


Röviden a visszaesés-megelőzésről: tudományos modellek

 Mi a visszaesés?

A visszaesés-megelőzés célja, hogy megakadályozza a kémiai függőségből való felépülés 
során az újbóli szerhasználatot, illetve hogy annak esetleges bekövetkezésekor segítsen 
elkerülni egy olyan mértékű állapotromlást, mint ami még a rendszeres szerhasználat 
idején jellemezte az adott egyén állapotát.

A  statisztikák  azt  mutatják,  hogy  a  kezelt  szenvedélybetegek  90%-a  hajlamos  a 
visszaesésre.  Egy  amerikai  vizsgálat  eredményei  arról  számoltak  be,  hogy  kezelésüket 
követően a kliensek kétharmada egy éven belül visszaesett.
 
Az időnként bekövetkező nemkívánatos szerhasználat a felépülés természetes velejárója, 
olyan  átmeneti  állapot,  melyet  ha  megfelelően  kezelünk,  akkor  a  felépülni  vágyó 
szenvedélybeteg számára idővel elérhetővé válik a stabil szermentesség, józanság.

Fontos különbséget tenni a tényleges visszaesés és a felépülést követő alkalmi szerhasználat, a 
„megcsúszás” között. Tényleges visszaesésről akkor beszélünk, amikor visszatér a kezelést 
megelőző szerhasználat, vagy más, de hasonlóan súlyos fogyasztási szokás alakul ki (pl. 
alkoholfogyasztás helyett gyógyszerfüggőség). 

A teljes szermentesség iránti elköteleződés kérdése állandó téma a felépülni vágyók között. 
„Lehetek-e  még  valaha  szociális  ivó?”  A  tudományos  felmérések  szerint  a  végleges 
szermentesség  (absztinencia)  iránti  elköteleződés,  a  kiújuló  tagadás  és  a  túlzott 
önbizalom kerülése, valamint a különböző önsegítő csoportokon való részvétel nyújtja a 
legnagyobb biztonságot.
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Tudjuk,  hogy  a  szenvedélybetegség  összetett  probléma,  és  hogy  a  felépülés  útja  sok 
tekintetben  nagyon  egyedi.  Világosan  bizonyított  tény,  hogy  a  kezelések  hatékonyan 
hozzájárulnak a visszaesés megelőzéséhez, és így végső soron a felépüléshez.  Az, hogy a 
szenvedélybetegek nagy része hosszú kezelési múlttal rendelkezik nem annak a bizonyítéka, 
hogy a leszokás egy nehéz és bonyolult feladat, csupán arra hívja fel a figyelmet, hogy azok 
számíthatnak sikerre, akik személyre szabott, tudatos felépülési program szerint élik az 
életüket.

Visszaesésre hajlamosító tényezők

A függőséget és visszaesést magyarázó különböző elméletek többek között figyelembe veszik 
az egyén környezeti adottságait és személyiségbeli vonásait.

Személyiségbeli tényezők
A  személyiségbeli  tényezők  nagymértékben  hozzájárulhatnak  ahhoz,  hogy  az  adott 
felépülőben lévő személy tiszta marad-e, vagy visszaesik. A szorongás, depresszió, harag, a 
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negatív  kedélyállapot,  vagy  éppen  a  pozitív  kedélyállapot  társas  közegben  (pl. 
szórakozóhelyen)  mind  szerepet  játszhatnak  a  visszaesés  kialakulásában.  Az,  hogy valaki 
mennyire tartja képesnek magát arra, hogy saját ereje révén tiszta maradjon, fontos 
szerepet  tölt  be a visszaesés-megelőzésben.  Így,  ha valaki  olyan kockázatos  helyzettel 
találja szemben magát, melynek kezeléséhez nem érez magában elegendő erőt, akkor 
nagy valószínűséggel bekövetkezik a visszaesés.  Azt, hogy a megcsúszás végül tényleges 
visszaeséshez  vezet-e,  az  is  befolyásolja,  hogy  a  személy  hogyan  értékeli  a  megcsúszást 
kiváltó  okot.  Saját  élményeinkhez  való viszonyunkat  személyiségbeli  tényezők határozzák 
meg. Ahogy észleljük és megéljük a helyzeteket, amilyen megküzdési módokat alkalmazunk, 
az  mind  befolyásolja,  hogy  meg  tudjuk-e  őrizni  szermentességünket..  Összességében 
elmondható, hogy a kedélyállapot, a józanságra irányuló motiváció és a valóságészlelés 
módja  mind  olyan  fontos  személyiségjegyet  jelent,  mely  fontos  szerepet  játszik  a 
visszaesés szempontjából.

