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A családon belüli erõszak és az elhanyagolás
régóta ismert és kutatott probléma, melynek
számos káros következménye lehet. Ezek egyike
a drogfogyasztás, amelynek egyéni és társadal-
mi következményei különösen fontosak. A drog-
fogyasztás következményeként fizikai és lelki
betegségek jelenhetnek meg. Az utóbbi évek-

ben egyre nõ a drogfogyasztó fiatalok száma,
ezért fontos a szerhasználatnak a családon be-
lüli erõszakkal való kapcsolatát tisztázni, hogy a
megelõzés és beavatkozás hatékonyságát növel-
ni lehessen. Ebben a cikkben áttekintjük azokat
a külföldi tanulmányokat, amelyek ezzel az
összefüggéssel foglalkoztak.

Összefoglalás: Háttér: A családon belüli abúzusnak és elhanyagolásnak súlyos következményei lehetnek, melyek kö-
zül egyik legfontosabb a drogfogyasztás, aminek az elõfordulását számos fizikai és pszichológiai probléma segíti elõ.
Sokféle abúzusfajtát különböztetünk meg, de jelen tanulmány szempontjából a három legfontosabb a szexuális, fizi-
kai és emocionális abúzus, valamint az elhanyagolás.
Módszer: A szakirodalom felkutatásához a következõ angol nyelvû adatbázisokat használtuk: PubMed, PsycINFO,
EISZ, EBSCO, Science Direct. 1992–2008-ig terjedõ idõszakból válogattunk összetett keresést alkalmazva, hogy meg-
találjuk azokat a releváns cikkeket, melyek összefüggést kerestek a családon belüli abúzusok és a szerhasználat, vala-
mint a pszichológiai állapot között.
Legfontosabb eredmények: A kutatások eredményei alapján a korai években átélt abúzus kockázati tényezõt jelentett
a késõbbi szerhasználatra és pszichiátriai kórképek kialakulására nézve, pl.: depresszió, pánikbetegség, szorongás,
valamint pszichológiai következményekkel járt (alacsony önértékelés).
Következtetések: A kutatási eredmények alapján beigazolódott, hogy a családon belüli abúzus a szerhasználat egyre
növekvõ kockázatával járhat együtt, valamint súlyos pszichológiai problémák jelenhetnek meg, melyek ördögi kört
indíthatnak be, növekvõ kockázattal az ismételt áldozattá válásra. 
Kulcsszavak: szexuális, fizikai, emocionális abúzus; elhanyagolás; szerfüggõség; depresszió

Summary: Introduction: The consequences of childhood abuse and neglect can be grave. One of them is the use of drugs
since it is conducive to the incidence of several physical and psychological problems. Many sorts of abuses can be
differentiated, but from the point of view of this study the most significant ones are sexual, physical and emotional
abuses as well as neglect.
Method: For the exploration of the specialized literature the following English data bases were used: PubMed, PsycINFO,
EISZ, EBSCO, Science Direct. The selection from 1992 to 2008 was assembled with a complex search applied so as to
find the relevant articles in which there is a connection between abuses in the family, substance use and psychological
status.
Results: By reason of scientific achievements, the suffered abuse at an early age was a risk factor on later substance use
and in the formation of psychiatric disorders, e. g. depression, panic disorder, anxiety, and it was accompanied by psy-
chological consequences such as a low self-esteem.
Consequences: On the grounds of scientific achievements it was proved that abuse in the family can entail the risk of
growing substance use, and serious psychological problems can appear which can initiate a vicious circle with a
growing risk of being a victim again.
Key words: sexual, physical, emotional abuse; neglect; substance use; depression
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Alapfogalmak

Az abúzus szó jelentése visszaélés, jogtalanság,
durva bánásmód, illetve helytelen használat. A
visszaélés szó arra a negatív következményekkel
járó cselekményre, többnyire folyamatosan gya-
korolt rossz bánásmódra utal, amikor valaki más
kárára visszaél valamivel, valakit vagy valamit
helytelenül „használ”, azzal nem megfelelõen,
többnyire tiltott módon bánik. Személyekkel
kapcsolatban általában akkor használjuk ezt a
kifejezést, ha valaki visszaél a beosztásával, ha-
talmával, erejével, kapcsolataival vagy egyéb le-
hetõségeivel, miközben mások testi-lelki jólé-
tét, biztonságát, jogait veszélyezteti (1, 2).

