomatikus orvoslásban dolgozó Szomatikus orvoslásban dolgozó 

szakemberek, pl. háziorvosok, szakemberek, pl. háziorvosok, szakemberek, pl. háziorvosok, szakemberek, pl. háziorvosok, 

belgyógyászok, traumatológusok, de belgyógyászok, traumatológusok, de belgyógyászok, traumatológusok, de belgyógyászok, traumatológusok, de 

alkalmazhatja bármely segítı, aki alkalmazhatja bármely segítı, aki alkalmazhatja bármely segítı, aki alkalmazhatja bármely segítı, aki 

bizalmi kapcsolatban van a kliensselbizalmi kapcsolatban van a kliensselbizalmi kapcsolatban van a kliensselbizalmi kapcsolatban van a klienssel



A Rövid intervenció céljaA Rövid intervenció céljaA Rövid intervenció céljaA Rövid intervenció célja

Az alkoholfogyasztás, mintAz alkoholfogyasztás, mintAz alkoholfogyasztás, mintAz alkoholfogyasztás, mint
problémaviselkedés megváltoztatásaproblémaviselkedés megváltoztatásaproblémaviselkedés megváltoztatásaproblémaviselkedés megváltoztatása

(Miller, (Miller, (Miller, (Miller, RollnickRollnickRollnickRollnick))))
Bármely fajta nem kívánatos viselkedés megváltoztatásaBármely fajta nem kívánatos viselkedés megváltoztatásaBármely fajta nem kívánatos viselkedés megváltoztatásaBármely fajta nem kívánatos viselkedés megváltoztatása

Használjuk, Használjuk, Használjuk, Használjuk, compliancecompliancecompliancecompliance javításásrajavításásrajavításásrajavításásra
Kezelés igénybevételére  való motiválásra egyéb kórképeknélKezelés igénybevételére  való motiválásra egyéb kórképeknélKezelés igénybevételére  való motiválásra egyéb kórképeknélKezelés igénybevételére  való motiválásra egyéb kórképeknél

Dohányzásról leszoktatásraDohányzásról leszoktatásraDohányzásról leszoktatásraDohányzásról leszoktatásra



A magatartás módosítására szolgáló 
stratégiák

F: feedbackF: feedbackF: feedbackF: feedback

R: resposibility (felelısség)R: resposibility (felelısség)R: resposibility (felelısség)R: resposibility (felelısség)

A: advice (tanács)A: advice (tanács)A: advice (tanács)A: advice (tanács)

M: menu (menü)M: menu (menü)M: menu (menü)M: menu (menü)

E: empathy (empátia)E: empathy (empátia)E: empathy (empátia)E: empathy (empátia)

S: selfS: selfS: selfS: self----efficacy (hatékonyság)efficacy (hatékonyság)efficacy (hatékonyság)efficacy (hatékonyság)



A rövid intervenciós kezelés általános A rövid intervenciós kezelés általános A rövid intervenciós kezelés általános A rövid intervenciós kezelés általános 
irányvonalaiirányvonalaiirányvonalaiirányvonalai

Kockázati és problémaivóknál

1., lépés:1., lépés:1., lépés:1., lépés:
Adjunk hangot aggodalmainknakAdjunk hangot aggodalmainknakAdjunk hangot aggodalmainknakAdjunk hangot aggodalmainknak
Világosan érthetı tanácsot adjunkVilágosan érthetı tanácsot adjunkVilágosan érthetı tanácsot adjunkVilágosan érthetı tanácsot adjunk
Tanácsoljuk a betegnek, hogy változtassa meg Tanácsoljuk a betegnek, hogy változtassa meg Tanácsoljuk a betegnek, hogy változtassa meg Tanácsoljuk a betegnek, hogy változtassa meg 
ivással kapcsolatos magatartásátivással kapcsolatos magatartásátivással kapcsolatos magatartásátivással kapcsolatos magatartását
2 . lépés:2 . lépés:2 . lépés:2 . lépés:
Becsüljük fel a kliens változásra valóBecsüljük fel a kliens változásra valóBecsüljük fel a kliens változásra valóBecsüljük fel a kliens változásra való
motivációjátmotivációjátmotivációjátmotivációját



