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ÖZET Alkol bağımlılığı tedavisinde psikososyal tedaviler önemli bir yer tutmaktadır. Birçok psikosoyal tedavinin alkol bağımlılığında etkin olduğu gösterilmiştir. Bunlar arasında Minnesota modeli, Toplumsal Pekiştireç Yaklaşımı, Ayıklık için Güdüleme, Kendine Yardım Grupları, 12 Basamak
Destekleyici Terapi sayılabilir. Bunların yanında Kısa Girişimler alkol bağımlılığı tedavisinde düşük maliyetli, hızlı ve etkin bulunmuştur. Hem tek başına etkili olabilen, hem de tüm bu tedavi
yöntemlerinin kullanılmasına yardımcı olabilecek bir tedavi yöntemi ise Motivasyonel Görüşme
Tekniğidir. Alkol bağımlılığında psikososyal tedavilerin bilinmesi ve psikofarmakoljik tedavilerin
yanında uygulanması büyük önem taşımaktadır.
Anahtar Kelimeler: Alkol bağımlılığı, psikoterapi

ABSTRACT Psychosocial interventions are an important part of the alcohol dependence treatment.
It has been shown that various psychosocial treatments are effective mehtods for alcohol dependence. We can list the Minnesota Model, Community Reinforcement Approach, Contingency Management Therapy, Self-Help Groups, Twelve Step Facilitation Therapy among those treatments.
Besides these, Brief Interventions have been found low cost, quick and effective. Another treatment method which is effective by itself and can be used as complementary to all those treatment
methods listed above is Motivational Interviewing Technique. For alcohol dependence having
knowledge about the psychosocial treatments and using them as complementary to psychopharmacological treatments carries great importance.
Key Words: Alcohol dependence, psychotherapy
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lkol bağımlılığı tedavisinde psikofarmakolojik yaklaşımlar kadar psikososyal tedaviler de oldukça gelişmiştir. Bu tedaviler uzun yıllardır uygulanmaktadır. Etkinlikleri çeşitli araştırmalarla gösterilmiştir. Alkol bağımlılığında psikososyal yaklaşımın amaçları şunlardır.
Aile ilişkilerini düzeltmek

Sosyal ilişkilerinin düzeltmek

İş, eğitim gibi sorumluluklarını üstlenmesini sağlamak
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Boş zamanlarını değerlendirmesini sağlamak
Yeni beceriler kazanmasını sağlamak
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PSİKOSOSYAL YAKLAŞIMLAR

MİNNESOTA MODELİ

Minnesota modeli kısa süreli, yatılı, 12 basamak tedavisini içeren, ayıklığı (abstinence) hedefleyen bir “kimyasal bağımlılık” programıdır. Son yıllarda giderek
yaygınlaşmaktadır. “Hazelden” modeli olarak da anılır.
Bu model, 1960’larda Minnesota’da alkolizm tedavisinde
uygulanan hastane temelli yaklaşımlardan ortaya çıkmıştır. Bu model, 12 basamak iyileştirme planının uygulanabilmesi için geliştirilmiş yoğun günlük ders
programlarından ve grup toplantılarından oluşan, genellikle 3-6 hafta arası süren, yatılı paket programlardır.1,2

Minnesota modeli, iyi yapılandırılmış olması ve günün neredeyse her dakikası ne yapılacağının belirlenmiş
olması açısından terapötik topluluk yaklaşımıyla benzeşir. Basamaklar arası gelişim sürekli değerlendirilir. Danışmanlık yapanların kendileri de, çoğunlukla benzer
programlara katılmış kişilerden oluşmaktadır. Tedavi süresince ve sonrasında bağılılar AA toplantılarına katılmaları için cesaretlendirilmektedirler. Her ne kadar
Minnesota modeli, terapötik topluluk yaklaşımıyla bazı
yapısal benzerlikler gösterse de aralarında önemli farklılıklar vardır.1,2

TOPLUMSAL PEKİŞTİREÇ YAKLAŞIMI
(COMMUNITY REINFORCEMENT APPROACH)