Az abúzus fajtái: a kémiai szerekkel való vissza-
élés azt jelenti, hogy a fogyasztó nem a társada-
lom, illetve gyógyászati normáknak megfelelõ-
en használja az anyagot. Családon belüli erõszak
esetében megkülönböztetünk gyerekkel szembe-
ni visszaélést és házastárssal szembeni vissza-
élést, melyeknek lehetnek lelki és fizikai hatá-
sai, mint pl.: sérülés, fájdalom, szorongás. Idõ-
sebbekkel szembeni visszaélés: idõsekkel szem-
ben elkövetett méltánytalanság. Emberi jogok-
kal való visszaélés. Létezik továbbá állattal való
visszaélés, valamint internettel való visszaélés
pl. kéretlen reklám küldése, vagy tolakodó ké-
retlen elektronikus levél (2, 3, 4).

Jelen tanulmány szempontjából a három leg-
fontosabb abúzusfajta a szexuális, emocionális
és fizikai abúzus és az elhanyagolás.
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Egy személy szexuális célokra való felhasználá-
sa, rendszerint a beleegyezése nélkül, illetve
pszichikai vagy fizikai nyomás alatt pl. nemi erõ-
szak, zaklatás (2). Gyerekkori szexuális abúzus-
ról akkor beszélünk, ha a gyereket használja egy
felnõtt vagy nála idõsebb serdülõ szexuális
örömszerzésre, lehet szülõ, rokon vagy idegen.
(3).

Lehetséges következményei: depresszió, poszt-
traumás stressz betegség, szorongás, hajlam az
újra áldozattá válásra felnõttkorban, hosszú tá-
vú pszichológiai trauma, fõleg szülõi abúzus

esetén. Alvásproblémák, rémálmok, az áldoza-
tok azt gondolják, hogy testük koszos vagy sérült,
vagy annak érzése, ahogy valami nincs rendben
velük, bûnözés, magatartási problémák, ön-
gyilkos viselkedés, szerfüggõség (3, 4, 5).
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„A pszichológiai bántalmazás a szülõ(k) és a
gyermek közötti romboló hatású interakciók is-
métlõdõ mintázata, amely e viszonyban általá-
nossá, mindennapossá vált. Néhány esetben e
mintázat tartós és mindent átható, másutt vi-
szont csak olyan helyzetekben jelenik meg, ami-
kor az alkohol és egyéb kiváltó tényezõk elõidé-
zik. Idõnként egy egyedi, különösen fájdalmas
eset, például egy szokatlanul durva, veszekedé-
sekkel járó válás is rossz bánásmódhoz vezet-
het” (6). Korlátozás, kényszer, megalázás, meg-
félemlítés, melynek során egy személy lelki kény-
szert alkalmaz, annak érdekében, hogy olyan
cselekedetre bírjon rá valakit, amit nem akar,
vagy az a cselekedet nem az õ érdeke, esetleg
manipulálja a másik emocionális állapotát a sa-
ját céljainak elérése érdekében, emocionális fáj-
dalmat okoz. (2, 3). Pszichológiai bántalmazás
számos hosszú távú következménnyel járhat. Pl.
a saját személyiséggel kapcsolatban: alacsony
önértékelés, az érzelmekhez és az élethez való
negatív hozzáállás, szorongásos tünetek, dep-
resszió és öngyilkosság, illetve szuicid gondola-
tok, érzelmi instabilitás, borderline személyi-
ségzavar, nem megfelelõen reagál az érzelmek-
re, nem tudja értelmezni mások érzelemkifeje-
zéseit, az impulzuskontroll-zavar, düh, öncson-
kítás, önkárosítás, kábítószer-fogyasztás. Társas
készségei romolhatnak, antiszociális viselkedés,
kötõdési probléma. Tanulási nehézségek, vala-
mint testi rendellenességek, mint pl. nem meg-
felelõ növekedés (7).
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Szándékosan megfélemlít másokat, fájdalmat,
sérülést vagy egyéb fizikai szenvedést okoz. Pl.:
megsebzi, megüti, meglöki, megpofozza, meg-
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üti egy tárggyal, ide tartozik továbbá az alvás-
megvonás, hidegnek, melegnek vagy sugárzás-
nak teszi ki, esetleg megmérgezi. Általában nem
a gyerek az oka, ha ellene irányul. Gyakran ta-
gadják az érintettek.

