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Проведено аналіз та узагальнення
даних літератури щодо несприятливого впливу питущих осіб на формування розладів адаптації у членів їхніх
сімей з позицій системного підходу
до їх поширеності, клінічної структури, феноменології та факторів ризику
виникнення. Зловживання алкоголем
завдає шкоди функціонуванню сім’ї
загалом та окремим членам сім’ї,
що призводить до формування розладів адаптації, основними клінічними
проявами яких є астено-невротичні
та тривожно-депресивні симптомокомплекси. Факторами виникнення розладів адаптації, що пов’язані
зі зловживанням алкоголем членами
близького оточення, є незадовільні
дисгармонічні та конфліктні взаємини
в сім’ї, які не забезпечують потреби
членів родини та призводять надалі
до внутрішньоособистісних конфліктів та психічної дезадаптації.
Ключові слова: зловживання алкоголем, шкода для інших, розлади адаптації, дистрес у сімейних відносинах

Проведен анализ и обобщение данных
литературы касательно неблагоприятного
влияния пьющих лиц на формирование рас
стройств адаптации у членов их семей с позиций системного подхода к их распространенности, клинической структуре, феноменологии и факторам риска возникновения.
Злоупотребление алкоголем отрицательно
влияет на функционирование семьи в целом
и отдельных членов семьи, что приводит
к формированию расс тройств адаптации,
основными клиническими проявлениями
которых являются астено-невротич еск ие
и тревожно-депрессивные симптомокомплексы. Факторами возникновения расс т
ройств адаптации, связанными со злоупотреблением алкоголем членами близкого
окружения, являются неудовлетворительные дисгармонические и конфликтные отношения в семье, которые не обеспечивают потребности членов семьи и приводят
к внутриличностным конфликтам и психи
ческой дезадаптации.
Ключевые слова: злоупотребление алкоголем, вред для других, расстройства адаптации, дистресс в семейных отношениях

*За

даними ВООЗ, алкоголь є найбільш широко
вживаною психоактивною речовиною серед населення як України, так і багатьох країн світу. Однією
з найгостріших та актуальних медико-психологічних
та соціально-економічних проблем сучасного суспільства є поширення вживання алкоголю [1]. Згідно
із статистичними даними, Україна входить до п’ятірки
найбільш «питущих» націй. За останніх років кількість
українців, які зловживають алкоголем, значно зросла,
переважно через поширення алкогольної залежності
серед підлітків та молоді [2—6]. За рівнем споживання
алкоголю на душу населення — з показниками, які
за різними даними, є в діапазоні від 11 до 13,9 літрів
на рік [7—9]. Як наслідок — це відображається на психічному здоров’ї нації та насамперед мікросоціального
оточення питущих осіб. Підґрунтям для цього слід
вважати негативний вплив на працездатність та виникнення розладів, пов’язаних із вживанням алкоголю,
з іншими розладами, пов’язаними з вживанням психоактивних речовин, та з психічними захворюваннями,
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включно з депресією, тривожністю, психозом та розладами адаптації [9—11].
Це збільшує ризик сімейних проблем і негативних
наслідків як для батьків, так і для дітей через збільшення соціальної інвалідності та тягаря захворювань.
Саме тому питання розвитку розладів адаптації внаслідок вживання алкоголю є одним з найактуальніших
в сфері охорони здоров’я як в світовому масштабі, так
і в Україні.
Мета роботи — проведення аналізу та узагальнення
даних літератури щодо несприятливого впливу питущих осіб на формування розладів адаптації у членів
їхніх сімей з позицій системного підходу до їх поширеності, клінічної структури, феноменології та факторів
ризику виникнення.
Методи досліджування: бібліосемантичний, порівняльний та системного підходу.
Розлади адаптації та тривожні розлади є найбільш
поширеними коморбідними станами у пацієнтів зі зловживанням алкоголем [12—14].
Клінічно оформлені порушення адаптації ви
окремлені в МКХ-10 в окремий діагностичний кластер:
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F43.2 — Розлади адаптації. Відповідно до МКХ‑10, «розлади адаптації» — це стани суб’єктивного дис тресу
та емоційного розладу, які зазвичай перешкоджають
соціальному функціонуванню та продуктивності і виникають у період адаптації до значних життєвих змін
або стресової життєвої події. Стресовий фактор може
стосуватися індивідуума чи його мікросоціального
оточення [15].