Alkol sorunlarına toplumsal pekiştireç yaklaşımı aslında uzun yıllardır kullanılan bir yöntemdir. Ancak son
on yılda giderek bilimsel bir müdahale yöntemi olarak
kabul edildi ve uygulanmaya başlanmıştır. Bu yöntemin
amacı alkolün olumlu pekiştireçlerini azaltmak ve ayıklığın olumlu pekiştireçlerini artırmaktır.3,4

Yöntemin ilk adımı alkol bağımlısına maddeyi bırakmak için motivasyon kazandırmaktır. Daha sonra
ayıklığı başlatmak hedeflenir. Bunun için gerekirse sadece bir ay alkol kullanmaması bile istenebilir. Böylece
ayıklığın başlaması sağlanabilir. İçme biçimlerinin analizi, ayıklığı başlatmayı takip eder.5

Olumlu takviyeleri artırma bunların ardından gelen basamaktır. Bunun için kişinin sosyal aktivitelere,
hobilerine, spora yönelmesi sağlanır. Böylece alkol dışında başka haz alabileceği etkinlikler ve ortamlar yaratılmaya çalışılır. Bunlarla birlikte iletişimini artırmak
için iletişim teknikleri öğretilebilir, insanlarla iletişiminin artırılmasına çalışılır.3

Davranış değişikliği için uğraşılır. Bu amaçla alkolü reddetme, kendini ortaya koyma (assertiveness), so-
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run çözme gibi becerileri geliştirilmeye çalışılır. Başka
insanlarla ve eşleri olan ilişkileri düzenlenmeye çalışılır.
Bu amaçla ona yakın olan kişilerle görüşmeler yapılır ve
danışmanlık verilebilir.3

AYIKLIK İÇİN GÜDÜLEME
(CONTINGENCY MANAGEMENT THERAPY)

Ayıklık için Güdüleme Terapisi ile yapılan araştırmalar,
alkol ve madde kullanım bozukluklarının nörobiyolojik
ve çevresel etkenlerden etkilenen bir davranış olduğunu
belirtir. Ayıklık için Güdüleme Terapisinin içmeyi azalttığı ve tedaviye uyumu artırdığı saptanmıştır. Kişi madde kullanmadığı zaman yemek, giyecek, kalacak yer,
kupon, para gibi ödüller ile güdülenir.6-8

KENDİNE YARDIM GRUPLARI

Adsız alkolikler (AA) ismi verilen kendine yardım gruplarıdır. AA, alkol kendileri için önemli bir sorun haline
gelmiş erkek ve kadınların oluşturduğu kar amacı gitmeyen bir arkadaşlık birliği olarak tanımlanabilir. AA’ya
üye olmak için koşul, kişinin kullandığı alkolü bırakma
isteğinin olmasıdır. Başka herhangi bir koşul başvuran
kişilerden beklenmez. Üye olmak için ücret alınmaz.
Her iki organizasyonda tamamen bağımsız çalışan birer
gruptur. Hiçbir politik grupla ya da dinle ilişkisi yoktur.
12 ilke ve 12 basamaktan oluşan bir tedavi yöntemi uygulanır. Kendine yardım gruplarının özellikle alkol bağımlılığı tedavisinde etkin bir yöntem olduğu
gösterilmiştir.9,10

12 BASAMAK DESTEKLEYİCİ TERAPİ
(TWELVE STEP FACILITATION THERAPY)

On iki basamaklı programın etkileri artık sadece AA toplantıları için olmaktan çıkmış, birçok tedavi programının tedavi yöntemini geliştirirken temel aldığı on iki
prensip haline gelmiştir. Diğer birçok tedavi programı,
bakım ve gözetim hizmetlerinin bir parçası olarak kendi programlarını AA’ların katılımıyla tamamlama eğilimindedir. Bazı programlarda on iki basamak, yapılandırılmış ve profesyonel olarak yürütülen tedavi paketinin en önemli parçasıdır.11

