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Alkoholio vartojimo situacija
•

PSO duomenimis, Europos regionas
pasižymi
didžiausiu
alkoholio
vartojimo lygiu visuomenėje1.

•

PSO duomenimis, 2014 m. pagal
alkoholio suvartojimą Lietuva yra
trečioji šalis pasaulyje, kurios
gyventojas vidutiniškai išgeria 15,4
litro grynojo alkoholio, skaičiuojant
vyresniam nei 15 metų asmeniui2.

1.Alcohol in the European Union Consumption, harm and policy approaches. World Health Organization, 2012.
2. Status report on Alcohol and Health in 35 European Countries 2013. World Health Organization, 2013.

Taikomi problemos sprendimo
būdai
Didžiausias dėmesys skiriamas alkoholio prieinamumo ribojimui
ir gydymui nuo alkoholio priklausomybės, tuo tarpu kitoms
alkoholio vartojimo rizikos grupėms paslaugos retai teikiamos,
tačiau...

Sergantys priklausomybe

Rizikingai ir žalingai
vartojantys

Trumpa intervencija
Tai trumpa specialisto konsultacija, kurios pagrindą sudaro
motyvacijos stiprinimo terapija, nukreipta į asmens elgesio
keitimą.
Pagrindiniai trumpos intervencijos principai (pagal angl.
FRAMES):
• Feedback – grįžtamasis ryšys;
• Responsibility – asmeninė atsakomybė keisti elgesį;
• Advice – specialisto patarimas keisti elgesį;
• Menu – siūlomos elgesio keitimo alternatyvos;
• Empathy – empatiškas bendravimo būdas;
• Self-efficacy – motyvavimas pasitikėti savo jėgomis.

Sisteminės apžvalgos tikslas
Surinkti ir apibendrinti mokslinius įrodymus apie
trumpos intervencijos taikymo ne asmens sveikatos
priežiūros įstaigose, taip pat teikiamos nuotoliniu būdu,
veiksmingumą.

Publikacijų atrankos kirterijai
Populiacija

• Vyresni nei 10 m. vaikai bei suaugę asmenys.
• Asmenys, kurių alkoholio vartojimo rizikos laipsnis yra
rizikingas, žalingas, sunkus.

Intervencija

• intervencijos, kurių metu taikomi elgesio keitimo strategijų
modeliai ar atskiri jų elementai.
• intervencija teikiama asmeniškai (≤30 min.) arba
nuotolinio kontakto būdu.

Vieta

• Ne asmens sveikatos priežiūros įstaigose (pzv., mokyklose,
universitetuose) arba šių įstaigų sveikatos priežiūros
centruose.

Rezultatai

• Vidutinės trukmės (6-12 mėn.)
• Ilgalaikės trukmės (≥13 mėn.)

Publikacijų paieška
Mokslinių publikacijų paieškos rezultatai.

Elektroniniai paieškos įrašai sutvarkyti naudojant RefWorks programą.

Tyrimų atrankos schema
Paieška MEDLINE (per OVID),
Cochrane, DARE, PsychINFO,
Web of Science
(n = 9089)
Pagal pavadinimą ir santrauką
atmesti straipsniai
(n = 8568)
Pagal pavadinimą ir santrauką
atrinkti straipsniai
(n = 521)
Pašalinti besidubliuojantys
straipsniai
(n = 164)
Bendras rezultatas
(n = 357)
Negauti pilno teksto straipsniai
(n = 28)
Gauti pilno teksto straipsniai
(n = 329)

Papildomai iš sisteminių
apžvalgų įtraukti tyrimai
(n = 4)

Tyrimai, įtraukti į sisteminę
apžvalgą (n = 33)
(34 straipsniai)

Ne veiksmingumo vertinimo tyrimas (n = 37)
Besidubliuojantys straipsniai (n = 10)
Vertinama ne trumpa intervencija (n = 19)
Apžvalga, sisteminė apžvalga (n = 55)
Tyrimo protokolas (n = 10)
Bandomasis tyrimas (n = 5)
Stebėjimo laikotarpis (n = 76)
Tikslinė populiacija (n = 21)
Intervencijos trukmė (n = 38)
Teikimo vieta (n = 12)
Rezultatų pateikimas (n = 10)
Kalba (n = 2)
Disertacija (n = 4)