Következményei: sérülések nyomai a bõrön,
szerfüggõség, agresszív viselkedés, alacsony
önértékelés, extrém passzív viselkedés, nehéz-
ségek az interperszonális viselkedésben, rémál-
mok, depresszió, öngyilkosság, gyakran maguk
is bántalmazóvá válnak felnõttkorban (7, 8, 9).
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Neglect szó jelentése: elhanyagol, elmulaszt,
mellõz. Megfelelõ táplálás hiánya, vagy az alap-
vetõ ellátás megtagadása függõ pozícióban lévõ
személyektõl (fiatalkorú, beteg, idõs), akik ön-
maguk nem tudják megszerezni a létfontosságú
dolgokat. Ide soroljuk például, ha a szülô, neve-
lô megfosztja a tudás, fejlõdés lehetõségétõl a
gyereket, nem biztosít a csecsemõnek megfele-
lõ ingergazdagságot, melynek súlyos következ-
ményei lehetnek az agy fejlõdése szempontjá-
ból, nem biztosítja a megfelelõ egészségi állapot
fenntartásához szükséges feltételeket, pl.: nem
keres orvosi ellátást, mikor szükséges lenne (10).

A családban elõforduló abúzusok
és elhanyagolás kapcsolata
a szerhasználattal és pszichológiai
problémákkal

Számos kutatás számolt be drogfüggõknél elõ-
forduló családon belüli abúzusról, elhanyago-
lásról. A gyerekkori abúzus megnöveli a drog-
használat kockázatát, pszichológiai problémák
sora jelenhet meg, valamint ronthatja a lefolyá-
sukat.
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A kutatások egy része felnõtt populációt vizsgált,
18–50 év között (11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,

20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
34, 35, 36), más kutatások viszont a serdülõkre
helyezték a vizsgálódás fókuszát (37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 44). A függõk között voltak kórház-
ban kezelt fekvõbetegek (28, 32, 46, 47), járóbe-
tegek (16, 17, 25, 27, 45), valamint általános po-
puláció tagjai (12, 29, 33). Sok kutatás az intra-
vénás szereket fogyasztókra koncentrált (13, 40,
48), mások a kokain vagy stimuláns-függõkre
(11, 23, 31, 39), vagy a kannabisz-függõkön volt
a hangsúly (26, 36). A többi tanulmány nem fó-
kuszált valamelyik szerre, hanem a vizsgálatban
való részvétel feltételének a DSM-III/IV krité-
riumai szerinti függõséget vették alapul (28, 32,
35, 46). Minden résztvevõnél elõfordult csalá-
don belüli szexuális (12, 13, 14, 15, 21, 29, 31,
32, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 45, 47, 48, 49, 51, 52, ),
fizikai (15, 28, 29, 30, 31, 32, 39, 41, 47, 48, 49,
51) vagy emocionális abúzus (11, 28, 32), illetve
ezek kombinációi. A kutatások szinte mindegyi-
kében az alanyok kiválasztása önkéntes alapon
történt, néhol meghatározták a részvétel krité-
riumait (18. életévét betöltötte, mentálisan nem
retardált vagy kognitív képességei nem hiányo-
sak, komorbid pszichotikus rendellenesség
nincs) (46).

A legtöbb kutatás retrospektív, visszakérdezett
a gyerekkorban megtörtént eseményekre, té-
nyekre, néhány kutatás viszont prospektív. He-
tero-, illetve monozigóta veterán férfi ikerpáro-
kat és gyermekeiket vizsgálták 1987-tõl, utánkö-
vették õket 2003-ig (36). Egy másik prospektív
vizsgálatban szexuális abúzust vagy elhanyago-
lást átélõket vizsgáltak 1967–1971-ig kontroll-
csoporttal, majd 1989–1995-ig újra felkeresték
õket (53).
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Legtöbb kutatásban félig-strukturált interjút al-
kalmaztak (28, 29, 30, 33, 34, 36, 39, 41, 42, 44,
46), melyben általában kitértek az élet 5 fõ terü-
letére: 1. Élettapasztalat: demográfiai adatok,
családi történet, múltbeli traumák, abúzusra
vonatkozó kérdések. 2. Jelenlegi pszichológiai
státusz: pszichológai distressz, szomatizáció,
szorongás, szociális diszfunkció és depresszió.



