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Семінарські заняття та
самостійна робота
• 1. Практична робота «Дослідження

•
•

взаємозв'язку розладів особистості і розладів
поведінки»;
2. Доповідь / Реферативна робота «Хімічні
залежності»;
3. Доповідь / Реферативна робота «Нехімічні
залежності».

Розподіл балів:
• Практична робота – 30;
• Доповідь / Реферативна робота – 15;
• Доповідь / Реферативна робота – 15;
• Залікова робота – 40.
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Загальна характеристика адикції
• Адиктивна поведінка - одна з форм деструктивної
поведінки, яка виражається в прагненні до відходу
від реальності шляхом зміни свого психічного стану
за допомогою прийому деяких речовин або постійної
фіксації уваги на певних предметах або активностях
(видах діяльності), що супроводжується розвитком
інтенсивних емоцій.

• Addictus - це юридичний термін, яким називають

людину що підкоряється, засудженого; "Аддіктус" той, хто пов'язаний боргами.

Види адиктивної реалізації
• Хімічні адикції:

алкогольна залежність, наркотична залежність, залежність від
ліків, куріння, токсикоманія;

• Нехімічні (поведінкові) адикції:

азартні ігри (гемблінг), комп'ютерні залежності або інтернетзалежності, адикція стосунків, сексуальна, любовна адикції,
адикція уникнення, трудоголізм, адикція до витрати грошей,
ургентна адикція, адикція вправ (спортивна), духовний пошук,
«стан перманентної війни», синдром Тоада (залежність від
«веселого автоводіння»), фанатизм (релігійний, політичний,
спортивний, національний), парасуїцидальна поведінка;

• Проміжні (харчові) адикції:
булімія, нервова анорексія.

Чинники та
механізми
формування
адиктивної поведінки

Біологічні чинники
• Спадковість:

Метаболізм алкоголю

Генетичні моделі хімічних
залежностей
• алель ALDH2 * 2, кодує структуру альдегіддегідрогенази зі
зниженою активністю і уповільнює перетворення оцтового
альдегіду в оцтову кислоту. В результаті у людей з цим
варіантом альдегіддегідрогенази вживання алкоголю
супроводжується неприємними відчуттями.
• У різних європейських популяціях частка людей з таким
варіантом ферменту коливається від 5 до 20%.
• В Азії частота народження набагато вище (у 90% японців).
Наявність такого гена в гомозиготному стані приблизно у 50%
населення Східної Азії) практично несумісне з алкоголізмом. В
Японії особи, гомозиготні за цим алелем (дві копії ALDH2 * 2),
споживають в місяць в 10 разів менше алкоголю, ніж особи, в
генотипі яких немає ALDH2 * 2. У разі присутності не менше
однієї копії ALDH2 * 2 щомісячне споживання алкоголю в три
рази нижче, ніж при відсутності ALDH2 * 2 в генотипі.

Нейрофізіологічні моделі
• концепція «загального кінцевого шляху»
(І.П. Анохіна);

• концепція оптимуму активації
(Є.В. Мельник).

Социальні чинники
• Стиль батьківського виховання: відторгнення, ворожість,
пред'явлення завищених вимог, надмірність санкцій і
покарань;
• Життєвий сценарій (формування генераційного циклу
адикції);
• Порушення сімейної структури (проблема
співзалежності);
• Рівень освіти;
• Засоби масової інформації;
• Релігія.

Проблема співзалежності

Сім'ї з адиктивними батьками
продукують:
1) залежних (адиктів);

2) співзалежних (тих, хто піклується про
адикта).

Ознаки співзалежності:
• - комплекс відсутності чесності (заперечення проблем, проекція
проблем на когось, зміна мислення настільки виражена, що воно
носить характер надцінних утворень);
• - нездатність розпоряджатися своїми емоціями здоровим
способом (нездатність висловити свої емоції, постійне
придушення емоцій, заморожені почуття, відсутність контакту з
власними почуттями, фіксація на якійсь одній емоції (образа,
помста і т.д.) і невміння відволіктися від неї);
• - нав'язливе мислення (вдавання до формально-логічного
мислення, створення формули і підпорядкування всього цій
формулі);
• - дуалістичне мислення (так чи ні без нюансів)
• - перфекціонізм;
• - зовнішня референція (спрямованість на інших);
• - низька самооцінка внаслідок останнього;
• - прагнення справити враження, створити враження, управляти
враженнями, заснованими на почутті сорому;
• - постійна тривожність і страх;
• - ригідність;
• - часте відчуття депресії і т.д.

Поведінкові стратегії співзалежних
осіб
• - почуття надмірної лояльності до адикта;
• - бажання (щире) впоратися з труднощами поведінки адикта;
• - своєрідне почуття відповідальності за те, що у когось
розвинулася адикція;
• - прагнення зберегти положення, враження про сім'ю в
суспільстві, респектабельність, запобігти виникненню
небезпечних ситуацій (загрозу погіршення соціального стану
через адикції одного з членів сім'ї);
• - бажання не руйнувати сім'ю;
• - бажання пом'якшити агресію адикта;
• - тиск на інших людей (родичів, знайомих);
• - уникнення допомоги ззовні (психологічної, медичної тощо);
• - відсутність усвідомлення хвороби, характеру ситуації;
• - несвідоме бажання бути незамінним, необхідним для адикта
(це бажання може перетворюватися в бажання здійснювати
контроль і владу).