Környezeti tényezők
A kapcsolati  problémák,  a  csoportnyomás  és  a  fogyasztásra  emlékeztető  ingerekkel  való 
találkozás  mind  olyan  környezeti  hatás,  mely  hozzájárulhat  a  visszaeséshez.  Alkoholisták 
esetében megfigyelték, hogy ha a házastársuk negatívan viselkedett vagy kommunikált velük, 
akkor nagyobb valószínűséggel estek vissza. Ha egy szenvedélybeteg az őt érő környezeti 
hatásokra,  stresszforrásokra  a  számára  megszokott  eszközökkel  reagál,  de  kudarcot  vall, 
akkor, mint függő, hajlamos lehet arra, hogy ismét a szerhasználathoz forduljon.

Tudományos visszaesés-megelőzési modellek

Az  elmúlt  húsz  évben  kidolgozott  modellek  ötvözik  magukban  mindazon  tudományos 
eredményeket,  melyek  hozzájárulhatnak  ahhoz,  hogy  egy  adott  személy  visszaesésének 
veszélye korán felismerhető legyen. Az alábbiakban e modellek rövid ismertetése következik.

Kognitív-viselkedési modell
Ez  a  modell  a  szenvedélybeteg  önszabályozó  képességére  koncentrál.  Eszerint  annál 
nagyobb lesz valakinek az önkontrollja, minél tovább képes tiszta maradni.  A modell 
másik kulcselemét azok a magas kockázati tényezőjű helyzetek adják, melyekkel az egyén 
időnként  szemben találja  magát.  Ilyenkor  két dolog közül választhat:  vagy fogyaszt,  vagy 
tiszta  marad.  Ha  valaki  rendelkezik  azokkal  az  eszközökkel,  melyek  révén  egy  ilyen 
helyzetben tiszta tud maradni, akkor ebből erős pozitív megerősítést nyer. Ellenkező esetben 
nagy valószínűséggel újra a függőséget okozó szerhez fog nyúlni.
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Példáink alapszereplője Péter, aki komoly alkoholfüggőséggel a háta mögött már három hete  
tiszta. Úgy dönt, hogy elmegy egy buliba. Meggyőzi magát arról, hogy elég erős ahhoz, hogy  
ellenálljon még a legnagyobb kísértésnek is. Az est folyamán többször kínálják alkohollal, de  
mindig nemet tud mondani. Később egy olyan lány kínálja alkohollal, aki Péternek nagyon  
tetszik,  és  ezért  végül  képtelen  nemet  mondani.  Miután  Péter  szembesül  azzal,  hogy  
megcsúszott, vesztesnek és reménytelennek érzi magát.
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Péter nem tér vissza az eredeti szerhasználathoz mennyiség és súlyosság tekintetében, csak 
egyszeri alkalommal iszik. Az, hogy ez az egyszeri alkalom megismétlődik-e, az attól függ, 
hogy  megfelelően  kezeli-e  a  helyzetet,  vagyis  mint  tanulási  élményt  dolgozza-e  fel. 
Mindenesetre  egyszeri  megcsúszása  nagy belső  feszültséget  teremt.  „Nem szabadna  italt  
használnom, mert tönkreteszem magam, és ennek ellenére mégis használtam.” A  szégyen, 
bűntudat, zavarodottság, depresszió, szorongás mind rombolják az ember önbecsülését. 
Ez  végül  pedig  oda  vezethet,  hogy  az  egyén  csak  a  fogyasztásban  lát  megoldást,  és 
bekövetkezik a tényleges visszaesés.