Bu tip tedaviler, standart ayaktan tedavi gören hastalara uygulanan programlardan biri çerçevesinde uygulanabilir. On iki basamak destekleyici terapi programı,
on iki basamak modelini temel alan bir yöntemdir. On
iki basamak destekleyici terapi programı, ayaktan tedavi gören hastaların tedavileri için geliştirilmiş, on iki hafta süren ve yapılandırılmış bir programdır. Her seans
belirli bir konu işlenir ve önceden belirlenmiş bir paterTurkiye Klinikleri J Psychiatry-Special Topics 2010;3(3)
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ni vardır. Seanslar belirli ‘iyileşme görevleri’ içerir ve
hastalardan kişisel günlükler tutmaları istenir.11

On iki basamak destekleyici terapi programı, normal AA toplantılarındaki gibi akran desteği odaklı değil
birey odaklı terapi yapılıyor olması ile farklılık gösterir.
Bu terapinin diğer tedavilerin etkinliğini artırdığı gösterilmiştir.12 Bu terapide terapist,
AA felsefesini benimser

AA toplantılarına katılımı artırmayı hedefler
AA ile birlikte çalışır.

Son yıllarda araştırmacılar on iki basamak tedavi
sistemine yönelik etkinlik araştırmalarına büyük ilgi göstermiştir. On iki basamak destekleyici terapi programı,
alkol tüketim davranışını değiştirme bakımından, bilişsel davranışsal tedaviden bile daha etkin bulunmuştur.13,14

DİĞERLERİ

Alkol bağımlılığında kullanılan ve etkin olduğu bildirilen diğer bazı yöntemlerin simleri aşağıda verilmiştir:
Davranışçı yaklaşım

Destekleyici-ekspresif tedavi (supportive expressive therapy)
REBT (Rational-Emotive-Behavioral Theory)

Çözüm Odaklı Terapi
Gestalt Terapisi

Gerçeklik Terapisi (reality therapy)

KISA GİRİŞİMLER

Alkol bağımlılığının tedavisinde hem kısa terapiler, hem
de kısa girişimler isteksiz veya finansal açıdan yetersiz
kişiler için çok iyi bir fırsattır. Yapılan araştırmalar, alkol kötüye kullanan ancak toplumda fonksiyonel olan
kişilerin büyük bir çoğunluğunun uzun süreli tedavilere katılmak istemediğini göstermektedir.15

Alkol bağımlılığı olan birçok hasta özelleşmiş tedavilerden yararlanmaktadır. Ancak bu tarz tedavilerin, alkol bağımlılığı olmayan, fakat bağımlılık riski taşıyan
kimselere uygulanması mümkün değildir. Bağımlılık riski taşıyan kişilere kısa girişim yönteminin uygulanması
daha uygundur.
Tehlikeli alkol kullanımı olan üniversite öğrencileriyle yapılan bir çalışmada, tarama ve kısa girişim yöntemi bilgisayar aracılığıyla kullanılmıştır. 6 haftalık izleme
Turkiye Klinikleri J Psychiatry-Special Topics 2010;3(3)
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sürecinden sonra elde edilen bulgular, kısa girişim uygulanan grubun alkol tüketim oranında, kişisel sorun yaşanmasında, yoğun kullanım dönemlerinin sıklığında
kontrol grubuna oranla anlamlı derece bir azalma olduğunu göstermiştir.16

Alkol bağımlılığı tedavisinde Kısa Girişimlerin
uzun süreli tedavilerle birlikte kullanılmasının etkililiği
artırdığı gözlemlenmiştir.17 Sağlık merkezlerinde tarama
yöntemiyle sorunlu kişiler üzerinde yapılan değerlendirmelerde, aynı zamanda kişinin değişime hazırlık derecesi ve yardım alma isteğinin seviyesi de tespit
edilebilmektedir. Bu kişilere uygulanan kısa girişimler
sonucunda, alkol tüketiminin ve ilişkili sorunlarının
azaldığı vurgulanmaktadır.18