Психологічні чинники
• Механізм «зсуву мотиву на мету» (Б.С.Братусь);
•

концепції залежної особистості (В. Д. Менделевич);

• залежність як синдром патологічного розвитку
особистості: порушення в проходженні певних стадій
розвитку особистості (Б.Уайнхолд), залежність як
механізм подолання з психологічною травмою (А.Янов,
Л.Бурбо).

Діагностика та клінічна
картина залежних розладів

Синдром залежності
⚫ а) Сильне бажання або почуття тяги до прийому речовини, що важко
подолати.
⚫ б) Знижена здатність контролювати прийом речовини: його початок,
закінчення або дозу, про що свідчить вживання речовини у великих
кількостях і протягом періоду часу більшого, ніж був намір, безуспішні спроби
або постійне бажання скоротити або контролювати вживання речовини.
⚫ в) Стан відміни або абстинентний синдром, що виникає, коли прийом
речовини зменшується або припиняється, про що свідчить комплекс
розладів, характерний для цієї речовини або використання тієї ж (або
подібної речовини) з метою полегшення або попередження симптомів
відміни.
⚫ г) Підвищення толерантності до ефектів речовини, що полягає в необхідності
підвищення дози для досягнення інтоксикації чи бажаних ефектів або в тому,
що хронічний прийом однієї і тієї ж дози речовини призводить до явно
ослабленого ефекту.
⚫ д) Поглинутість вживанням речовини, яка проявляється в тому, що заради
прийому речовини повністю або частково відмовляються від інших важливих
альтернативних форм отримання задоволення й інтересів, або в тому, що
багато часу витрачається на діяльність, пов'язану з придбанням і прийомом
речовини і на відновлення від його ефектів.
⚫ е) Тривале вживання речовини всупереч явним ознакам шкідливих
наслідків, про що свідчить хронічне вживання речовини при фактичному або
передбачуваному розумінні природи і ступеню шкоди.

Стадії розвитку залежності
⚫ Початкова (перша) стадія залежності - діагностичні критерії: а), б), г) і е);
⚫ Середня (друга) стадія залежності - діагностичні критерії: крім а), б), г) і е)
додатково присутній, як мінімум, один з двох, що залишилися критеріїв в) і
д) синдрому залежності;
⚫ Кінцева (третя) стадія залежності - діагностичні критерії: крім ознак
синдрому залежності, визначаються ознаки резидуальних психічних
розладів і психічних розладів з пізнім дебютом; підвищення толерантності
до психоактивної речовини може змінювати тенденцією до її зниження. У
кінцевій стадії залежності, як правило, визначаються стійкі
соматоневрологічні порушення (зокрема, поліневропатія, мозочкові
розлади, характерні ураження серця, печінки та інших органів і систем).
⚫ Абстинентний стан (синдром відміни) - група симптомів різного
поєднання і ступеня тяжкості, що виникають при повному припиненні
прийому речовини або зниженні його дози після неодноразового, зазвичай
тривалого і / або у високих дозах вживання даної речовини. Початок і
протікання синдрому відміни обмежені в часі і відповідають типу речовини і
дозі, безпосередньо попередньої стриманості.

Нехімичні (поведінкові) адикції
Критерії для діагностики:
⚫ Спонукання до контрпродуктивної поведінкової
діяльності (= тяга).
⚫ Наростаюче напруження, поки діяльність не буде
завершена.
⚫ Завершення цієї діяльності негайно, але ненадовго
знімає напругу.
⚫ Повторна тяга і напруга через години, дні або тижні (=
симптоми абстиненції).
⚫ Зовнішні прояви є унікальними для даного синдрому
адикції.
⚫ Подальше існування визначається зовнішніми і
внутрішніми проявами (дисфорія, туга).
⚫ Гедоністичний відтінок на ранніх стадіях адикції.

F50. Розлади прийому їжі
⚫ F50.0 Нервова анорексія - розлад, характеризується
навмисним зниженням ваги, що викликається і / або
підтримується самим пацієнтом. Найчастіше розлад
виникає у дівчат підліткового віку і молодих жінок, але
рідше можуть хворіти і хлопчики підліткового віку і
юнаки, а також діти, що наближаються до пубертатного
віку і жінки старшого віку аж до менопаузи.
⚫ F50.2 Нервова булімія - синдром, який характеризується
повторюваними нападами переїдання і надмірної
заклопотаністю контролюванням ваги тіла, що призводить
хворого до прийняття крайніх заходів для пом'якшення
впливу з'їденої їжі.

Нервова анорексія
Диагностичні вказівки:
⚫ а) вага тіла зберігається на рівні як мінімум на 15% нижче очікуваного
(вищий рівень був знижений або його так і не було досягнуто), або індекс
маси тіла Кветелета становить 17,5 або нижче (цей індекс визначається
співвідношенням ваги тіла в кілограмах до квадрату зрісту в метрах). У
препубертатному віці може виявитися нездатність набрати вагу в період
зростання;
⚫ б) втрата ваги викликається самим пацієнтом за рахунок уникнення їжі, яка
"повнить", і одного або більше прийомів з числа наступних: викликання у
себе блювоти, прийом проносних засобів, надмірні гімнастичні вправи,
використання засобів, що пригнічують апетит і / або діуретиків;
⚫ в) спотворення образу свого тіла приймає специфічну психопатологічну
форму, при якій страх перед ожирінням зберігається в якості нав'язливої і /
або сверхцінної ідеї і хворий вважає припустимою для себе лише низьку
вагу;
⚫ г) загальний ендокринний розлад, що включає вісь гіпоталамус-гіпофізстатеві залози і проявляється у жінок аменореєю, а у чоловіків втратою
статевого потягу і потенції; можуть бути підвищеними рівні гормону росту і
кортизолу, зміни периферичного метаболізму тиреоїдного гормону і
аномалії секреції інсуліну.