„Meggyőződés és elvárt eredmény” modellje
E modell abból a feltételezésből indul ki, hogy a visszaesés annak függvénye, hogy a használó 
mit  vár  a  szerhasználattól,  vagy a  használattól  való  tartózkodástól.  A másik  meghatározó 
tényező pedig az,  hogy az adott  személy mennyire  érzi  képesnek magát  célja,  a józanság 
elérésére. Eszerint  minél többször van negatív várakozás valakiben, és minél kevésbé érzi, 
hogy kontrollálni tudja az eseményeket, annál nagyobb a visszaesés valószínűsége. Az, hogy 
az emberek milyen eredményre számítanak, attól függ, hogy mit gondolnak arról, hogy 
mennyire lesznek képesek az adott helyzetben helytállni.

A példánkban szereplő Péter  az italhasználattól  való tartózkodásból  fakadó eredményeket  
pozitívnak látta. „Ha nem iszom, akkor boldog leszek .” Azonban még ha valaki ilyen pozitív  
eredményre számít is, de alacsony az önszabályozó képessége, nagy valószínűséggel vissza  
fog esni. „Soha nem leszek képes tiszta maradni. Ha csak egyszer is iszom, akkor már nem  
leszek képes megállni.” Péter nem érzi, hogy képes lenne kitartani. Ez az a pont, ahol az ún.  
„tanult tehetetlenség” jelensége érvényesül.

Tudatos értékelési modell
E modell  szerint  a  visszaesés  bekövetkezését  leginkább az  határozza  meg,  hogy az  adott 
személy  hogyan  észleli  és  értékeli  a  számára  kellemetlen  helyzeteket.  A modell  magát  a 
konkrét helyzetet kevésbé tartja meghatározónak a visszaesés szempontjából – inkább a hozzá 
való  viszonyulással  foglalkozik.  Egy  személy  egy  adott  helyzetet  tekinthet  negatívnak, 
pozitívnak  vagy semlegesnek,  és  ehhez  mérten  fog  cselekedni.  Az is  befolyásolhatja  egy 
helyzet értelmezését, hogy milyen megoldási eszközöket ismerünk, és hogyan tudjuk azokat 
használni.  Ha  valaki  nem  rendelkezik  megfelelő  megküzdési  képességekkel  egy  helyzet 
kezeléséhez, akkor stresszes lesz, vagy egyéb rossz kedélyállapotba kerülhet, ez pedig tovább 
súlyosbodhat.  Ha  valaki  túl  sokáig  használja  az  alkoholt  problémakezelésre,  akkor  az 
megakadályozza a valóban hatékony megoldási képességek kialakulását, és végül az ital lesz 
a stresszes helyzetek kezelésének egyetlen ismert eszköze. A modell szerint,  ha egy olyan 
valaki,  aki  tartózkodni akar az alkoholfogyasztástól,  stresszes  helyzetbe  kerül,  akkor 
nagy  valószínűséggel  hajlamos  lesz  a  visszaesésre,  főleg  ha  ez  a  helyzet  összefügg  a 
korábbi alkoholfogyasztásával.