Danışman tarafından yazılan ilgili ve gelecek randevu için cesaretlendirici mektuplar kullanılmıştır. Bu
mektupların tedavi için tekrar başvurmada %51 oranında etkili olduğu görülmüştür.19 Başka bir araştırmada ise basit telefon görüşmeleri ile yapılan kısa
girişimlerin %44 etkili olduğu ve bu kişilerin tedavi olmak için merkezlere geri geldikleri bildirilmiştir. Bütün bu çalışmalar göstermektedir ki, danışmanın stili
ve davranışı, ayrıca uygulanan yöntem ve yaklaşım, sorunlu içicinin tedaviye başvurmasında önemli rol oynamaktadır.19
Bir araştırmada Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) ve
kısa girişim (KG) etkililiği araştırılmıştır. Tesadüf eseri
danışmanlık için başvuran bir grup hastayla yapılan çalışmada, grubun yarısına kısa girişim uygulanmış, diğer
yarısı da BDT tedavisi görmüştür. 6 ay izleme sonucu yapılan değerlendirmede, kısa girişim ve bilişsel davranışçı terapi tedavi sonuçları arasında istatistiksel olarak
anlamlı bir fark bulunamamıştır. Kısa girişimin maliyet/etkinlik oranının bilişsel davranışçı terapiden daha
iyi olduğu bildirilmiştir. Tedavilere katılan kişilerin
memnuniyet düzeylerine bakıldığında ise BDT ve kısa
girişim arasında bir fark görülmemiştir.20

Yapılan birçok çalışma kısa girişimin kısa ve orta
süreli etkisini soruşturmaktadır. Ancak kısa girişimin etkilerinin 5 -10 yıl gibi bir uzun süre içinde nasıl değişim
gösterdiği merak konusudur. Bu nedenle, tehlikeli ve zararlı alkol tüketen kişilerde kısa ve erken girişimin uzun
süreli etkileri de araştırılmıştır.21

Alkol tarama ve kısa girişim uygulanmasının, diğer
alışılmış sağlık hizmetlerine nazaran ekonomik avantajlarının daha fazla olduğu görülmüştür. Genel olarak çalışmalar, alkol tarama-kısa girişim yönteminin, sağlık
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kuruluşlarında kullanmanın karlı olduğunu ortaya çıkarmaktadır.22
Aşağıda alkol kötüye kullanımı ve bağımlılığında
kullanılan bazı kısa girişimlere örnekler verilmiştir.

1. Kontrollü İçme Yöntemi: Alkol kullanımını
azaltmak ya da sınırlamaya “kontrollü içme” adı verilmektedir. Kontrollü içme yöntemi özellikle alkol kullanım bozukluklarında etkin bir kısa tedavi yöntemidir.23

2. Kısa Uzlaşmacı Görüşme (Brief Negotiating Interview-BNI): BNI, aslında motivasyonel görüşme tekniğinin bir versiyonudur. Özellikle acil servislerde
kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Amacı, alkol kullanımının olumsuz etkileri nedeniyle sağlık sorunları yaşayanların, alkolü azaltması veya kesmesini, tedaviye
başvurmasını sağlamaktır.24,25

3. Öğrenciler İçin Kısa Alkol Tarama ve Girişim
Programı (BASICS-Brief Alcohol Screening and Intervention of College Students): Alkol kötüye kullanımına yönelik ikincil önleme programıdır. Bir zarar
azaltma programı olarak da görülmektedir. Program
alkol bağımlılığı sorununu çözmeyi hedeflememektedir. Alkol bağımlılığına yardımcı olamaz. Kapsamlı
bir değerlendirme, geri bildirim, tavsiye ve tedavi
programlarına yönlendirmeyi içerir. Bu program gençlere alkol hakkında daha iyi kararlar vermesini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Müdahale konfrontasyon veya yargılamadan ziyade empati üstüne dayanır.26,27