Булімія
Диагностичні вказівки:
⚫ а) постійна заклопотаність їжею і непереборна тяга до їжі; хворий
періодично не може втриматися від переїдання, коли за короткий час
приймається велика кількість їжі;
⚫ б) хворий намагається протидіяти ефекту ожиріння від їжі, що з'їдається за
допомогою одного або більше з таких прийомів: викликання у себе
блювоти; зловживання проносними засобами, альтернативні періоди
голодування; використання препаратів, які зокрема пригнічують апетит,
тиреоїдних препаратів або діуретиків; якщо булімія розвивається у хворих
на діабет, вони можуть нехтувати інсулінової терапією;
⚫ в) психопатологічна картина включає хворобливий страх ожиріння, і
хворий встановлює для себе чітко визначену межу ваги тіла, яка набагато
нижче преморбидної ваги, що представляє собою в очах лікаря
оптимальну або нормальну вагу; часто, але не завжди, в анамнезі
відзначаються попередні епізоди нервової анорексії з ремісією між двома
розладами від декількох місяців до декількох років. Попередній епізод
може бути повністю вираженим або протікати в легкій прихованій формі з
помірним зниженням ваги і / або транзиторним періодом аменореї.

F55. Зловживання речовинами, що не
викликають залежності
- хронічне і невиправдане вживання медикаментів, патентованих
препаратів і народних засобів лікування (найчастіше:
антидепресанти; проносні; і анальгетики, які можуть бути придбані
без медичного рецепту).
Хворий відчуває сильну мотивацію до прийому речовини, залежність
(F1x.2-) або симптоми абстиненції (F1x.3-) не розвиваються, що
відрізняє ці випадки від вживання психоактивних речовин, що
перераховуються в F10 - F19.
Включаються:
зловживання антацидними засобами;
зловживання травами і засобами народної медицини;
зловживання стероїдними або іншими гормонами;
зловживання вітамінами;
захоплення проносними засобами.

F63. Розлади звичок та потягів
⚫ Деякі розлади поведінки, що не класифікуються іншими
рубриками. Вони характеризуються повторними діями, які не
мають чітко висловленої раціональної мотивації, не можуть бути
керованими, і в основному завдають шкоди самому ж хворому і
оточуючим.
F63.0 Патологічна схильність до азартних ігор
⚫ Суть розладу полягає в частих повторних епізодах азартної гри,
які домінують в життя пацієнта на шкоду соціальним,
професійним, матеріальним і сімейним цінностям і
зобов'язанням. Нав'язливий потяг до азартних ігор.

Співвідношення розладів
особистості
й розладів поведінки

Риси залежної особистості (В.Д.Менделевич)





























інфантильність;
сугестивність і наслідування;
прогностична некомпетентність;
ригідність і упертість;
наївність, простодушність і чуттєва безпосередність;
цікавість і пошукова активність;
максималізм;
егоцентризм;
яскравість уяви, вражень і фантазій;
нетерплячість;
схильність до ризику і «смак небезпеки»;
страх бути покинутим.
1) знижена переносимість труднощів повсякденного життя, наряду з доброю
переносимістю кризових ситуацій;
2) прихований комплекс неповноцінності, що поєднується з зовнішнім проявленням
переваги;
3) зовнішня социіабельність, що поєднується зі страхом перед стійкими емоційними
контактами;
4) прагнення говорити неправду;
5) прагнення звинувачувати інших, знаючи, що вони невинні;
6) прагнення йти від відповідальності в прийнятті рішень;
7) стереотипність, повторюваність поведінки;
8) залежність;
9) тривожність.

МКХ-10 F60-F69 РОЗЛАДИ ОСОБИСТОСТІ І ПОВЕДІНКИ В
ЗРІЛОМУ ВІЦІ

F60 Специфічні розлади особистості











G1. Вказівка на те, що характерні і постійні типи внутрішніх переживань і поведінки
індивідуума в цілому істотно відхиляються від культурально очікуваного і прийнятого
діапазону (або "норми"). Таке відхилення має проявлятися більш ніж в одній з наступних
сфер:
–
когнітивна сфера (т. е. характер сприйняття та інтерпретації предметів, людей і
подій; формування відносин і образів "Я" і "інші");
–
емоційність (діапазон, інтенсивність і адекватність емоційних реакцій);
–
контролювання потягів і задоволення потреб;
–
відносини з іншими і манера рішення інтерперсональних ситуацій.
G2. Відхилення повинно бути повним в тому сенсі, що відсутність гнучкості, недостатня
адаптивність або інші дисфункціональні особливості виявляються в широкому діапазоні
особистісних і соціальних ситуацій (тобто не обмежуватися одним "пусковим механізмом"
або ситуацією).
G3. У зв'язку з поведінкою, зазначеному в пункті G2, відзначається особистісний дістрес
або несприятливий вплив на соціальне оточення.
G4. Повинні бути дані про те, що відхилення є стабільним і тривалим, починаючись в
старшому дитячому або підлітковому віці.
G5. Відхилення не може бути пояснено як прояв або наслідок інших психічних розладів
зрілого віку, хоча епізодичні або хронічні стани можуть існувати одночасно з ним або
виникати на його тлі.
G6. Як можливі причини відхилення повинні бути виключені органічне захворювання
мозку, травма або дисфункція мозку.

