A z alkoholbetegek csoportterápiájának
új lehetőségei

Az alkoholizmus természetéről, eredetéről kialakított nézetek ellentm ondá
sosak. A tünetértelmezésben és az alkalm azott terápiában nem minden irányzat
hangsúlyozza a páciens belső m otiváltságát, am ely nélkül pedig a gyógyító erő
feszítések többnyire kudarccal végződnek. Tudatában kell lennünk annak, hogy
az intézet kényszerjellege és a beteg ellenállása k om oly erőt képvisel a gyógyítás
sal szemben.
E b b ől adódik, hogy kezdetben nem a páciens alkoholizmusa ellen kell har
colni, hanem segíteni kell őt problém ái feltárásában és az adekvát megoldások
megtalálásában. Nem az italfogyasztást kell tiltani, hanem lehetőséget kell biz
tosítani olyan életform a kialakítására, am elyben a beteg képessé válik megfelelni
a vele szemben tám asztott követelm enyeknek, kepessé válik felelősségteljes,
szabad, felnőtt életre. A terápiának tehát nem a tünetet kell megszüntetnie,
hanem a zavart, am ely ezt előidézte.
Előadásom ban egy olyan irányzat alapján kialakított csoportterápiás m ód
szer kísérleti eredményeiről, tapasztalatairól szám olok be, am ely Marlatt tanu
láselméleti koncepciójára épül. Ennek lényege: minimálisra csökkenteni a pácien
sek ellenállását a terápiás folyam atban. Marlatt elmélete szerint az alkoholfo
gyasztás tanult viselkedés, am elyet a szociális tanulás törvényei által sajátítanak
el az emberek.

Milyen hatások erősítik az alkoholfogyasztást?

Az alkoholfogyasztás az első fázisban szubjektíve kellemes érzetekkel jár
együtt. Azonnali jutalm azó jellege m iatt ez a fázis alkalmas arra, hogy gyorsítsa
a tanulás folyam atát, vagyis fokozza a fogyasztó elvárásait. Az alkoholfogyasztás
m ásodik fázisában az első fázis eufóriás (fokozott jók edvre utaló) hatása az ellen
kezőjébe csap át. A kialakult kellemetlen érzetek késleltetett hatásuk miatt nem
gátolják a tanulás folyam atát, tehát elképzelhető, hogy az ivás feletti kontroll
elvesztését kognitív elvárások és fiziológiai m echanizm usok közvetítik. A kutatá
sok utóbb arra is fényt derítettek, hogy az elvárások sokféle em beri viselkedésnél
hatálytalanítják az alkohol farm akológiai (gyógyszertani) hatását, és ebben az
illető személynek az alkoholfogyasztással kapcsolatos hiedelmei döntő szerepet
játszanak a szociális, helyzeti tényezők mellett.
A fentiek ismeretében a mértéktelen ivás a következő tényezők függvényében
változik Marlatt szerint:
—
Mennyire érzi magát az adott személy egy másik egyén vagy csoport által
ellenőrzöttnek, m ennyire érzi magát tehetetlennek befolyásukkal szem ben?
Vagyis minden olyan esemény rizikófaktor, am i veszélyezteti az egyén saját k on t
rolljával kapcsolatos érzékelését.
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— K épes-e veszélyhelyzetben megfelelő megoldási m ódhoz nyúlni ? H a nem,
saját hatékonyságának csökkenését éli át. A legközelebbi feladatnál alacsonyab
bak lesznek a saját magával kapcsolatos elvárásai — ez pedig a tehetetlenség
érzésével jár együtt.
— Milyenek az alkohollal kapcsolatos elvárásai és múltbeli tapasztalatai ?
Mit gondol, az alkohol növeli erejét vagy sem ?
— H ozzáférhető-e az alkohol ? Milyen nehéz megszerezni ?
Az utóbbi években különböző viselkedésvizsgáló eljárásokat fejlesztettek ki.
Az alkoholfogyasztás közvetlen megfigyelése képm agnóval érdekes inform ációkat
ad a terapeutának a páciens ivási szokásairól, stílusáról, az intoxikáció (a m érge
zés) mértékéről és a szociális nyom ás iránti fogékonyságáról.