Tyrimų kokybės vertinimas
• Tyrimų kokybei vertinti naudotas NICE 2006 m. sukurtas
kontrolinis klausimynas.
• Klausimyną sudaro 6 dalys:
I. Populiacija – 3 kl.
II. Paskirstymo į grupes (KG ir EG) metodas – 8 kl.
III. Rezultatai – 5 kl.
IV. Analizė – 6 kl.
V. Apibendrinimas – įvertinamas vidinis ir išorinis validumas;
VI. Bendras vertinimas

• Kiekvieno tyrimo kokybė vertinta taikant „++“ „+“ arba „–“
žymėjimą;
• Vadovaujantis NICE rekomendacijomis, tyrimai, kurių kokybė
įvertinta „ –“, nebuvo atmetami;
• 50% tyrimų kokybė pakartotinai įvertinta išorės ekspertų. Po
ekspertų išvadų vertinimo rezultatai nepasikeitė.

–
Carey K. et al (2011)

–
–
Cunningham J. et al (2009)

–
–

Hansen A. et al (2012a)

–
–

Martens M. et al (2010)

–
–

Pagrindiniai tyrimų trūkumai:
• pasirinktas netinkamas maskavimo metodas;
• netaikyta ketinimo gydyti analizė;
• didelė pasitraukusių iš tyrimo dalyvių dalis ;
• nepakankama tyrimo galia;
• netinkamas tyrimo imties sudarymo metodas.
Neighbors C. et al (2002)
Richmond R. et al (1999)
Richmond R. et al (2000)

–
–
–
–
–
–

+ White H. et al (2007)

Wild T.C. et al (2007)

+ Wallace P. et al (2011)

+ Vooght C. et al (2013)

Sobell L. Et al (2002)

++ Schulz D.N. et al (2013)

+ Schaus J. et al (2009)

Mitchell S. et al (2012)

++ Martens M. et al (2013)

Larimer M. E. Et al (2007)

++ Kypri K. et al (2009)

+ Kypri K. et al (2004)

++ Hermansson U. et al (2010)

+ Hansen A. et al (2012b)

Gaume J. et al (2013)

+ Ekman D. et al (2011)

+ Daeppen J. et al (2011)

+ Cunningham J. et al (2012b)

+ Cunningham J. et al (2012a)

Collins S. E. Et al (2005)

+ Collins S. et al (2002)

Carey K. et al (2009)

+ Boon B. et al (2011)

++ Blankers M. et al (2011)

Bischof G. et al (2008)

Tyrimų kokybė

Iš 33 tyrimų: „++“ – 5 tyrimai (15%) „+“ – 12 tyrimų (36%)
„–“ – 16 tyrimų (49%)

Tyrimų apibūdinimas
Populiacija
Dauguma studentai arba suaugę
gyventojai (bendra populiacija)
Moterys: 24-76 proc.
Alkoholio vartojimo rizikos
laipsnis: rizikingas, žalingas,
sunkus, sergantys priklausomybe

•
•
•

Pirminiai tyrimų rezultatų
rodikliai
Alkoholio vartojimas:
•

Kiekis

•

Dažnis

•

Alkoholio koncentracija kraujyje

Vieta
•

Universitetuose, darbovietėse
arba bendruomenėje

Šalis
• JAV (n=12), Kanadoje (n=4) ir
Meksikoje (n=1).
• Europoje: 3 Nyderlanduose, po 2
Vokietijoje, Danijoje, Šveicarijoje
ir Švedijoje ir 1 Jungtinėje
Karalystėje.
• Australijoje (n=4).

Intervencijų apibūdinimas
Alkoholio vartojimo rizikos
nustatymas.
• Testai: AUDIT, AUDIT-C,
sveikatos ar gyvensenos
klausimynai ir kt.;
• Kartais netaikomas;
• Atliekamas tiesioginio
kontakto būdu, internetu,
siunčiamas paštu.

1 pav. AUDIT testas.

Intervencijų apibūdinimas
Trumpa intervencija.
Trukmė:
•

Įvairi, dažnai nenurodyta;

•

paprastai 1 sesija, apie 15-30 min.

Teikėjas:
•

Skirtingų sričių specialistai;

•

Psichologai, sveikatos edukologai,
slaugytojai

Intervencijos forma:
•

Griežta struktūra arba gali būti
laisvai pritaikoma pagal asmens
poreikius;

•

Teikiama tiesioginio kontakto būdu,
internetu, siunčiama paštu.

2 pav. Internetu teikiamos intervencijos
pavyzdys (Alcohol 101 Plus programa).