F60.0 Параноїдний розлад особистості




А. Повинні виконуватися загальні критерії особистісного розладу (F60).
Б. Повинні бути присутні мінімум чотири ознаки з числа наступних:
–
–
–

–

–
–
–

підвищена чутливість до перешкод і відмови;
тенденція бути постійно незадоволеним (кимось), наприклад відмова
прощати за образи, заподіяння шкоди і зверхнє відношення:
підозрілість і загальна тенденція до спотворення нейтрального або
дружнього ставлення до себе інших, яке приймається за вороже і
зневажливе;
войовничо-педантичне ставлення до питань, пов'язаних з правами
особистості, що не відповідає фактичній ситуації.
періодично виникають невиправдані підозри щодо сексуальної вірності
партнера;
постійні посилання на самого себе, особливо в поєднанні з завищеною
самооцінкою;
схильність пояснювати події навколо себе або взагалі у світі, виходячи з
"змовницьких" намірів, для чого немає достатніх підстав.

F60.1 Шизоїдний розлад особистості





А. Повинні виконуватися загальні критерії особистісного розладу (F60).
Б. Повинні бути присутні мінімум чотири ознаки з числа наступних:
–
–

–
–

–
–

–
–
–

мало що приносить задоволення або взагалі нічого;
емоційна холодність, відчуженість або сплощена аффективность;
обмежена здатність проявляти теплі або ніжні почуття або гнів по
відношенню до інших людей;
зовнішня індиферентність як до похвали, так і критики;
незначний інтерес до сексуальних контактів з іншою особою (беручи до
уваги вік);
постійне віддавання переваги відокремленій діяльності;
підвищена заклопотаність фантазіями і інтроспекцією;
відсутність близьких друзів або довірливих зв'язків (або відсутність
бажання їх мати);
помітне ігнорування домінуючих соціальних норм і умовностей; ігнорування
цих норм і умовностей не є навмисним.

F60.2 Дисоціальний розлад особистості




А. Повинні виконуватися загальні критерії особистісного
розладу (F60).
Б. Повинні бути присутні щонайменше три ознаки з числа
наступних:
–
–
–

–
–
–

безсердечна байдужість до почуттів інших людей;
виражені і постійні безвідповідальність і нехтування соціальними
нормами, правилами і обов'язками;
нездатність підтримувати тривалі зв'язки, без труднощів у їх
встановленні;
дуже низька толерантність до фрустрації і низький поріг
агресивної поведінки, включаючи насильство;
нездатність до переживання провини і отримувати користь із
несприятливого досвіду, особливо не діють покарання;
виражена схильність звинувачувати інших або пропонувати
пояснення своєї поведінки, які ставлять індивідуума в конфлікт з
суспільством;

F60.3 Емоційно нестійкий розлад особистості





F60.30 Імпульсивний тип.
Повинні бути присутні мінімум три ознаки з числа наступних, причому одна з них повинна бути 2:
–
виражена тенденція діяти несподівано і не беручи до уваги наслідки;
–
виражена тенденція до конфліктної поведінки, особливо коли намагаються перешкоджати
імпульсивним вчинкам або нарікати на них;
–
схильність до спалахів гніву або насильства з нездатністю контролювати "поведінкові
вибухи", які є результатом цих емоцій;
–
труднощі в продовженні дій, які не обіцяють негайної винагороди;
–
нестабільний і примхливий настрій.
F60.31 Пограничний тип.
Повинні відзначатися мінімум три з перерахованих вище симптомів критерію Б для F60.30, і
додатково два з наступних:
–
розлад і невизначеність образу «Я», визначення мети й внутрішніх переваг (включаючи
сексуальні);
–
схильність залучатися до інтенсивних і нестабільних взаємин, які часто призводять до
емоційних криз;
–
надмірні зусилля уникати усамітнення;
–
періодичні погрози і акти самоушкодження;
–
хронічне відчуття порожнечі.

F60.4 Істеричний розлад особистості





А. Повинні виконуватися загальні критерії особистісного розладу (F60).
Б. Повинні бути присутні мінімум чотири ознаки з числа наступних:
–

–
–
–
–
–



схильність до самодраматизації, театральність і перебільшене вираження
емоцій.
сугестивність (легка схильність до впливу інших людей або обставин);
неглибока і лабільна емоційність;
постійне прагнення до схвильовання діяльності, при якій індивідуум
знаходиться в центрі уваги;
неадекватна звабливість в зовнішньому вигляді і поведінці;
підвищена заклопотаність фізичною привабливістю.

Завершують клінічну картину, хоча і не є обов'язковими для діагнозу,
егоцентричне, потураюче ставлення до себе, постійне бажання бути
визнаним, відсутність турботи по відношенню до інших людей, легка
образливість і постійна маніпулятивна поведінка.

F60.5 Ананкастний розлад особистості




А. Повинні виконуватися загальні критерії особистісного розладу
(F60).
Б. Повинні бути присутні мінімум чотири ознаки з числа наступних:
–

–
–

–
–

–
–
–

надмірна схильність до сумнівів і обережності;
заклопотаність деталями, правилами, переліками, порядком, організацією
або графіками;
прагнення до досконалості, що заважає завершувати завдання;
надмірні сумлінність і скрупульозність;
неадекватна заклопотаність продуктивністю на шкоду задоволенню і
міжособистісним зв'язкам;
надмірні педантичність і прихильність соціальним умовностям;
ригідність і упертість;
необгрунтовані наполегливі вимоги індивідуума, щоб оточуючі діяли таким
же чином як і він або необґрунтоване небажання дозволяти іншим
виконувати що-небудь.