A rövid intervenciós kezelés általános A rövid intervenciós kezelés általános A rövid intervenciós kezelés általános A rövid intervenciós kezelés általános 
irányvonalaiirányvonalaiirányvonalaiirányvonalai

Kockázati és problémaivóknál

3., lépés3., lépés3., lépés3., lépés

Tőzzünk ki egy specifikus ivási céltTőzzünk ki egy specifikus ivási céltTőzzünk ki egy specifikus ivási céltTőzzünk ki egy specifikus ivási célt

4., lépés:4., lépés:4., lépés:4., lépés:

BetegkövetésBetegkövetésBetegkövetésBetegkövetés



A rövid intervenciós kezelés általános A rövid intervenciós kezelés általános A rövid intervenciós kezelés általános A rövid intervenciós kezelés általános 
irányvonalaiirányvonalaiirányvonalaiirányvonalai

Függı ivóknál
1., lépés:   1., lépés:   1., lépés:   1., lépés:   
Fejezzük ki aggodalmunkatFejezzük ki aggodalmunkatFejezzük ki aggodalmunkatFejezzük ki aggodalmunkat
Adjunk érthetı tanácsot: Tanácsoljuk a betegnek, hogy Adjunk érthetı tanácsot: Tanácsoljuk a betegnek, hogy Adjunk érthetı tanácsot: Tanácsoljuk a betegnek, hogy Adjunk érthetı tanácsot: Tanácsoljuk a betegnek, hogy 
ne fogyasszon alkoholt egyáltalánne fogyasszon alkoholt egyáltalánne fogyasszon alkoholt egyáltalánne fogyasszon alkoholt egyáltalán
Alapvetı szükséglet az absztinenciaAlapvetı szükséglet az absztinenciaAlapvetı szükséglet az absztinenciaAlapvetı szükséglet az absztinencia

2., lépés:2., lépés:2., lépés:2., lépés:
Becsüljük fel a változásra való motiváltságotBecsüljük fel a változásra való motiváltságotBecsüljük fel a változásra való motiváltságotBecsüljük fel a változásra való motiváltságot
Határozzuk meg a változásra való felkészültségetHatározzuk meg a változásra való felkészültségetHatározzuk meg a változásra való felkészültségetHatározzuk meg a változásra való felkészültséget



A rövid intervenciós kezelés általános A rövid intervenciós kezelés általános A rövid intervenciós kezelés általános A rövid intervenciós kezelés általános 
irányvonalaiirányvonalaiirányvonalaiirányvonalai

Függı ivóknál

3. lépés:3. lépés:3. lépés:3. lépés:

Tőzzünk ki egy dátumot az ivás Tőzzünk ki egy dátumot az ivás Tőzzünk ki egy dátumot az ivás Tőzzünk ki egy dátumot az ivás 

abbahagyására        abbahagyására        abbahagyására        abbahagyására        

4. lépés:4. lépés:4. lépés:4. lépés:

Irányítsuk a beteget szakemberhezIrányítsuk a beteget szakemberhezIrányítsuk a beteget szakemberhezIrányítsuk a beteget szakemberhez

5.lépés:5.lépés:5.lépés:5.lépés:

BetegkövetésBetegkövetésBetegkövetésBetegkövetés



A Rövid Intervenció eredményessége

11 11 11 11 országraországraországraországra kiterjedıkiterjedıkiterjedıkiterjedı WHO WHO WHO WHO kutatáskutatáskutatáskutatás

(Fleming, M.F.; Manwell, L.B.; Barry, K.L.; and Johnson, K. At-risk drinking

in an HMO primary care sample: Prevalence and health policy implications. American Journal 
of Public Health 88(1):90-93, 1998)

NNNNemememem függıfüggıfüggıfüggı alkoholfogyasztókalkoholfogyasztókalkoholfogyasztókalkoholfogyasztók