3. Jelenlegi szerhasználat és függõség. 4. A szer-
használat története 5. Gyerekkori szexuális abú-
zus. A depresszió mérésére a Beck Depresszió
Kérdõívet használták, a gyerekkori trauma fel-
térképezésére pedig a Gyerekkori Trauma Kér-
dõívet (Childhood Trauma Questinnaire) vagy
a Gyerekkori Abúzus és Elhanyagolás Kérdõívet
(28, 46). A szerfüggõség megállapítására a DSM
kritériumain kívül a Szerfüggõség Skálát (Sub-
stance Dependence Scale) (34, 40) alkalmazták.
Más kutatások a szerfüggõséget is önbevalláson
alapuló kérdõívvel mérték, melyben kategóriá-
kat állapítottak meg a szerek fogyasztásának
gyakoriságával kapcsolatban. Pl. soha nem
használta a szert, 1-szer életében, havonta 1–2-
szer, havonta 3–6-szor, 7-vagy többször havon-
ta, napi rendszerességgel (42). Az interjúkban a
következõ kérdéseket tették fel a szexuális abú-
zusra vonatkozóan: „Kényszerítettek szexuális
együttlétre akaratodon kívül? Hány éves voltál,
amikor elõször megerõszakoltak?” (30, 33, 40,
49). Az emocionális abúzust a következõképpen
definiálták: verbális visszaélés egy gyerekkel
szemben, személyiségi jogaiban korlátozták.
Fizikai abúzus: visszaélés a gyerek testével
szemben egy idõsebb személy által, szándéko-
san sérüléseket okoz a gyerek testén (49).

Legfontosabb eredmények
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A kutatások eredményei alapján megállapítha-
tó, hogy a korai években elszenvedett trauma
fontos kockázati tényezõ a pszichiátriai beteg-
ségek szempontjából felnõttkorban. Egy tanul-
mány 178 szerfüggõ páciens 84%-ánál talált gye-
rekkori abúzust és elhanyagolást (GYAE) (28,
29, 47). A gyerekkori visszaélés áldozatai inkább
lesznek szerfüggõk, depressziósok, mint azok,
akik nem éltek át GYAE-t (28). A GYAE gyakori-
sága magasabb a drog-, mint az alkoholfüggõk
körében (28). A jelenlegi és az életében legalább
egyszer elõforduló depresszió aránya magasabb
a GYAE-t átélõ szerfüggõk csoportjában (28). Az

áldozatok a depresszió mellett az én-hatékony-
ság alacsonyabb szintjét élték meg (29), vala-
mint erõnélküliséget és álmatlanságot, sebezhe-
tõbbek és fogékonyabbak voltak felnõttkorban
az életben elõforduló stresszorokra (29). Buch-
wald (2003) szerint a fiatalabb életkor, elõfor-
dult már depresszió az élettörténetben, öngyil-
kossági kísérlet, jelenlegi depresszió és egészsé-
gi problémák szignifikánsan korreláltak a doku-
mentált abúzussal (30). A gyerekkori abúzusok
szignifikáns prediktorai a felnõttkori alkohol-
és/vagy droghasználatnak a nõknél, de a férfiak-
nál nem igazolódott ez az összefüggés. A drog-
ambulanciákon kezelésben résztvevõ nõk 41–
80%-a számolt be családon belüli erõszakról, az
átlagpopulációban ez az arány 26–30% (29, 47).
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A szexuális erõszak száma magasabb a drogfo-
gyasztó, mint az átlagpopulációban, a drogfo-
gyasztásnak pedig nagyobb az elõfordulása
azoknál, akiknél volt gyerekkori szexuális abú-
zus (GYSZA) (29). GYSZA magas elõfordulási
arányát találták azoknál a serdülõknél és felnõt-
teknél (33), akik drogelvonó programban vesz-
nek részt. A kutatások szerint az abúzus kapcso-
latban van a depresszióval, szerhasználattal,
szerrel való visszaéléssel, kockázatos szex-szel
és a HIV-fertõzés magasabb elõfordulási ará-
nyával, személyközi hiányosságokkal, pl.: ala-
csony önértékelés, izoláció, képtelen megbízni
valakiben, konfliktusos kapcsolatok, újra áldo-
zattá válás (25, 31, 40, 45, 47, 54). Egy járóbete-
geket vizsgáló kutatás eredményei alapján a
GYSZA túlélõk gyakrabban szenvednek inter-
perszonális szenzitivitás tüneteitõl, depresszió-
tól és szorongástól, mint akiknél nem volt abú-
zus (47). Burnam és mtsai (1988) a szexuális
bántalmazást bármelyik korban kockázati té-
nyezõnek tartja a major depresszió, fóbia, pá-
nikbetegség kifejlõdésében (34, 35).