Péter úgy gondolta, hogy az alkohol segítheti a kellemetlen helyzetekkel való megküzdésben. 
Korábban  azért  kezeltette  magát,  mert  a  hajléktalanság  és  a  pénzhiány  réme  mint  új  
stresszforrás  megjelentek  az  életében.  Ezek  a  stressztényezők  arra  kényszerítették,  hogy 
szembenézzen ivása negatív következményeivel. A bulin mindaddig nemet is tudott mondani a 
kínálásokra, míg egy olyan helyzetbe nem került, ami számára különös jelentőséggel bírt. Az,  
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hogy egy  fiatal  vonzó nő közeledett  felé,  idegessé tette.  Ahelyett,  hogy az  alkohol  okozta 
hosszú távú károkra gondolt volna, csak az azonnali előnyökre figyelt. „Ha fogyasztok, akkor  
nem  leszek  ideges”  vagy  „Az  alkoholnak  köszönhetően  sokkal  jobban  fogok  szexuálisan  
teljesíteni”. Ez a nem megfelelő helyzetértékelés vezetett végül a megcsúszáshoz. Ha Péter a  
későbbiekben helytelenül értékeli a megcsúszását, és magát reménytelen esetnek látja, akkor 
valóban megnő annak kockázata, hogy ténylegesen visszakerül a súlyos függőség állapotába.  
Mindaddig,  míg  Péter  nem  erősödik  meg  abban,  hogy  az  alkohol  nem  megfelelő  
stresszkezelési eszköz, jól bevált problémamegoldó módszerként fog hozzányúlni.

Személy és helyzet kölcsönhatásának modellje
A modell  a  visszaesést  mint  kölcsönhatások,  interakciók  következményét  írja  le.  Függ az 
egyén  számára  veszélyes  helyzetektől,  a  velük  való  megküzdéshez  szükséges  eszközök 
meglététől és hatékonyságától, az egyén énképétől, önbecsülésétől. Ha valaki saját érzései és 
a  vele  történő  események  tehetetlen  áldozatának  hiszi  magát,  akkor  sokkal  kisebb 
eséllyel  képes  megfelelő  megküzdési  stratégiákat  alkalmazni  annak  érdekében,  hogy 
megelőzze  a  visszaesést.  Annak  viszont,  akinek  sikerül  megfelelő  problémamegoldó 
képességekre szert tenni, erősödik az önbecsülése és az énképe.

Ha Péter  esetét  e  szerint  a  modell  szerint  vizsgáljuk,  megcsúszását  a  következő  tényezők  
együttese  adja:  Péter  olyan  magas  kockázati  tényezőjű  helyzettel  találta  szembe  magát,  
melynek  kezeléséhez  nem rendelkezett  megfelelő  eszközökkel.  Az,  hogy  eleinte  egyszerűen 
nemet mondott, csak rövid ideig tudta megóvni. Egy olyan összetett helyzetben, ahol a kínálás  
folyamatos volt, és ráadásul egy csinos nő is felbukkant, ez a megoldási mód már kevésnek  
bizonyult.

„Ellenhatás és szerzett motiváció” modellje
Ez a függőség- és visszaesés-modell a megerősítés elméletére épül. Egy tudatmódosító anyag 
hatása egyaránt lehet pozitív és negatív. Pozitív hatás lehet az eufória és az izgalmi állapot, 
negatív pedig a depresszió, a bűntudat és az ingerlékenység. Ezek a kedélyállapotok idővel 
különböző,  a  fogyasztással  összefüggő  ingerek  hatására  is  kialakulhatnak.  Ilyen  ingerek 
lehetnek  a  korábbi  fogyasztás  színhelyei,  az  ital  szaga  és  az  azt  követő  érzések,  mint  a 
bűntudat, szégyen és a tehetetlenség érzése. A visszaesés kockázata akkor nő meg, amikor 
az adott személy olyan ingerekkel találkozik, melyek vagy a jó kedélyállapot elérésének 
vágyát  keltik  fel  benne,  vagy  pedig  az  így  fellépő  negatív  érzésektől  szeretne 
megszabadulni.

