Sceeningové (orientační) vyšetření a krátká intervence
(Screening and Brief Intervention - metodika SBI) spočívá
v souboru strukturovaných otázek, na jejichž základě je
možné vytipovat osoby s hrozícím rizikem problémového užívání alkoholu, následovaných krátkým pohovorem
mezi danou osobou a poskytovatelem služby, s případným doporučením vhodné odborné péče. V rámci
orientačního vyšetření je dané osobě položeno několik otázek, jejichž prostřednictvím je možné zjistit, zda
problémově užívá alkohol, tj. zda pije příliš mnoho, příliš často, nebo zda sama vnímá nějaké negativní dopady
svého požívání alkoholu. Poskytovatel jednotlivé odpovědi vyhodnotí a výsledky a míru jejich závažnosti s danou
osobou následně probere. Krátká intervence je poradenské sezení v trvání několika minut. Jejím cílem je zvýšit
povědomí dané osoby o jejím užívání alkoholu a jeho
důsledcích a následně ji motivovat k tomu, aby buď
rizikové vzorce konzumace alkoholu omezila, nebo v případě potřeby vyhledala léčbu. Poskytovatel s danou
osobou rozebírá její ochotu a připravenost k dosažení
změny v jejích vzorcích konzumace alkoholu.
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