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Családorvosi kutatási 

eredmények 

 Addiktológiai tudás

 Alkoholproblémák 3,2

 Drog 2,5

 Nyugtató 3,1

 Viselkedéses addikciók 2,7





Alkohol dependencia, BNO, DSM

• Megvonási tünetek.

• Tolerancia.

• Nagyobb mennyiséget vagy hosszabb ideig iszik, mint
tervezte /Állandó késztetést érez arra, hogy csökkentse, vagy
kontrollálja alkohol-fogyasztását.

• Egyéb fontos örömforrások vagy érdeklődési területek
elhanyagolása vagy feladása / Jelentős időt fordít az alkohol
megszerzésére, fogyasztására vagy annak hatásaiból való
felépülésre.

• Folyamatos fogyasztás a káros következményekre utaló
bizonyítékok ellenére.

• Erős vágy/késztetés a fogyasztásra.

• Sikertelen leállási kísérletek.



Fogyasztás központú, keresztmetszeti 

gondolkodás

Cél: absztinencia

Következmény: ?????



A betegség multidimenzionális

megközelítése

 Krónikus

 Progresszív

 Halálos

 Familiáris

 Gyógyíthatatlan

 Primer



Időbeli spektrum



Szerhasználat spektruma



Mindentudás Egyeteme, dr. Vizi E. Szilveszter



Maslow piramisa



Családi spektrum



Pszichopatológiai spektrum



- képtelen a szociális normákhoz alkalmazkodni, így 
ismételten olyan cselekményeket követ el, melyekért 
megbüntetik

- csalási hajlam, ismétlődő hazudozással, személyes 
előny vagy öröm érdekében mások becsapása

- impulzivitás vagy a tervezés, előrelátás hiánya

- ismétlődő verekedést, támadást eredményező 
ingerlékenység és agresszivitás
saját vagy mások biztonságának vakmerő semmibe 
vétele

- ismétlődő hibákhoz vezető makacs felelőtlenség, 
ami a folyamatos munkavégzés vagy a pénzügyi 
kötelezettségek megszegésével jár

- lelkiismeret furdalás hiánya, emiatt indifferens vagy 
jogos számára mások bántalmazása, becsapása 
vagy meglopása



 kétségbeesett igyekezet a valós vagy képzelt elhagyatás 
elkerülésére. 

 instabil és egyben intenzív személyes kapcsolatok, melyeket az 
idealizálás és a lebecsülés szélsőséges váltakozása jellemez

 identitászavar: jelentős és tartósan bizonytalan énkép vagy 
önérték

 impulzivitás legalább két, elvileg önveszélyeztető területen (pl. 
költekezés, szexualitás, pszichoaktív szer használat, veszélyes 
autóvezetés, falás) 

 ismétlődő öngyilkossági viselkedés, gesztusok vagy 
fenyegetések 

 érzelmi labilitás az észrevehető hangulati reaktivitás miatt (pl. 
kifejezett diszfóriás, ingerlékeny vagy szorongásos epizódok, 
amelyek rendszerint néhány óráig, ritkábban néhány napig 
tartanak 

 belső üresség krónikus érzése

 inadekvát, intenzív harag vagy annak kontrollálási nehézsége



 A nap legnagyobb részében és csaknem minden nap levert hangulat.

 Az érdeklődés és öröm jelentősen csökkenése.

 Jelentős súlycsökkenés- vagy gyarapodás (havonta a testsúly 5%-át 
elérő változás) diétázás nélkül, vagy az étvágy jelentős 
csökkenése/növekedése.

 Inszomnia vagy hiperszomnia csaknem naponta.

 Mozgásos agitáció vagy gátoltság csaknem naponta.

 Fáradtság vagy anergia csaknem minden nap.

 Értéktelenség érzete vagy kifejezett, ill. inadekvát önvádlás/bűntudat.

 Csökkent gondolkodási, összpontosítási vagy döntési képesség.

 A halál gondolatával való gyakori foglalkozás, visszatérő öngyilkossági 
gondolatok konkrét terv nélkül vagy öngyilkossági kísérlet vagy konkrét 
öngyilkossági terv.



Rövid intervenció, szűrés - AUDIT

1, Milyen gyakran iszik alkoholtartalmú italt?

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

3, Milyen gyakran iszik 6 vagy annál több alkoholtartalmú italt egy    

alkalommal?

4, Az elmúlt években milyen gyakran érezte, hogy nem bírja abbahagyni 

az ivást, ha már elkezdte?

5, Az elmúlt években milyen gyakran érezte, hogy nem bírja teljesíteni 

azt, amit Öntől elvártak, mert ivott?

6, Az elmúlt években milyen gyakran volt szüksége egy első italra  

reggel, hogy elkezdje a napot egy erős italozás után?

7, Az elmúlt években milyen gyakran volt bűntudata ivás után?

8, Az elmúlt években milyen gyakran történt, hogy nem emlékezett arra, 

hogy mi történt az este, italozás miatt?

9, Megsérült-e, vagy valaki más italozása miatt?

10, Aggódott-e már rokon, barát, orvos vagy egy egészségügyi  dolgozó 

az ivása miatt és javasolta-e a csökkentést?



Ivási Piramis

 Alkoholfüggőség

 Magas kockázatú ivók

 Alacsony kockázatú ivók

 Absztinencia
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Köszönöm a figyelmet!

drtrabi@gmail.com
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