Péter  esetében  a  pozitív  kedélyállapotot  az  alkohol  okozta  eufória  és  nyugalom,  míg  a 
negatívat  a  depresszió,  kimerültség  jelentette.  Ahogy  Péter  szenvedélybetegsége  egyre 
súlyosbodott,  annyira  hozzászokott  a  pozitív  kedélyállapothoz,  hogy  az  elveszítette  
eredetiségét. Következésképpen az ellenkező – negatív – kedélyállapot kezdett meghatározóvá 
válni, és ezért Péter egyre többet kezdett fogyasztani azért, hogy el tudja viselni. A partin a 
kínálások hatására fellépő negatív kedélyállapottal nem tudott megbirkózni, és ezért végül  
alkoholfogyasztással próbálta kezelni.
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Sóvárgás és kontrollvesztés modellje
A modell megalkotói szerint a sóvárgást belső testi-idegi ingerek és külső hatások együttese 
váltja  ki.  A  különböző  ingerek  olyan  érzéseket  okoznak,  melyek  a  megvonás  során 
tapasztalható  érzetekre  hasonlítanak.  A külső  ingerek  azokat  a  szituációkat  és  környezeti 
hatásokat jelentik, melyek a korábbi szerhasználattal függnek össze. Egy kapcsolati konfliktus 
például lehet egy olyan helyzet, ami révén az illető korábban megtapasztalt negatív érzéseket 
él át újra, és így a vita végül kiválthatja a sóvárgást.  A modell szerint az határozza meg, 
hogy kialakul-e sóvárgás, hogy miként értelmezzük ezeket a belső és külső ingereket.

Példánkban Péter a parti  során számtalan belső és külső ingernek volt kitéve,  ezek pedig  
felébreszthették  benne a sóvárgást,  mely  hasonlatos  lehetett  a korábbi  megvonások során 
megéltekkel, ezért a fogyasztás révén próbált megszabadulni ezektől az érzésektől.

Étvágy-szerű késztetés modellje
A  modell  szerint  a  sóvárgást  az  adott  szer  iránti  étvágy  váltja  ki.  A  modell  arra  a 
megfigyelésre alapoz,  hogy a sóvárgás meglétekor nem mindig áll  fenn stressz illetve 
megvonási tünet.  Megtörténhet,  hogy egyébként semleges ingerek egészen erős késztetést 
fognak  kiváltani,  azáltal,  hogy  valamilyen  módon  összeköthetővé  válnak  a  régebbi 
szerhasználattal. Pl. az alkoholhoz kapcsolódó ingerek kiválthatják a vágyakozást, ami pedig 
visszaeséshez vezethet.

Péter a modell szerint egy klasszikusan kondicionált ingerre reagálva csúszott meg. Azok az 
ingerek (zene, társaság, cigaretta szaga), melyek korábbi szerhasználata során mindig jelen  
voltak, a józanság ideje alatt felébresztették Péter sóvárgását.

Késztetés és sóvárgás modellje
Ez a modell a tudatos folyamatokon keresztül közelíti meg a visszaesést. A modell szerint a 
tudatos folyamataink fáradságosak, mivel a kihívásoknak megfelelő döntéseket és kivitelezést 
igényelnek.  Az  alkoholfüggőnek  tehát  tudatos  erőfeszítéseket  kell  tennie  annak 
érdekében,  hogy  elkerülje  a  visszaesést. Azonban  a  szerhasználatot  tudattalan  sémák 
szabályozzák, melyeket belső és külső ingerek egyaránt kiválthatnak.  Ezért ha nincs meg a 
tudatosság szándéka, bekövetkezhet a visszaesés. A modell megalkotói szerint ez főleg 
azoknál  a  szenvedélybetegeknél  történik  meg,  akik  más  feladatok  teljesítésére 
koncentrálnak, nem pedig a józanságra, és az őket érő környezeti hatások is elősegítik a 
szerhasználatot. A modell szerint a rossz kedélyállapot is felelős lehet a visszaesésért, mert 
megakadályozhatja  az  egyént  abban,  hogy erőt  vegyen  magán,  és  odafigyeljen  a  józanon 
maradásra. Egyszerűen nincs kedve hozzá.