У психіатричній практиці найчастіше спостерігаються
такі клінічні форми розладів адаптації: короткочасні
(тривалістю до місяця) та пролонговані депресивні
реакції; тривожно-депресивні реакції; з переважанням
порушення поведінки (агресивний або дисоціальний),
також змішаний розлад емоцій і поведінки.
За результатами досліджень невротичних розладів
на різних стадіях формування алкогольної залежності
у осіб молодого віку було показано, що розлади адаптації (F43.2) становлять приблизно 30 % від усіх психічних
та поведінкових розладів. основними клінічними проявами яких є астено-невротичні та тривожно-депресивні
симптомокомплекси. Розлади адаптації виявлялися
переважно у вигляді тривоги, психічної стомлюваності,
порушень сну, песимістичного бачення майбутнього,
почуття нездатності планувати або далі залишатися в цій
ситуації, а також деяким ступенем зниження концентрації уваги, серцебиттям, пітливістю, нестійкістю настрою,
зниженням апетиту, страхом самотності, дратівливістю,
емоційним напруженням, тремором у тілі [16].
Відомо, що вживання алкоголю є одним із головних
факторів погіршання стану психічного здоров’я. Є сильний зв’язок між функціонуванням сім’ї та результатами
вживання алкоголю. Алкоголізм розглядають як сімейну
хворобу, оскільки він відіграє певну роль у житті кожного члена сім’ї.
Розлади адаптації та тривожні розлади в сім’ях,
в яких зловживають алкоголем, завдають шкоди окремим членам сім'ї та функціонуванню сім'ї загалом,
а поведінка членів сім’ї може посилити проблемне
вживання алкоголю. І навпаки, сім’я відіграє ключову
роль у відновленні після заподіяних вживанням алкоголем психічних розладів. Наприклад, досліджування
заручених різностатевих пар показали, що вживання
алкоголю чоловіком до шлюбу є сильним предиктором
того, що дружина починає випивати в перший рік після
укладання шлюбу, що вживання алкоголю партнеркою
впливає на зловживання алкоголем партнера-чоловіка
в наступному році, що в свою чергу призводить до дистресу у сімейних стосунках [17—19].
Лонгітюдні дослідження продемонстрували взаєм
ний зв’язок між розладами адаптації, пов’язаними
із вживанням алкоголю та якістю інтимних стосунків. Результати досліджень показали міцний зв’язок
між вживанням алкоголю та вчинення насильства з боку
інтимного партнера [20]. Пари, в яких принаймні один
партнер зловживає алкоголем, мають високі показники насильства з боку інтимного партнера, незалежно
від статі партнера, який зловживає, та під час епізодів
міжособистісного насильства поширено вживання
алкоголю [21]. Найчастіше міжособистісне насильство
є двоспрямованим у цих парах.
Результати досліджень в Україні та інших країнах
світу показують, що розлади адаптації у дітей з сімей,
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що зловживають алкоголем, проявляються у вигляді
проблем з засинанням, нічних страхів, через які нічний
сон часто переривається. Помічено, що розлад сну —
це реакція на часті сімейні скандали. Неврози у дітей
можуть виявлятися і у вигляді нервових посмикувань
(тиків) окремих м'язів або плечового поясу дитини.
Відомо, що заїкання може виникнути у дитини після
важких сцен (сварки, бійки та інше) між батьками. Після
сильного переляку у дітей з таких сімей спостерігався
енурез. Ці страждання діти важко переживають, соромляться, прагнуть приховати від однолітків, особливо, коли їх недуга виявляється в дитячому колективі.
Все це глибоко травмує психіку дитини. Діти батьків,
що зловживають алкоголем, вимушені пристосовуватися до умов постійного емоційного стресу [22—24].
Шляхами такої адаптації є:
— імітування моделі поведінки дорослих (наприклад, у вираженні почуттів);
— прийняття певних ролей задля привернення уваги з боку дорослих (герой сім'ї, козел відпущення та ін.).