F60.6 Тривожний (що ухиляється)
розлад особистості



А. Повинні виконуватися загальні критерії особистісного
розладу (F60).
Б. Повинні бути присутні мінімум чотири ознаки з числа
наступних:
–
–
–

–
–
–

постійне загальне почуття напруженості і важкі передчуття;
уявлення про власну соціальну нездатність, непривабливість і
приниженість по відношенню до інших;
зайва заклопотаність бути тим, кого критикують або відкидають в
соціальних ситуаціях;
небажання вступати у взаємини з людьми, не переконавшись у
своїй привабливості для них;
обмеженість життєвого укладу через потребу у фізичній безпеці;
ухилення від соціальної чи трудової діяльності, що включає часті
міжперсональні контакти, через страх критики, несхвалення або
відкидання.

F60.7 Розлад типу залежної особистості




А. Повинні виконуватися загальні критерії особистісного
розладу (F60).
Б. Повинні бути присутні мінімум чотири ознаки з числа
наступних:
–

–
–
–
–
–

активне або пасивне перекладання на інших відповідальності в
найважливіших рішеннях свого життя;
підпорядкування власних потреб іншим людям, від яких
індивідуум залежить, і зайва податливість їхнім бажанням;
небажання пред'являти навіть розумні вимоги людям, від яких
індивідуум знаходиться в залежності;
почуття незручності або безпорадності на самоті через надмірний
страх опинитися нездатним подбати про себе;
страх залишитися самотнім і наданим самому собі;
обмежена здатність приймати повсякденні рішення без посилених
порад і підбадьорення з боку оточуючих.

Психологічні механізми
формування залежних
розладів

Характеристика основних травм дитинства по Л.Бурбо
Назва

Тип
особисто
сті

Вік

Змістовна характеристика

1. Травма
відторгнутості

Втікач

1 рік

Переживається з батьком своєї статі. Регресія в зародковий стан. НЕ відчуває права на існування.
Відстороненість від матеріального. Прагнення до досконалості. Інтелектуальність. Сексуальні
труднощі. Вважає себе нікому не потрібним, нікчемою. Прагне до самоти. Знаходить різноманітні
способи втечі.
Тіло стисле, вузьке, тендітне, фрагментоване.

2. Травма
покинутости

Залежни
й

1-3роки

Переживається з батьком протилежної статі. Відчуває труднощі, коли доводиться щось робити або
вирішувати поодинці. Звертається за порадами, болісно сприймає відмови. Фізично чіпляється за
інших. Недолік емоційного харчування.
Тіло витягнуте, тонке, позбавлене тонусу, обвисає; ноги слабкі, спина викривлена, руки здаються
надмірно довгими і звисають уздовж тулуба, окремі частини тіла виглядають в'ялими, провислими.

3. Травма
приниження

Мазохіст

1-3
роки

Переживається з батьком, який займається фізичним розвитком дитини (зазвичай мати). Недолік волі.
Почуття приниження через контроль з боку цього батька. Часто соромиться себе або інших або
боїться заподіяти сором. Прибігає до контролю, щоб уникнути сорому. Схильний до злиття.
Влаштовується так, щоб не бути вільним, оскільки любить роль матері. Надмірно чутливий. Карає
себе, вважаючи, що карає когось іншого. Підвищена чуттєвість поєднується із соромом в сексуальній
поведінці.
Тіло товсте, округле, низький зріст, товста щільна шия, напруженість в області горла, шиї, щелеп і
таза. Обличчя кругле, відкрите.

4. Травма зради

Контрол
юючий

2-4
роки

Переживається з батьком протилежної статі. Крах довіри або нездійснених очікувань в любовносексуальній сфері. Маніпуляція. Вважає себе дуже відповідальним і сильним. Спокусник. Довіряється
важко або не показує свою вразливість.
Тіло випромінює силу і міць. У чоловіка плечі ширше стегон. У жінки стегна ширше і міцніше
плечей.

5. Травма
несправедливо
сті

Ригідний

4-6
роки

Переживається з батьком своєї статі. Обов'язок бути виконавчим і досконалим. Блокування
індивідуальності. Прагне до досконалості. занадто вимогливий до себе. Контролює себе. Любить
порядок. Рідко хворіє, байдужий або безжалісний до свого тіла. Холодний, не вміє показати свої
почуття. Любить виглядати сексуально привабливим.
Тіло пряме, жорстке і, в межах можливого, досконале. Хороші пропорції. Скутість рухів. Стислі
щелепи. Шия напружена, пряма. Постава горда.