Péter esetében ez azt jelenti, hogy a parti elején még tudatosan oda tudott figyelni arra, hogy  
nemet mondjon. Azonban valami oknál fogva lehet, hogy levert lett, vagy éppen a szexuális  
vágya terelte el a figyelmét, ezért később elveszítve a tudatos kontrollt, megcsúszott. Ehhez  
természetesen  az  is  hozzájárult,  hogy  olyan  környezetben  volt,  ahol  könnyen  alkoholhoz  
juthatott.
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Összefoglalás

A  fentiekben  ismertetett  modellek  leírják  a  visszaesést,  és  segítenek  előjeleit  időben 
felismerni. Mindegyikük tartalmaz olyan  elemeket,  melyek  a visszaesés-folyamat  egy-egy 
lépésének  megértését  szolgálják.  Összességében  elmondható,  hogy  a  visszaesés 
bekövetkezéséért  több  tényező  együtt  felel.  Ezek  személyiségbeli,  testi  és  környezeti 
tényezők.

A  fenti  tudományos  modellek  közös  vonása,  hogy  egyik  sem  úgy  tekint  a 
szenvedélybetegekre, mint akik ki vannak szolgáltatva a különböző személyiségbeli, testi és a 
környezeti  hatásoknak.  Épp  ellenkezőleg,  e  modellek  arra  helyezik  a  hangsúlyt,  hogy 
önmagunkba  vetett  hitünk,  tudatos  elköteleződésünk  és  a  rendelkezésünkre  álló 
felépülést szolgáló  eszközök használata  révén különösebb nehézségek nélkül  elérhetjük  a 
józanságot.

A legfontosabb tudományos megállapítások még egyszer, pontokba szedve, 
hogy  végképp  ne  legyen  kétséged  afelől,  hogy  könnyedén  elérheted  a 
józanságot:

- Ha valaki saját érzései és a vele történő események tehetetlen áldozatának hiszi magát, akkor 
sokkal kisebb eséllyel képes megfelelő megküzdési stratégiákat alkalmazni annak érdekében, 
hogy megelőzze a visszaesést.

- Az, hogy valaki mennyire tartja képesnek magát arra, hogy saját ereje révén tiszta maradjon, 
fontos szerepet tölt be a visszaesés-megelőzésben. Így, ha valaki olyan kockázatos helyzettel 
találja szemben magát, melynek kezeléséhez nem érez magában elegendő erőt, akkor nagy 
valószínűséggel bekövetkezik a visszaesés.

- Annál nagyobb lesz valakinek az önkontrollja, minél tovább képes tiszta maradni.

- Minél többször van negatív várakozás valakiben, és minél kevésbé érzi, hogy kontrollálni 
tudja  az  eseményeket,  annál  nagyobb  a  visszaesés  valószínűsége.  Az,  hogy  az  emberek 
milyen eredményre számítanak, attól függ, hogy mit gondolnak arról, hogy mennyire lesznek 
képesek az adott helyzetben helytállni.

- Ha valakiben nincs meg a tudatos szándék arra, hogy leszokjon, bekövetkezhet a visszaesés. 
Ez  főleg  azoknál  a  szenvedélybetegeknél  történik  meg,  akik  más  feladatok  teljesítésére 
koncentrálnak,  nem pedig  a  józanságra,  és  az  őket  érő  környezeti  hatások is  elősegítik  a 
szerhasználatot. Egyszerűen nincs kedvük tudatosan oda figyelni függőségük kezelésére.

Se magadnak sem pedig senki másnak ne enged meg, hogy elhitesse Veled, 
hogy képtelen vagy leszokni, mert az a világ legnehezebb dolga. 

Leszokni egyszerű.
 Csak egyesek szeretik maguk számára bonyolulttá tenni.
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