A szexuális abúzust átélõ nõknek nagyobb a
kockázata a szerhasználatra, mint a többi nõnek
(39). A drogfogyasztók között kétszer gyakoribb
a szexuális abúzus, mint az átlagpopulációban,
a férfiakra nézve azonban nem igazolódott be

� � � � � � � � � � � � � � � 
 � � �

188



A családon belüli gyerekkori abúzusok és elhanyagolás hatása a késôbbi szerhasználatra

189

ez az összefüggés (29, 32, 49). Kendler és mtsai
(2000) 1411 felnõtt nõi ikerpár vizsgálata alapján
erõs kapcsolatot talált a GYSZA és a pszichiátriai
és szerhasználati rendellenességek között fel-
nõttkorban (47). Murphy és mtsai (1988) szerint
azok a nõk, akiknél volt GYSZA és felnõttkori
szexuális abúzus is, magasabb a szomatizáció
szintje, a depresszió, szorongás, mint azoknál,
akiknél egyik sem volt (34). A nõk inkább szá-
moltak be szexuális abúzusról, mint a férfiak.
2198 intravénás szerhasználó vizsgálata alapján
(41,4% vs. 6,9%), a férfiak viszont szignifikánsan
fiatalabbak voltak az elsõ GYSZA-kor (12,6 vs.
14,6 év) (40).

A szerhasználati rendellenességek kezelésében
résztvevõknél a GYSZA kapcsolatban van a legá-
lis és illegális szerek fogyasztásának korai kez-
detével és nagyobb intenzitásával (33). 1478 nõ
vizsgálata szerint a GYSZA szignifikánsan asszo-
ciálódott a crack élethosszig való használatával
(13). 6050 ausztrál szerfüggõ, GYSZA-t elszen-
vedõ ikerpárt vizsgáltak meg. 30-nál találtak
rendszeres kannabisz-használatot a 643-ból,
rendszeres opioid-használatot 24/542, szedatí-
vumot 0/101, stimulánst 3/245, kokaint 0/92. A
GYSZA kockázati tényezõt jelent a rendszeres
dohányzás tekintetében is (33). 3-szor gyakoribb
a stimuláns szerek használata a GYSZA-t átélõk-
nél, valamint az inhalánsok elsõ használatának
ideje korábbra tehetõ ezeknél a serdülõknél (39),
a kokain és heroin intravénás használata pedig
4-szer gyakoribb a GYSZA-ról beszámolók kö-
rében (29, 37). Egy 2198 intravénás szerhaszná-
lókat vizsgáló kutatás 4 csoportra osztotta a
résztvevõket: nem éltek át szexuális abúzust; 13
éves koruk elõtt éltek át GYSZA-t; 13–17 éves
koruk között; valamint 18 éves kor felett. A négy
csoport nem különbözött szignifikánsan egy-
mástól a marihuána vagy más nem intravénás
drog használata terén az intravénás szer elõtt,
vagy az interjú elõtti 6 hónapban az intravénás
szer fogyasztásának gyakoriságában. Szignifi-
káns különbség volt azonban az átlagéletkorban
az elsõ marihuána, alkohol, inhaláns használa-
tában azoknál, akik 13 éves koruk elõtt vagy
13–17 éves koruk között éltek át szexuális abú-
zust, vagy idõsebben, mint 18 év. Az elsõ intra-
vénás használat szignifikánsan különbözött