Поведінкові реакції, до яких вдається дитина вдома,
поширюються на всі інші сфери його життєдіяльності,
що призводить до проблем у спілкуванні з людьми,
що його оточують. Зазвичай такі типи реакцій мають девіантний характер, до того ж ступінь вираження девіації
залежить від віку, рис характеру тощо.
Однією з форм порушення поведінки у дітей при
сімейному алкоголізмі є імітаційна поведінка. Діти частіше наслідують поведінці батьків та вихователів. У дітей
з сімей алкоголіків через їхню загальну невротизацію,
підвищену сугестивність, емоційно-вольову нестійкість
є підвищена схильність до виникнення соціально негативних форм імітаційного поведінки.
Вони легко наслідують певні форми асоціальної
поведінки, як-от лихослів'я, хуліганські вчинки, дрібні
крадіжки, бродяжництво, а також куріння, вживання алкоголю і наркотиків, патологічну сексуальну поведінку.
Вираженість і стійкість порушення поведінки залежать
насамперед від довкілля дитини, ставлення до нього
дорослих, що оточують. Відхилення у поведінці прямо
залежать від віку дитини, загального стану здоров'я,
індивідуальних особливостей особистості. Велику роль
у появі відхилень у розвитку особистості у таких дітей
відіграють конфліктні переживання, що виникають під
впливом несприятливої обстановки вдома. Внутрішній
конфлікт є результатом зіткнення у свідомості дитини протилежних, афективно забарвлених стосунків
між близькими людьми.
При сімейному алкоголізмі подібні переживання виникають дуже часто. Це може бути подвійне ставлення
до питущого батька чи матері, або поєднання образи
і любові до батьків у дітей, які виховуються в дитячих
будинках та інтернатах. Конфліктні переживання призводять до різних форм неправильної поведінки у дітей,
насамперед до реакцій протесту. Такі реакції найчастіше
виникають при алкоголізмі одного з батьків. Дитина стає
грубою, неслухняною, збудливою, агресивною до однолітків. Поступово наростають і посилюються конфлікти
з однолітками та дорослими. Одночасно з активними реакціями протесту можуть відзначатися пасивні
реакції, коли дитина йде з дому чи з школи. Дитина
відчуває страх перед поверненням додому, поступо-
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во починає уникати спілкування з однолітками, стає
замкнутою. У дитини виникають невротичні розлади.
Найсерйозніший прояв пасивного протесту — спроби
самогубства. В основі цих спроб лежить гіперболізоване
відчуття образи, бажання помститися кривдникам, налякати їх (що є наслідком внутрішньосімейних конфліктів).
Виявлена залежність ступеня спотворення розладів
адаптації у дітей від ступеня розвитку у матері алкоголізму. Г. І. Шуригін встановив, що якщо діти народилися
в період появи у жінки початкових ознак алкоголізму,
то грубих порушень у їхньому розвитку не виявлялося.
Однак діти були збудливі, швидко стомлювалися, розмовляли уві сні, прокидалися від кошмарів. У підлітковому віці ставали грубими, виявляли різні реакції протесту,
відмовлялися від навчання. Жоден з них не здобув вищої
освіти. Ставши дорослими, відрізнялися нерішучістю,
обтяжувалися почуттям власної неповноцінності. Діти,
народжені після розвитку у матері вираженого алкоголізму, мали серйозні порушення центральної нервової
системи. Вони відрізнялися дратівливістю, злостивістю,
брехливістю, іноді бували агресивними. Деякі виявляли
підвищену плаксивість. Наведені дані переконливо показують роль оточення у попередженні порушень поведінки та патології розвитку розладів адаптації у дітей
та підлітків батьків, які страждають на алкоголізм.
Отже, аналітичний огляд даних літератури дає привід до висновку, що зловживання алкоголем завдає
шкоди функціонуванню сім'ї загалом та окремим членам сім’ї, що призводить до формування розладів
адаптації, основними клінічними проявами яких є асте
но-невротичні та тривожно-депресивні симптомокомплекси. Факторами виникнення розладів адаптації,
пов’язаних з зловживанням алкоголем членами близького оточення, є незадовільні дисгармонічні та конфліктні взаємини в сім’ї, що не забезпечують потреби
партнера або дитини та призводять надалі до внутрішньоособистісного конфлікту та психічної дезадаптації.
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