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Az alkoholfüggőség súlyos népegészségügyi jelentőségű kérdés. Az alkoholista személy problémái-

ba a családtagok is bevonódnak, akik nem csupán szenvednek a szerfüggő személy viselkedésétől, 
hanem a probléma fenntartásában is szerepet játszhatnak. A szerfüggő személyek egyes családtagjai 
társfüggők (kodependensek), akik hajlamosak a függőséget megengedő viselkedésre (pl. fedezik a füg-
gő személyt a munkáltató előtt). A kodependencia jelensége kevéssé kutatott terület, noha a prevalen-
ciája az alkoholfüggőséghez hasonló méreteket ölthet.

A korai maladaptív sémák (KMS) a gyermekkori averzív élmények kognitív-affektív leképeződé-
sei, melyek fennmaradnak és kedvezőtlenül befolyásolják a felnőttkori kapcsolatokat. A kodependen-
sek sémáinak feltérképezése segíthet az alkoholfüggőség családi dinamikájának megértésében és ke-
zelésében.

Kutatásunk célja a kodependens személyek KMS-einek összehasonlítása egészséges kontrollcso-
porttal.

A vizsgálati személyeket a Kodependencia Kérdőív (CdQ) segítségével azonosítottuk (36 item, 36-
180 pont, vágóérték=108). A KMS-kat a Young-féle Séma Kérdőív (YSQ-S) rövidített változatával 
mértük fel (75 item, 15 séma, sémánként 0–30 pont). A kodependencia és a borderline személyiség-
zavar rokon konstruktumok, ezért a vizsgálati személyek a SCID-II strukturált klinikai interjú BPD-
re vonatkozó kérdéseit is megválaszolták (15 item, 9 kritérium).

A minta 407 főből állt, akiket a CdQ eredményei alapján két csoportba soroltunk: kodependens 
személyek (n=131) és egészséges személyek (n=276).

A kodependensek minden KMS tekintetében szignifikánsan magasabb pontszámot értek el, mint 
a kontrollcsoport. A kodependencia specifikumainak azonosítása érdekében a SCID-II alapján kizár-
tuk azokat a kodependens személyeket, akik 3 vagy annál több borderline kritériumra igennel felel-
tek (31 kodependens személy maradt). Így elvégezve az összehasonlítást, a kodependensek csupán 7 
séma tekintetében értek el szignifikánsan magasabb pontszámot, mint az egészségesek (érzelmi de-
priváció, bizalmatlanság, behódolás, önfeláldozás, érzelmi gátoltság, könyörtelen mércék, elégtelen 
önkontroll).

A 7 megemelkedett séma lehetővé teszi a kodependencia jelenségének értelmezését. A BPD sze-
mélyiségzavarral történő átfedés a viselkedésszinten megjelenő eltérések ellenére a kodependencia és 
a borderline személyiség alapvető mintázatainak hasonlóságára hívja fel a figyelmet.