azok között, akik az elsõ abúzust 13 éves koruk
elõtt élték át [3–17] és akik 18-nál idõsebben, elsõ
intravénás használat kora: 17,7 év/18, 8 év/20,9
év (40). Egy kutatás nem talált azonban össze-
függést a GYSZA-t átélõk és át nem élõk között
a szerfüggõség gyakoriságának tekintetében (20).
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Westermeyer és mtsai (2001) beszámoltak arról,
hogy 624 szerhasználó páciens 30,4%-ánál volt
gyerekkori fizikai abúzus, felnõttkorban pedig
több súlyos szerhasználati lefolyás volt tapasz-
talható (28). Dembo szerint a szexuális abúzus-
nak direkt hatása van a szerhasználatra, míg a
fizikai abúzusnak indirekt (31). Braver szerint
azonban a fizikai és emocionális abúzusnak na-
gyobb hatása van, mint a szexuálisnak (31). A
szerhasználó serdülõknél szignifikánsan maga-
sabb arányban fordult elõ gyerekkori fizikai
abúzus, mint az átlagpopulációban (30).

Szignifikáns kapcsolatot találtak az abúzusok
növekvõ száma és a szerrel való visszaélés kö-
zött, csakúgy, mint a pszichiátriai problémák
között (30). A traumák száma korrelál a Beck
Depresszió Kérdõív eredményeivel (28) is, vala-
mint gyakoribb a hallucinogének használata
azoknál, akik fizikai és szexuális abúzust is átél-
tek, azokkal szemben, akik csak az egyiket élték
át (39).

Azok nõk, akiket fizikailag bántalmaztak, na-
gyobb mértékû depresszióról, szerhasználatról,
rosszabb egészségi állapotról számoltak be, és
minden hatodik nõ depressziótól szenved, aki
szexuális és fizikai abúzust is átélt gyerekként
(30). A fizikai abúzus elõfordulási aránya a fér-
fiaknál magasabb (32). 132 kokainfüggõ férfi és
nõ vizsgálatának eredménye alapján a GYSZA a
nõknél gyakoribb, de a fizikai és emocionális
abúzus tekintetésben nem találtak nemi kü-
lönbségeket, az emocionális abúzus gyakorisá-
ga korrelált a visszaesés számával a nõknél, de
a férfiaknál nem (32).

Egy érdekes vizsgálat eredményei szerint a
GYSZA-t átélõknél gyakoribbak az érrendszeri
megbetegedések. A fizikai abúzust elszenve-



dõknél a tüdõbetegségeknek, míg a elhanyago-
láson átesetteknél a diabétesznek nagyobb a
megjelenési kockázata (31). Egy prospektív ku-
tatás szerint nem jelentett a gyerekkori abúzus/
elhanyagolás növekvõ kockázati tényezõt a szer-
rel való visszaélés tekintetében, azonban egy
retrospektív, önbevallós kérdõív eredménye
szerint a gyerekkori bántalmazás szignifikánsan
növekvõ kockázattal kapcsolódott össze a szer-
rel való visszaélés tekintetében. Ezek az eredmé-
nyek arra utalnak, hogy komplex az összefüg-
gés természete a gyerekkori áldozattá válás és a
szerrel kapcsolatos problémák között (53).

Az abúzus és szerhasználat
összefüggésével kapcsolatos
elméleti koncepciók

A komorbiditások tekintetében a legelterjedtebb
elméleti koncepció az önmedikalizációs hipo-
tézis; a szerhasználat következtében nem érez
fájdalmat, enyhít a depresszió tünetein, átme-
netileg javít a szociális helyzetén (39).

Az abúzus elõfordulása közvetlenül megnö-
velheti a szerhasználati betegségek kockázatát,
közvetve pedig pszichológiai következmények-
hez vezethet, pl. alacsony önértékelés, szoron-
gás, depresszió, hajlam a felnõttkori áldozattá
válásra. Ezért kezdenek a szerhez fordulni, mint
„megoldási” módhoz (29), az indirekt összefüg-
gés az önmedikalizációs hipotézist támasztja
alá.

Más koncepció szerint a depressziónak me-
diáló szerepe van a gyerekkori bántalmazás és a
késõbbi szerhasználat között (41), ám ez a me-
diáló hatás szerfüggõnek tûnik, bizonyos szerek
preferáltabbak a depresszió esetén (marihuána).