Статура втікача
(Травма відторгнутого)

Статура ЗАЛЕЖНОГО
(Травма покинутого)

Статура мазохіста
(Травма приниженого)

Статура КОНТРОЛЮЮЧОГО
(Травма зради)

Статура ригідного
(Травма несправедливості)

Три періода соціалізації

(St. Johnson):
№ п/п
1

2

3

Періоди соціалізації
особистості

Тип характеру

Специфічна дитяча
травма

період задоволення потреби
у залежності

Шизоїдний

Відторгнення

Оральний

Позбавлення

період задоволення потреби
у сепарації

Симбіотичний

Прив'язування
(Позбавлення
самостійності)

Нарцисичний

Деперсоналізуюча
ідеалізація

Мазохістичний

Подавлення

період ассиміляції потреб
сексуальних та
суперництва

Истероїдний
Обсесивнокомпульсивний

Фрустрація
сексуальності
Фрустрація суперництва

Шизоїдний характер




Мати домінантна, холодна і дистанційована по відношенню до дитини.
Виникає фрустрація потреби в злитті (фузії). Дитина не виходить за, а
живе у внутрішньому світі. Виникає утруднення соціальних контактів і
страх перед ними, а також дисоціація власних емоцій від інтелекту і від
сфери «я». Є проблема турботи про себе, оскільки в досвіді немає
переживання турботи про нього. Є тенденція до компульсивного
встановленню контактів, які повторюють ситуацію «холоду» в батьківській
родині. Мати холодна і дистанційована по відношенню до дитини. Дитина
відчуває, що вона небажанна або ненавидима. Тому дитина йде
«всередину» і дисоціює власні емоції від інтелекту і від сфери «я».
Контакти з людьми, таким чином, формуються холодні, мертві. Виникає
утруднення (порушення) соціальних контактів і страх перед ними. У
людини з шизоїдним характером відзначається проблема турботи про
себе - про нього ніхто ніколи (мається на увазі перший рік життя дитини)
не дбав, а також відзначається нелюбов до себе.
Така людина у зрілому віці схильна встановлювати контакти, які
повторюють ситуацію «холоду» в дитинстві. Базове патогенне
переконання - «Світ небезпечний і ворожий». Шизоїд схильний до
самозаперечення і неприйняття себе, що обумовлює сприйняття інших
людей як ті, що не приймають, що загрожують і наділених більшою
силою, ніж він сам.

Оральний характер


Блокована потреба в залежності. Оральник залежить від іншого, але
ніколи не показує цієї залежності. Він несамостійний, але ретельно це
приховує. Оральник за механізмом ретрофлексії піклується про інших,
опікує їх, але не здатний піклуватися про себе. У нього є пригнічений
гнів і ворожість, які дісоційовані від его-структур. Гнів і ворожість
пов'язані з первинною образою і розчаруванням в зв'язку з травмою
позбавлення. Навіть добре скомпенсирована оральна особа потребує
задоволення потреби в залежності (і це показує іншим). Разом з тим
оральник не може звернутися до інших з проханням про допомогу.
Оральник не може піклуватися про себе і себе не любить. Патогенне
переконання - «Мені нічого не потрібно - я можу все зробити сам.
Повністю віддам себе партнеру любові ». Оральнік має тенденцію
входити в залежні і взаємозалежні зв'язки. Коли залежність оральніка
носить явний характер, його партнер відчуває, що щоб він не зробив
для нього, все це недостатньо і його потреби ніколи не будуть
задоволені. Оральник вважає, що його життя залежить від опікунів, на
яких не можна покластися.

Симбіотичний характер




Мати перешкоджає сепарації дитини, формує у нього вивчену
безпорадність. В результаті дитина, а потім і дорослий стає
несамостійним, залежним, позбавленим свого окремого «Я». У
симбіотиків немає інших бажань, крім тих, якими наповнює його
мати. У особистості даного типу співіснують дві суперечливі
тенденції: збереження злиття (фузії) і боротьба з ним, страх
автономії і страх повного поглинання себе іншим (знищення).
Агресія на сильного партнера табуйована, і до неї немає доступу.
Патогенні переконання симбіотиків: «Без тебе я ніхто. Чи не
переношу будь-якої різниці між нами. Чи не переношу занадто
великій близькості. Моє щастя і успіх досягаються за рахунок
тебе. Твої успіхи, які не поширюються на мене, ранять мене. Без
тебе я не зможу жити ». Будь-яка загроза, пов'язана з
необхідністю сепарації від матері, а потім і від партнера викликає
страх.
Стосунки симбіотичної особистості з партнером носять залежний
або співзалежний характер.

Нарцисичний характер








Мати ставить дитину перед необхідністю підігравати їй в її бажанні
бачити дитину «геніальним». Щоб не втратити любові матері, дитина
грає відведену їй роль. В результаті формується фальшиве Его і
з'являється страх викриття. Фальшива особистість не є автентичною і
боїться викриття. Дитина має виражене прагнення досконалості в
усьому, причому досконалість не дійсна, а тільки в очах інших людей.
Формується нерозв'язна дилема: велич - малоцінність. У нарцисичної
особистості йде постійна боротьба за самооцінку. У міжособистісних
стосунках існує чотири типи стратегій підвищення самооцінки:
1) об'єднання - злиття з соціально авторитетною людиною;
2) «близнюковість» - ідентифікація з соціально сильною людиною;
3) відображення - оточення себе тими людьми, які бачать в нарцисичній
особистості значущу людину;
4) ідеалізація - співпраця нарцисичної особистості з успішною людиною.
Стосунки з партнером будуються як залежні або співзалежниі,оскільки в
партнерстві нарцисична особистість досягає вирішення проблеми
власної значущості.

Мазохістичний характер




Мазохістичний характер виникає в результаті постійного
втручання (інтрузії) і контролю з боку батьків. Любляча мати стає
байдужою до бажань і прохань дитини, вважаючи, що вона краще
знає, що потрібно дитині. Це стосується всього, аж до процесів їжі
та виділення. Критичним є момент, коли дитина здається, вже не
виявляє своїх власних бажань. Життям дитини керує гаряче його
любляча мати. Виникає пасивний опір, терплячість, схильність до
страждань.
Мазохістична особистість прагне до такого контакту з іншими
людьми, який пов'язаний зі служінням іншим людям і схильності
покарань з їх боку. Це позиція жертви, прислуги, яка страждає і
позбавлена радості. Прагне викликати в інших людей почуття
провини, провокує давати йому поради. Інші люди розглядаються
як ті, кому потрібно служити (це свідомо); несвідомо ж вони є
об'єктом величезної, стримуваної ворожості. Ця ворожість
виражається лише пасивно. Мазохістична особистість провокує
інших, і лише потім дає агресивну реакцію.