M i idézi elő az ivást?
—- düh, frusztráció (bénító élmény), tehetetlenség, kontrollvesztés és egyéb
negatív érzelmi állapotok nem megfelelő kezelése;
— szociális nyom ás ;
— rosszul kezelt interperszonális kapcsolatok.
M iből áll a pozitív visszajelzés?
H a a b eu ta lt...
— felismeri saját intoxikációjának mértékét,
— korlátozza alkoholfogyasztását,
— elsajátítja az ivási szokások feletti kontrollt,
— ellenáll a szociális nyom ásnak és betartja a maga által választott határo
kat,
— m egtanulja figyelni önm agát ivás közben.
A beteg belső egyensúlya nagyon fontos m eghatározója az alkoholfogyasz
tásnak. H a a beutalt nélkülözi ezt az egyensúlyt va gy nagyobb mértékű stressz
hatás alatt áll, akkor úgy érzi, hogy elvesztette kontrollját saját érzései és visel
kedése felett. Az is lehet, h ogy a beteg kontrollját egy külső személy csökkenti, aki
fölött nem tud uralkodni. A terapeuta beavatkozásaival adekvátabb élvezeteket
akar a beteg életstílusába beépíteni, hogy ilyen m ódon csökkentse páciensének
alkoholfogyasztását, azaz önjutalm azási igényét.
Marlatt szerint az alkoholizm us nem mindig gyógyíth ató az alkoholfogyasztás
szélsőséges korlátozásával. Ú gy véli, h ogy a mértéktelen fogyasztás és a teljes
absztinencia (önm egtartóztatás) k özött van egy középút, ami tudatosságon, tanult
készségeken és felelős választáson alapul. Elm életi koncepciójának illusztrálására
ízleléti kísérleteken bizonyítja be, h ogy a problém aivók tanult viselkedési sém á
jukat hozzák, a szociális ivók pedig a szociális stressznek megfelelően ízlelnek
töb bet az eléjük tett italból. Tanuláselméleti koncepciója szerint a rosszul rögzült
viselkedésm ódok egy terápiás szituációban feedback (visszacsatolás) segítségével
m ódosíthatók, és kialakíthatók új viselkedési formák.
Az alkoholbetegben az italozás és annak következm ényei sem kognitív, sem
emocionális szinten nem egyeztetődnek össze az adott történések közben átélt
pszichés élményekkel. Sőt mindezek beszám olóikban úgy tükröződnek vissza mint
külső hatások, m elyek ellen nincs m it tenni.
Előadásom ban olyan csoportterápiás kísérletről szám olok be, am elyben alter
natív m ódon lehetőség nyílt alkohol vagy üdítő fogyasztására. A csoportba nyolc
beteg került, kiválasztásukban a következő szem pontok vezettek:
— intellektusa legyen átlagos,
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— ne küzdjön verbális kifejezési nehézségekkel,
— a kezelés utolsó időszakát eredm énytelenül töltse intézetünkben.
A foglalkozások indulása előtt a leendő csoporttagok közös megbeszélésen
vettek részt, ahol tájékoztattam őket a kísérletről. F ő célként az alkoholhoz,
azon keresztül környezetükhöz való alkalm azkodásuk értelmezését, ebből adódó
konfliktusaik feltárását jelöltem meg. Olyan helyzetet terem tettem , am elyben
megengedett v olt az alkoholfogyasztás, ugyanakkor nem kaptak felmentést az
ebből eredő viselkedés megnyilvánulásaira. Lehetőséget biztosítottam a felnőtt
szerepre, maguk dönthettek, döntéseiket szabadon érvényesíthették, de vállalniok
kellett a következm ényeket is. Tehát a csoportfoglalkozáson fogyasztott alkohol
hatására kialakult — csoporton kívüli — konfliktusaikat saját maguknak kellett
megoldani. Ezzel életszerű m odellhelyzet terem tődött. A d ott környezetben (a
csoportban) az alkoholfogyasztás megengedett, de egy tágabb környezetben (az
intézetben) erre ellenérzéssel reagálnak, sőt felelősségre vonnak, ha az italozás
mértéke m eghaladja a környezet tűrőképességét. A kísérlet heti három órában
két és fél hónapig folyt.
A kísérlet terve
—- K ezdetben egy-m ásfél órára terveztem a foglalkozásokat. Ez az idő a
gyakorlatban rövidnek bizonyult. E gyfelől a csoportfolyam atok intenzitása
m iatt, másfelől az ital hatására bekövetkező interakciók következtében a cso
porttagok számára szükséges v olt az ital hatására beindult viselkedés-m echaniz
m usok visszajelzése.
— Minden csoporttag csak önm agának tölthetett. E zt a szabályt azért ter
veztem be, hogy csökkentsem a szociális nyom ást és fokozzam az egyén felelős
ségét az italfogyasztásban.
— Csoportvezetőként a meleg, elfogadó attitűdöt képviseltem, mely tovább
fokozta a tagok egyéni felelősségérzését a csoportm unkában, a vállalt és a végzett
feladatoknak való megfelelésben.
— K épm agnó segítségével szándékoztam visszajelezni, értelmezni az adott
csoportfolyam atot, tudatosítani az élm ényeket és az érzelmeket.
A kísérlet hipotézisei
1. Az adott alkohol mennyiség elfogyasztására felhasznált idő növekszik.
2. A z ital jelenléte minimálisra csökkenti a páciensek ellenállását a kezelés
során.
3. Az ellenállás csökkenésével bepillanthatunk azokba a pszichés folyam a
tok ba és viselkedési stratégiákba, am elyek kialakították az italfogyasztás igényét.
4. Jelzést kaphatunk a szociális nyomás mértékéről.
5. Inform ációt szerezhetünk az italozás első fázisában arról, hogy milyen
elvárásai vannak a csoporttagnak önmaga, mások, illetőleg a környezete felé.
6. Ezek a visszajelzések elindíthatnak egy tanulási folyam atot, am elyben
— önismerete fejlődésével — az egyén job b an rendezni tu dja belső konfliktusait.
7. A pozitív visszajelzések jó indulási alapot adhatnak a kontroli-kiépítésben
és az én-erősítő tendenciák fejlődésében.