HHHHáziorvosokáziorvosokáziorvosokáziorvosok

50 %50 %50 %50 %----os iváscsökkenésos iváscsökkenésos iváscsökkenésos iváscsökkenés



RI metaanalízis

34 randomizált kettıs vak vizsgálat

Kockázati és problémaivóknál

12 hónapos idıszak alatt  

ivás csökkentése 10-30 %-ban
(Moyer et al,2002;Whatlock et al, 2004; Bertholet et al,2005; Kaner et al,2007)



Eredményessége

Az Amszterdami Alkohológiai Intézet

Vizsgálatai szerint a bizonyítottan hatékony 

eljárások között az elsı helyen áll



A Rövid Intervenció eredményessége

Alkoholfüggık 65%-a jelentkezett be az

intervenciót követıen alkohológiai kezelésre

(Alcohol Alert of 1999 National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism No. 43 
April1999)



Újabb kutatások Rövid intervenció 
alkalmazására

Kriminális cselekmények elkövetıi közöttKriminális cselekmények elkövetıi közöttKriminális cselekmények elkövetıi közöttKriminális cselekmények elkövetıi között
Screening and brief intervention in the criminal justice system.
Lapham S. Behavioral Health Research Center of the Southwest, 
Albuquerque, New Mexico, USA

Terhesek közöttTerhesek közöttTerhesek közöttTerhesek között Screening and brief intervention in prenatal

care settings Chang G.Harvard Medical School, Boston, Massachusetts, 
USA

Sürgısségi Osztályokon Traumatológiákon
Screening and brief intervention in the emergency departmentScreening and brief intervention in the emergency departmentScreening and brief intervention in the emergency departmentScreening and brief intervention in the emergency department
D'Onofrio GD'Onofrio GD'Onofrio GD'Onofrio G, Degutis LCDegutis LCDegutis LCDegutis LC
Department of Surgery, Section of Emergency Medicine, Yale University
School of Medicine, New Haven, Connecticut, USA.



Vizsgálataink 2005

Budapesti hepatológiai ill. gastroenterológiai osztály 

270 ágy

Alkoholproblémára utaló laboratóriumi eltérések a 

kezelt betegek 70 %-ánál

Pszichiátriai konzílium kérés a betegek 5 %-ánál 

delírium tremens miatt



Amit ajánlottunk

Szakmai továbbképzés Rövid intervenció Szakmai továbbképzés Rövid intervenció Szakmai továbbképzés Rövid intervenció Szakmai továbbképzés Rövid intervenció 
technikájából  2 alkalommaltechnikájából  2 alkalommaltechnikájából  2 alkalommaltechnikájából  2 alkalommal: : : : 
résztvevık száma 18 fırésztvevık száma 18 fırésztvevık száma 18 fırésztvevık száma 18 fı

Kredit pontos 60 órás alkohológiai továbbképzésKredit pontos 60 órás alkohológiai továbbképzésKredit pontos 60 órás alkohológiai továbbképzésKredit pontos 60 órás alkohológiai továbbképzés
Résztvevık száma: 1 fıRésztvevık száma: 1 fıRésztvevık száma: 1 fıRésztvevık száma: 1 fı

Folyamatos konzultációFolyamatos konzultációFolyamatos konzultációFolyamatos konzultáció

Rendszeres konzíliumRendszeres konzíliumRendszeres konzíliumRendszeres konzílium



Eredmény

2005 és 2006 évben

Szupervízió igénybevétele: 0 eset

Konzultáció 0 eset

Konzílium kérés: alkoholprobléma miatt:

8 eset



Saját tapasztalatok
VIII –IX kerületi háziorvosi praxisok

Alkoholszőrést megtanulta 7  h.o.

Rövid intervenciót megtanulta 7  h.o.

Rendszeresen alkalmazza: 4 h.o.

200 kliens   10 % függı

40 %  kockázati ill. problémaivó

Alkohológiai kezelésbe került 35 kliens

Ivást csökkentette  50 kliens



Köszönöm a 

figyelmet!