Egy harmadik elméleti koncepció a stressz és
megküzdés teória, mely meghatározza azt a mó-
dot, ahogyan az egyének reagálnak vagy meg-
küzdenek a stresszes szituációval, mely megha-
tározza a stresszor hosszú távú hatását, és a
megküzdésben való különbségek fontos közre-
mûködõk a pszichológiai alkalmazkodásban.
Kiemelten fontos az elkerülõ megküzdés, mely
a negatív eseményekhez kapcsolódó egyik le-
hetséges kimenetel, a szegényes pszicho-szociá-

lis alkalmazkodás, valamint a hosszú távú dep-
ressziós tünetek, általános pszichológiai di-
stressz, poszttraumás stressz betegség kialaku-
lásának elõrejelzõje. A korábbi tanulmányok az
elkerülõ megküzdést a gyerekkori trauma és a
felnõttkori fejlemények közötti mediátorként
írták le. Az iskolában maradás például egy aktív
megküzdési mód, mivel így kapcsolatban marad
más diákokkal, tanárokkal, szociális gondozók-
kal. A gyerekkori trauma szignifikánsan kapcso-
lódott az alacsonyabb fokú végzettséghez, az
pedig az elkerülõ stratégiák használatához (47).

Következtetések

A szerfüggõség GYAE-vel együttesen elõfordulva
hosszú távú pszichiátriai következményekhez
vezet (28). A GYSZA korábbi szerhasználatot és
nagyobb gyakoriságot jelez, alacsonyabb az ön-
értékelés, magasabb a depresszió elõfordulási
arány, gyakrabban jelölték a megkérdezettek a
kokain- és amfetamin-használatot a fõ problé-
májuknak, és hajlamosabbak felnõttkorban új-
ra áldozattá válásra, mint akik nem éltek át
GYSZA-t (2). A tanulmányok gyakran számolnak
be nemi különbségekrõl, szerfüggõ nõknél ma-
gasabb a szexuális abúzus aránya, de lehetsé-
ges, hogy az osztályon kezelt férfiaknak sokkal
nehezebb a szexuális abúzust bevallani, közzé-
tenni, mint a járóbetegeknek, ezért kevésbé tu-
dunk róla (28). Azoknak a férfiaknak, akik beval-
lották a szexuális erõszakot, alacsonyabb volt az
átlagéletkora az elsõ szexuális abúzuskor, mint
a nõknek (40). A késõ gyerekkorban megerõsza-
koltak a szerhasználatot tanulják meg, mint el-
sõdleges megküzdési módot, míg a korábbi
években abuzáltak más megküzdési módszere-
ket adaptálhatnak (39). A családon belüli bántal-
mazás, szexuális erõszak a szerhasználat egyre
növekvõ kockázatát jelentik, amelyek ördögi
kört indítanak be, növekvõ kockázattal az egyre
gyakoribb erõszakra (29). Szignifikáns kapcso-
latot találtak az abúzusok növekvõ száma és a
depresszió elõfordulása között (30), mely a nõk-
nél alakul ki gyakrabban, mint a stresszre adott
jellemzõ reakció (32). Az egyes szerekre nézve a
kokain tekintetében találták a legegyértelmûbb
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összefüggést; az emocionális, szexuális abúzus
és általában a gyerekkori trauma gyakorisága
asszociálódott a kokainnal való visszaélés na-
gyobb számával (32).

Számos GYSZA túlélõ esetében az alkohol- és/
vagy drogfüggõség kezelésében komplikációt
okozhat a pszichológiai komorbiditás. A pszicho-
lógiai distressz fokát és típusát felnõttkorban el-
fedheti a szerrel való visszaélés hatása, nagyobb
kockázatot jelentve a visszaesésre. A GYSZA-t

átélõk gyakrabban válnak egyéb abúzusok ál-
dozatává felnõttkorban (34). Fontos azonban
megjegyezni, hogy a legtöbb kutatás a szexuális
abúzusra fókuszál, még akkor is, ha egyéb abú-
zusformák is jelen vannak. Ez azért van, mert a
szexuális abúzus gyakoribb, ráadásul, ha a több-
féle abúzus együtt van jelen, és ezeknek a hatá-
sát vizsgálják, akkor nehéz elkülöníteni, hogy
melyik abúzusfajta, milyen hosszú távú pszi-
chológiai problémát okozhat (31).
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