Intervencijų apibūdinimas
Struktūriniai komponentai:
•

Motyvacinis interviu arba kiti elgesio
keitimo strategijų modeliai;

•

Atskiri šių elgesio keitimo modelių
elementai (trumpi patarimai,
grįžtamasis ryšys);

•

Efektui sustiprinti – papildomos
trumpos sesijos;

•

Informavimas – padalomoji medžiaga.

3 pav. Paštu siunčiamos intervencijos pavyzdys
(lankstinukas Evaluate your drinking).

Įrodymų apibendrinimas
• Į apžvalgą atrinktus tyrimus suskirstėme į tris
grupes:
– tyrimai, kuriuose vertinamas tiesioginio kontakto
būdu teikiamos STI veiksmingumas (n=11);
– tyrimai, kuriuose vertinamas nuotoliniu būdu
teikiamos STI veiksmingumas (n=19); ir
– tyrimai, kuriuose buvo lyginamas tiesioginio
kontakto būdu ir nuotoliniu būdu teikiamų STI
veiksmingumas (n=3)

Tiesioginio kontakto būdu teikiamų STI
veiksmingumas

Tiesioginio kontakto STI
• Iš 14 tiesioginio kontakto intervencijų:
– 4-iose alkoholio vartojimo rizika nebuvo nustatoma –
intervencija taikyta studentams, kurie dėl alkoholio vartojimo
buvo pažeidę viešąją tvarką.

• Didžiąją dalį tyrimuose vertinamų STI buvo sudarytos iš 1
sesijos t.y. vieno susitikimo su specialistu (11 intervencijų iš
14).
• Vienos sesijos trukmė nuo 10 iki 30 min.
• Pusė visų apžvalgoje nagrinėjamų STI buvo teiktos
universitetuose, 3 STI buvo teiktos darbovietėse, 2 –
šauktinių į karo tarnybą centre, viena – mokykloje.
• Dažniausiai (9 intervencijos iš 14) trumpąsias intervencijas
teikė sveikatos specialistai: sveikatos priežiūros slaugytojai,
psichologai. Likusias - tyrėjų asistentai.

Tiesioginio kontakto STI veiksmingumo
rezultatai
• Tiesioginio kontakto būdu teikiamų
intervencijų efektas nustatytas tik 4-iuose (iš
11) tyrimuose.

Tiesioginio kontakto STI veiksmingumo
rezultatai
Tyrimas

Stebėsenos
laikotarpis

Poveikio įrodymai

Daeppen, J. et al (2011) (+)

6 mėn.

IRR =0,80, PI 95% [0,66-0,980], p=0,03.
Epizodiškai prisigeriančiųjų pogrupyje
(EG) vartojamo alkoholio kiekis buvo
20% mažesnis nei tokiame pačiame KG
pogrupyje

6 mėn.

IRR =0.67, PI 95% [0.45-1.00], p=0.049,
Nedaug prisigeriančiųjų pogrupyje (EG)
vartojamo alkoholio kiekis buvo 33%
mažesnis nei tokiame pačiame KG
pogrupyje

Šauktiniai į karo tarnybą vyrai,
Amžius: 19,9±9,6
KG=318, EG=304
Gaume, J. et al (2013) (–)
Šauktiniai į karo tarnybą vyrai,
Amžius: 19,9±1,0
KG=276; EG=296

Tiesioginio kontakto STI veiksmingumo
rezultatai
Tyrimas

Stebėsenos Poveikio įrodymai
laikotarpis

Schaus J.S., et al (2009)
(+)
Studentai (vienerių

6 mėn.
9 mėn.
12 mėn.

išgertuvių metu išgeriantys 5
ir daugiau SAV (vyrai) ir 4 ir
daugiau SAV (moterys)
KG=182 EG=174

Martens M.P., et al (2013) 6 mėn.
(++)
Studentai, pažeidę viešąją
tvarką
Amžius: 20,10±1,35
KG=133, EG1=111, EG2=121

EG ir KG skirtumai po 6 mėn. statistiškai
reikšmingi:
• alkoholio koncentracija kraujyje, p=.002;
• alkoholio vartojimo kiekis, p=.027;
• sunkaus epizodinio prisigėrimo dažnis
(dienų skaičiaus vidurkis) p=.031;
• SAV kiekis per savaitę (vidurkis) p=.007;
• prisigėrimų skaičius per savaitę (vidurkis),
p=.003
Po 9 ir 12 mėn. poveikis nenustatytas.
Lygintos 2 STI. Nustatyti statistiškai reikšmingi
skirtumai grupėse, palankesni EG1. Tačiau
palyginimas tarp grupių nepateiktas.