A kísérleti csoport történetének áttekintése

A z első foglalkozás alkalmával két csoporttag az elfogyasztott italmennyiség
hatására olyan viselkedést produkált, am ely m ind a csoporttagok, mind a csopor
ton kívüli társak elmarasztalását von ta m aga után. Viselkedésüket fok ozott
kontrollvesztés jellemezte, a többieket nem hagyták szóhoz jutni, interakcióik
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során saját viselkedésük megerősítését igényelték. U gyanakkor elvárták, hogy
a többiek maximális érdeklődést tanúsítsanak irántuk, m integy rákényszerítették
a csoportot, hogy indulataikat féken tartva, verbális megnyilvánulásaikat elfojtva
csak rájuk figyeljenek. A csoport arra az elhatározásra ju tott, hogy a következő
alkalommal vigyáznak erre a két csoporttagra.
A második foglalkozáson minden erőfeszítésük ellenére megism étlődtek a
történtek, minek következtében a két csoporttag is, és a többiek is úgy látták,
jo b b lesz, ha két társuk lemorzsolódik. A harmadik alkalomm al m egterem tődött
az igény a helyzetek értelmezésére, s felmerült a tová bb i folytatás m ikéntjének
kérdése is. E kkor kezdték megosztani élm ényeiket, beszéltek ivási szokásaikról,
viselkedésükről, botladozásaikról, inadekvát reagálásm ódjaik kudarcairól, kontrollvesztéseikről a szociális környezetben stb. M egpróbálták értelmezni korábbi
élethelyzeteiket és életérzéseiket, kudarcaik bénító hatását, viselkedésm ódjuk
torzulását, mindezt saját felelősségük hárításaként néha tehetetlenségként élték
át. Mindenesetre fejlődött empátiás készségük, s kialakult az igényük a m eta
kom munikációs jelzések és a verbális inform ációk m élyebb értelmezésére.
A z utolsó ülésen az egyik csoporttag azt m ondta : hazakerülve nekünk kellene
terapeutává válva rosszul rögzült em beri kapcsolatainkat korrigálni, s egyenran
gúan, felnőtt m ódon élni környezetükben.
Hiányosságok, elégtelenségek?
1. A technikai segédeszközök hiányossága miatt, a kellő m ennyiségű vissza
csatolás hiányában kiaknázatlanul m aradt sok olyan lehetőség, am elyet a tö b b 
szöri feldolgozás lehetővé tett volna.
2. A kísérlet tervezett ideje és rendszere nem szolgálta eléggé a feldolgozás
mélységét.
3. A kísérleti csoport csak kísérlet maradt, bár tapasztalatai megteremtették
az alapját hasonló csoportok hatékonysága növelésének.
A tapasztalatokból adódó feladatok
A lezajlott foglalkozás csoporton belüli feldolgozásáról job b an gondoskodni
kell; addig nem szabad továbbm enni, amíg hom ályos pontok mutatkoznak. E gy
foglalkozásrész visszajátszása után ki kell használni minden olyan lehetőséget, ami
a tanulást és az önismeret mélyítését elősegítheti. L ehetővé kell tenni a gyakor
lást, az élmények újabb átélését és az asszociációk társítását. A csoportok egyedi
ségéből adódó feladatokra nagyobb hangsúlyt kell helyezni. Ez rugalmasabb és
türelmesebb vezetést igényel, és azt, h ogy a szükséges korrekciókat a csoporttal
egyeztessék.
E csoportterápiás forma fiasználhatóságának kritériumai
— hosszabb kezelési idő,
— a foglalkozások közötti absztinencia biztosítása,
— olyan háttér a terápia számára, ami a valós élet elvárásait közvetíti, és
nem utolsó sorban
— olyan páciensek, akik rendelkeznek m egfelelő késztetéssel, am ely a kívánt
önkontroll megszerzésére m otiválja őket.
Schádné Zá m o lyi Judit
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