4. Alkol İçin Seçenekler Programı (CHOICES for
alcohol: A Brief Alcohol Abuse Prevention Program for
College Students): Bu program alkole bağlı sorunların
ortaya çıkması riski olan ancak henüz alkolle sorun yaşamaya başlamamış gençlere yönelik bir yöntemdir. BASICS gibi programlar alkole bağlı sorunlar yaşamaya
başlayanlar içindir. Seçilmiş bir önleme yöntemi olarak
görülse bile, evrensel önleme içinde de değerlendirilebilir. Alkol becerileri eğitim programından (ASTP) alınan kavramlardan oluşturulmuştur. Alkol ve riskleri ile
ilgili bilgiler yaşam stili davranışları içine yerleştirilmiştir.28
5. Tarama, Kısa Girişim ve Tedaviye Sevk Programı
(Screening, brief intervention and referral to treatment-SBIRT): Tarama, Kısa Girişim ve Tedaviye Sevk
Programı, kapsamlı ve entegre bir programdır. Erken girişim konusunda halk sağlığı ilkeleri üstünde kurulmuş
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ve bu bilimin yöntemlerini kullanmaya çalışır. Bu programın amacı sigara, alkol ve madde kullanımına bağlı ortaya çıkan kazaların, hastalıkların ve yeti yitimlerinin
azaltılması veya önlenmesidir.29

MOTİVASYONEL GÖRÜŞME

Motivasyonel görüşme madde kullanımı ve bağımlılık
alanında özellikle son yıllarda giderek önem kazanan bir
yöntem olarak öne çıkmaktadır. Bu yöntem özellikle
madde kullanan kişiyi bırakmaya zorlayan yöntemlerinin başarısız olmasıyla önem kazanmıştır. Motivasyonel
görüşmenin en etkileyici yanlarından birisi kısa süreli
olması ve kişide bırakma yönünde kalıcı etkiler yapmasıdır.29,30

Motivasyonel görüşmenin güncel tanımı şudur:
Motivasyonel görüşme, danışanların ambivalansı keşfedip çözümlemelerine yardımcı olarak davranış değişikliğini çıkartmak için kullanılan direktif ve danışan
merkezli bir yaklaşımdır.32.

Motivasyonel görüşme kişilerin sorunlarını anlamalarını ve değişim amacıyla eyleme geçmelerini sağlamak için yapılan yardımın özel bir yoludur. Bu yöntem
özellikle değişim için isteksiz olan veya ambivalan olan
kişilerde kullanışlı bir yöntemdir.33
Motivasyonel görüşmenin temel ilkeleri şunlardır:
a. Empatinin gösterilmesi

b. Çelişkilerin ortaya çıkarılması

c. Dirençle çalışma

d. Kendine yeterliliği destekleme

Motivasyonel görüşmede terapistin rolü otoriter olmamalıdır. “Ben bir uzmanım ve hayatını nasıl değiştireceğini sana söyleyeceğim” mesajından kaçınılması
gerekmektedir. Değişip değişmemek kişinin özgür seçimidir. Amaç hastanın içsel motivasyonunu artırmaktır.34
Motivasyonel görüşmenin danışanların davranışlarını değiştirmede etkin olduğu araştırmalarda gösterilmiştir. Bu tekniğin ergenlerde yetişkinlere benzer
şekilde etkin olduğu da saptanmıştır.35,36

Araştırmalarda motivasyonel görüşmenin vücut
kitle indeksi, total kan kolesterolü, kan basıncı, kan alkol konsantrasyonu ve standart etanol içeriği üstüne etkileri olduğu bulunmuştur. Bu etkilerin klinik olarak
anlamlı olduğu da gösterilmiştir. Yapılan meta analizlerde kısa görüşmelerde bile (15 dakika) etkin olduğu belirtilmiştir.37,38
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Tekniğin başarısı terapistin eğitim geçmişine (doktor veya psikolog vb) dayanmadığı iddia edilmektedir.
Etkinlik daha çok terapist ve danışan arasındaki ilişki-
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nin kalitesinden ve terapistin aldığı motivasyonel görüşme tekniğindeki yeterliliği veya yetersizliğinden kaynaklanmaktadır.39,40
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