Nuotoliniu būdu teikiamų STI
veiksmingumas

Pilnai automatizuotos STI
(specialūs tinklalapiai arba
programos)

Automatizuotos STI+ specialisto
konsultacija

Paštu siunčiama informacija,
rekomendacijos, klausimynas

Nuotoliniu būdu teikiamos STI
• Iš 22 į apžvalgą įtrauktų tyrimų, 5-iuose tyrimuose
alkoholio vartojimo rizikos lygis nebuvo
nustatinėjamas, kadangi tyrimas buvo orientuotas į
tikslinę grupę – studentus, kurie dėl alkoholio
vartojimo buvo pažeidę viešąją universiteto tvarką.
• Daugumoje tyrimų (n=11) alkoholio vartojimo rizikos
lygiui nustatyti buvo taikytas AUDIT klausimynas arba
trumpesnė jo versija AUDIT C klausimynas.
• Dažniausiai alkoholio vartojimo rizika vertinta
kompiuterio pagalba (n=11). Taip pat rizika vertinta
paštu (n=2) ir telefonu (n=2). Viename tyrime,
alkoholio vartojimo riziką vertino šeimos gydytojas.

Nuotoliniu būdu teikiamų STI
veiksmingumo rezultatai
• Nuotoliniu būdu teikiamų STI intervencijų
efektas nustatytas 8 (iš 19) tyrimuose

Nuotoliniu būdu teikiamų STI
veiksmingumo rezultatai
Tyrimas

Stebėjimo
laikotarpis

Poveikio įrodymai

Blankers M., et al
6 mėn.
(2011) (++)
Gyventojai (49,7 proc.
vyrai)
Amžius: 42,2±9,7
KG=68, EG1=68, EG2=68

Statistiškai reikšmingas skirtumas tarp EG1 ir EG2
pagal suvartojamo alkoholio kiekį (SAV per
savaitę) (χ2=2,06; p=0,03). Skirtumas palankus
EG1 grupėje taikytai intervencijai.
Intervencijos efektas mažas/vidutinis: d=0,38, PI
95% [0,09-0,67].

Kypri K., et al (2009)
(++)
Studentai, pažeidę
universiteto tvarką
KG=1184, EG=1251

Nustatytas statistiškai reikšmingas skirtumas
(p=0,02) tarp KG ir EG grupių pagal visus 3
rodiklius:
• dienų sk., kai buvo vartojamas alkoholis per
pastarąjį mėnesį EG buvo 9% mažesnis nei KG.
• suvartojamo alkoholio kiekis vienerių
išgertuvių metu EG buvo 6% mažesnis nei KG.
• suvartojamų gėrimų skaičius per savaitę EG
buvo net 14% mažesnis nei KG.

6 mėn.

Nuotoliniu būdu teikiamų STI
veiksmingumo rezultatai
Tyrimas

Stebėjimo
laikotarpis

Poveikio įrodymai

Cunningham J., et al
(2012b) (+)
Gyventojai
Amžius: 40,1±13,4
EG1=83, EG2=87

6 mėn.

Nustatytas statistiškai reikšmingas
skirtumas tarp grupių (EG1 ir EG2)
• didžiausias SAV skaičius išgertuvių
metu per pastaruosius 6 mėn.
(F1,165=5,7; p=0,02).
• Rezultatas palankus EG1 grupėje
taikytai intervencijai.

Cunningham J., et al
(2012a) (+)
Gyventojai
Amžius: 40,7±14,7
KG=589, EG1=589,
EG2=589

6 mėn.

Nustatytas statistiškai reikšmingas
skirtumas tarp KG ir vienos (iš 2) EG1
pagal 1 rodiklį. Skirtumas tarp EG1 ir
KG rezultatų: AUDIT-C bendras įvertis
(F1,353=4,09; p=0,043) palankus EG1
grupei.

Nuotoliniu būdu teikiamų STI
veiksmingumo rezultatai
Tyrimas

Stebėjimo
laikotarpis

Poveikio įrodymai

Cunningham J., et al
(2009) (-)
Gyventojai
Amžius: 40,1±13,4
KG=93, EG=92

6 mėn.

Statistiškai reikšmingas skirtumas tarp KG ir
EG grupių pagal suvartoto alkoholio kiekio
(SAV per savaitę) rodiklį (p=0,001) ir pagal
AUDIT-C balų rodiklį (p=0,004). Rezultatai
palankūs EG.