Істероїдний характер




В основі характеру лежать еротизовані стосунки з м'яким, добрим
батьком при холодній матері. Патогенез істеричних структур слід
шукати в особливостях тріадичної структури: мати-батько - дитина
(дівчинка). У розвитку характеру важливим є те, що дівчинка не
може асимілювати сексуальність, яка пригнічується матір'ю.
Засвоєними почуттями є заздрість і марнославство. Вони
припускають порівняння двох осіб в очах третього (батька).
Сексуалізація носить захисний характер, є зовнішньою і пов'язана зі
страхом. Істероїдна особистість дражнить, спокушає і сексуально
провокує, проте сприймає себе як дружньо налаштовану. Стосунки з
іншими будуються як надмірно сексуалізовані, імпульсивні, які
характеризуються поверхневістю. Особи протилежної статі на
свідомому рівні є важливими для істероїда, а на несвідомому істероїд є ворожим до осіб протилежної статі. Суперництво з
особами своєї статі, як правило, не усвідомлюється. У стосунках
часто беруть участь у ролі жертви і безпорадної дитини.
При істеричній структурі особистості є схильність до створення
залежних і співзалежних стосунків з партнером.

Обсесивно-компульсивний характер


Батько постійно сумнівається в можливостях сина, принижує їх. Дитина
знаходиться в ситуації, коду вона повинна доводити, що на щось здатна.
Звідси її прагнення до досконалості, але не до зовнішнього, як у
нарцисичної особистості, а до внутрішнього. Батько обсесивнокомпульсивного сина описується як «вимогливий», «суворий». Дитина
інтороеціює батька й ідентифікується з його стандартами і системою
цінностей. В результаті спонтанність дитини перекривається, вона стає
ригідним. Ригідність є захистом від первинних імпульсів. Такі особистості
напружені, надмірно стримані, неприродні, схильні до частих сумнівів,
педантичні. Батько використовує так звану стратегію «умовної похвали»,
коли в похвалі міститься вказівка на те, що дитина все-таки щось зробив не
так. Ригідна особистість розглядає реальність міжособистісних стосунків
через призму авторитету: або слід підкоритися авторитету, або самому
потрібно бути авторитетом, якому повинні підкорятися інші. Це означає, що
важливим є вертикальний вимір контакту. Це стосується і сімейних, і
подружніх ролей. Для особистості даного типу характерна боротьба за
владу, особливо тоді, коли є сумніви у власній рольової компетентності.
Така особистість на свідомому рівні вважає себе відповідальною,
порядною, точно дотримується стандартів і правил поведінки, а на
несвідомому - постійно відчуває провину за те, що щось зробила не так.
Звідси постійний гіперконтроль (тільки не зробити чогось поганого).

Психологічна корекція
залежних розладів

Програма 12 кроків

Форма організації


Щоденні заняття з 8 години ранку до 22-ї години.



Заходи: лекції, групові обговорення в малих групах,
навчання техніки релаксації і подолання стресу,
прослуховування лекцій колишніх пацієнтів про їх
власний досвід, перегляд відеофільмів, індивідуальне
консультування, робота з літературою, заповнення
опитувальників, ведення щоденника почуттів.



Оптимальна чисельність 10-12 осіб

Заняття 1. "Розпізнавання і
відреагування почуттів "


Мета заняття - навчитися на практиці в групі
визначати власні почуття, бачити, як багато
схожого між членами групи в переживанні
негативних емоцій, і на прикладі одного з
почуттів зрозуміти, як можна відреагувати
це почуття неруйнівним для себе та інших
чином.

Заняття 2. "Контролююча
поведінка".


Мета заняття - показати неефективність контролюючої поведінки і
мотивувати учасників терапії на відмову від неї.



Характеристики контролюючої поведінки:
Це - інстинктивна реакція, в основі якої лежить почуття безсилля.
Через сумніви в своїх почуттях контролююча людина не робить того, чого
вона хоче; хотіла попросити допомоги - не просила, хотіла сказати "ні", сказала "так". В основі лежить хибне вірування в те, що задовольняти
свої бажання і потреби - недобре.
Контролююча поведінка - це звичка. В голову не приходить думка, що є
вибір і інших форм поведінки.
Практика контролюючої поведінки призводить співзалежних до висновків,
від яких вони відчувають себе ще гірше (наприклад, "я нікому не
потрібна").
Співзалежні отримують те, чого домагаються - негативногї уваги. Інші
ігнорують співзалежних, що підсилює низьку самооцінку.









Заняття 3. «Відсторонення".


Мета заняття - зрозуміти необхідність з любов'ю
відсторонитися від людини з хімічною залежністю або
від проблеми і обговорити, як це можна зробити.



Відсторонення - це не є холодна ворожа замкнутість, не
позбавлення близького любові і турботи. Відсторонення
означає вивільнення себе психологічно, емоційно, а
іноді і фізично з мереж хворих взаємин з життям іншої
людини, відступити на деяку відстань від проблем, яких
ми не можемо дозволити.