Martens M.P., et al
(2010) (-)
Studentai, pažeidę
universiteto tvarką
KG=87, EG1=96, EG2=80

6 mėn.

Lygintos 2 intervencijos. Nustatytas
statistiškai reikšmingas skirtumas tarp KG ir
abiejų EG1 ir EG2 pagal vieną (iš 2) rodiklių
– didžiausia alkoholio koncentracija kraujyje
(F2,204=4,27; p=0,02). Rezultatas palankus
EG1. Efektas mažas: η2= 0,040.

Nuotoliniu būdu teikiamų STI
veiksmingumo rezultatai
Neighbors C., et al
(2004) (-)
Studentai
KG=126, EG=126

6 mėn.

• Nustatytas statistiškai reikšmingas skirtumas
(p=0,02) tarp KG ir EG pagal visus rodiklius
(suvartoto alkoholio kiekis, didžiausias
suvartojamo alkoholio kiekis), palankus EG.
• Bendras intervencijos efektas (dydis): B= –
0,334, SP=0,117, p<0,01, d=0,36 (vidutinio
dydžio).

Bischof G., et al.,
(2007) (-)
PSP pacientai
Amžius: 16-64 m.
KG=139, EG1=131,
EG2=138

12 mėn.

Nustatytas statistiškai reikšmingas skirtumas
tarp KG ir EG1+EG2 tik RV pogrupiui pagal
vartojamo alkoholio kiekio (gr per dieną) rodiklį:
KG grupėje: -3,7 (24,3), tuo tarpu intervencijų
grupėje (EG1+EG2): -17,9 (29,3), p=0,002 .
Intervencijos efektas mažas – R2 (pokytis) = 0,039
(Mann-Whitney U testas).

Tiesioginio kontakto ir nuotoliniu būdu
teiktų STI palyginimas
• Į apžvalgą įtraukti 3 tyrimai, kuriuose lygintos
tiesioginio kontakto ir nuotoliniu būdu teiktos
STI;
• Visi tyrimai žemos kokybės;
• Intervencijų poveikis nustatytas 2-juose
tyrimuose;
• Intervencijų poveikio rezultatai labai
prieštaringi.

Apibendrinimas
• Tiesioginio kontakto būdu teiktų STI
veiksmingumas:
– Veiksmingumo įrodymai 4 (iš 11) tyrimų. 1-as
žemos kokybės, 2 geros, 1 labai geros;
– Neveiksmingumo įrodymai 7 tyrimuose. 5- žemos
kokybės, 1 labai geros, 1 geros
• Tyrimų duomenys heterogeniški, todėl apibendrinti
sudėtinga;
• Reikia daugiau geros kokybės tyrimų veiksmingumo
rezultatų patvirtinimui (būtų ypač naudinga, jei tokie
tyrimai būtų atlikti Lietuvoje...)

Apibendrinimas
• Nuotoliniu būdu teikiamų intervencijų
veiksmingumas:
– Veiksmingumo įrodymai 8 (iš 19) tyrimų: 2 labai
geros kokybės, 2 geros, 4 žemos.
– Neveiksmingumo įrodymai 11 tyrimų:1 labai geros
kokybės, 6 geros ir 2 žemos.

• Stebimos teigiamos tendencijos – pastaraisiais
metais atsiranda daugiau tyrimų, rodančių,
kad tokios intervencijos veiksmingos;

Apibendrinimas
• Atlikto darbo trūkumai:
– Dėl ribotų galimybių naudotis mokslinių
publikacijų duomenų bazėmis, galėjo būti į
apžvalgą neįtraukta dalis svarbių straipsnių;
– Atrenkant tyrimus nustatytas intervencijų poveikio
vertinimo laikotarpis – 6 mėn. – per aukštai iškelta
poveikio tvarumo kartelė? Koks intervencijos
tvarumo laikotarpis būtų tenkintinas sveikatos
politikams – 1 mėn. 2 mėn. 3 mėn....24 mėn.???

Apibendrinimas
• Atlikto darbo privalumai:
– Į apžvalgą įtraukti tik eksperimentiniai tyrimai;
– Atliktas atrinktų tyrimų kokybės vertinimas;
– Visuose darbų atlikimo etapuose darbų kokybę
vertino išorės ekspertai;
– Surinkta daug informacijos apie trumpos
intervencijos teikimą ne asmens sveikatos
priežiūros įstaigose ir nuotoliniu būdu, kuri galės
būti panaudota tyrimams (vertinimams) ateityje;

Ačiū už dėmesį