Заняття 4. "Акція-реакція".








Мета - показати на прикладах з життя присутніх, що багато їх
почутів, думок і дій виникали лише як реакція на хворого
хімічною залежністю, у відповідь на щось. Необхідно прагнути
від реакції до акції, тобто до дій, що йдуть від себе.
Приклади реакцій:
"Коли мій чоловік страждає від похмілля, у мене теж голова
болить. Його нудить і мене нудить".
"Особливо сильно я реагував на кризи".
"Я прочитала в статті, що 60% дочок алкоголіків виходять заміж
за алкоголіків. Я була однією з таких жінок. Я відчула сильне
обурення, гнів на автора, як ніби мене особисто образили. Це
була автоматична реакція, без участі логіки".

Заняття 5. «Кородони"


Мета - навчитися розрізняти поряд із зовнішніми кордонами і
внутрішні, вправлятися в навичках відстоювання власних кордонів
і дотримання меж іншого.



Зовнішні кордони людини припускають, що:
ніхто не має права доторкнутися до мене без мого дозволу.
якщо я дозволяю до себе доторкатися, то тільки так, як мені це
подобається.
Це моя відповідальність - контролювати ЯК, КОЛИ, ДЕ, ХТО
стосуватиметься мене.







Внутрішні кордони означають приблизно автономність
внутрішнього світу, наших почуттів". думок, вірувань, цінностей.

Заняття 6. «Батьківська сім’я".


Мета - попрацювати над незавершеними
проблемами дитинства, тобто над батьківськими
настановами, які слід критично переглянути і
пробачити батькам образи.



Обговорюються питання взаємин з матір'ю і з
батьком. Чи є бажання змінити взаємини? Чи є в
сім'ї хтось, хто тримає емоційну дистанцію?

Заняття 7. "Самооцінка"


Мета - вироблення навичок адекватної
самооцінки.



Здорова самооцінка - це внутрішній досвід нашої
власної цінності, усвідомлення як би зсередини
того факту, що ми маємо гідність.

Заняття 8. «Позбавленя від
психології жертви"


Мета - побачити негативні наслідки позиції жертви і
відмовитися від неї. Жертва розпізнається по скорботноболісному виразу обличчя і заявами: "Ах, я бідолаха", "Якби
тільки мій чоловік не пив (не зраджував мені, не був би так
грубий зі мною і т.д.), я була б щаслива" "Це не має
значення, як я себе почуваю, аби їм (дітям, батькам) було
добре", "Своїм життям я не жила, я всю себе віддала ...".



В ході заняття опрацьовуються:



Психологічні нагороди, що випливають з ролі жертви
Негативні наслідки психології жертви
Позбавлення від психології жертви




Заняття 9. «Так, ми вміємо думати"


Мета - показати, що співзалежні
вміють думати, прогнозувати
майбутнє і приймати рішення, що
сприяють побудові здорових відносин.

Заняття 10. «Вміння ховати свої
втрати"


Мета - ознайомити групу зі стадіями процесу відреагування на втрату і обговорити на прикладах з життя
присутніх продуктивні і непродуктивні боки цього процесу.

Стадії процесу відреагування втрати
Шок, заперечення: "Ні, не може бути".

Продуктивна частина - захист від переживання занадто інтенсивного душевного болю відразу, в один момент
дозволяє набратися сил і почати рухатися до фізичного одужання.

Непродуктивна частина - тривале перебування в стані заперечення, використання заперечення як головного
механізму психологічного захисту може призвести до зловживання хімічними речовинами та інших форм
компульсивного ескапізму (втечі від проблеми).
Гнів

Продуктивна частина - допомагає перестати звинувачувати себе за втрату, повертає енергію - діє як
катарсис.

Непродуктивна частина - проекція почуттів зовні - експресія гніву відбувається за рахунок інших почуттів. Гнів
може стати дисфункціональною формою управління іншими почуттями.
Депресія

Продуктивна частина - час для фізичного одужання.

Час для самоусвідомлення і глибокого роздуму. Інтенсивні пошуки сенсу життя.

Непродуктивна частина - ізоляція, нападки на самого себе, інтерналізований гнів, почуття провини стає
глибоким. Взяття на себе відповідальності і самозвинувачення може стати постійним механізмом подолання
труднощів.
Прийняття

Продуктивна частина - втрата визнається з почуттям вирішення проблеми, може бути, навіть з почуттям
подяки долі за випробування, які потягли за собою зміцнення твердості характеру.

Непродуктивна частина - рух до неприродного, поспішного "прийняття" з пропуском почуттів, які
супроводжують попередні стадії процесу.

Заняття 11. «Ставимо свої
власні цілі"


Мета заняття — відпрацювання такої
навички, як вміння ставити собі цілі.

Заняття 12. "Я маю право"


Мета - сприяти зміцненню такої системи цінностей, в якій законним є
самоприйняття.



Приблизний список прав:
Я маю право сказати "ні" всьому, до чого я не готова, або тому, що для
мене небезпечно.
Я маю право на всі мої почуття.
Я маю право помилятися.
Я маю право змінювати свою точку зору.
Я маю право бути більш здоровою, ніж ті люди, які мене оточують.
Я маю право ніяк не пояснювати і не виправдовувати свою поведінку.
Я маю право робити вибір, а не тільки терпіти і виживати.
Я маю право припинити бесіду, якщо співрозмовник принижує мене.
Я маю право встановлювати межі і бути егоїстичною.
Я маю право піклуватися про себе, якими б не були навколишні
обставини.















