

Co to jest współuzależnienie?
Nieraz przez całe lata uzależniony lekarz nie zwraca na siebie uwagi koleżanek i kolegów. Ci, nawet jeśli „coś” podejrzewają, nieśmiało reagują i próbują pomóc dopiero wtedy, gdy jest już bardzo źle. Tymczasem do placówek leczenia uzależnień coraz częściej zgłaszają się zdesperowani medycy szukający pomocy w sprawie uzależnionych członków swoich rodzin. Te na pozór dwie różne sytuacje mają ze sobą sporo wspólnego. W artykule przedstawię, czym charakteryzuje się zjawisko współuzależnienia oraz czym są zachowania współuzależnieniowe. 
      Współuzależnienie, podobnie jak uzależnienie, jest procesem stopniowym i rozciągniętym w czasie. I choć nie jest chorobą wg przyjętych klasyfikacji, chorobami skutkuje oraz pogłębia dysfunkcyjny system rodzinny czy społeczny.
W węższym ujęciu traktowane jest jako utrwalona forma uczestnictwa w długotrwałej i trudnej (niszczącej) sytuacji życiowej związanej z patologicznymi zachowaniami partnera, ograniczająca w sposób istotny swobodę wyboru postępowania,która prowadzi do pogorszenia własnego stanu zdrowia oraz utrudnia zmianę własnego położenia na lepsze. Jak widać, mowa jest tu o partnerze osoby uzależnionej. Rozpatrując problem nieco szerzej, można zaobserwować, że oprócz tego ,że dotyka przede wszystkim osoby bliskie skupione wokół uzależnionego (rodzina, czasem przyjaciele), niektóre zachowania typowe dla współuzależnienia są udziałem w pewnym zakresie również osób z szerszego otoczenia, w tym pracodawców, przełożonych, kolegów z pracy etc. Ze względu na obszerność zjawiska, w tym artykule nie przedstawię dogłębnie omawianego problemu, postaram się jednak przybliżyć podstawowe jego przejawy.
	Po czym zatem możemy poznać, że ktoś zachowuje się „współuzależnieniowo”? Zacznijmy od rodziny. Osoba współuzależniona, podobnie jak jej uzależniony partner, zaczyna specyficznie myśleć, czuć i działać. Czuje się odpowiedzialna za przywołanie osoby uzależnionej do porządku:(„muszę coś zrobić, żeby przestała pić…”, „musi być jakiś sposób…”) oraz za przywrócenie ładu i harmonii w rodzinie, by przetrwała mimo tak trudnych warunków. Poszukuje coraz to wymyślniejszych metod wpływania na uzależnionego partnera, ostatecznie kontrolując go na każdym kroku. A ponieważ wszystkie sposoby zawodzą na dłuższą metę, osoba współuzależniająca się jest coraz bardziej rozczarowana, bezradna, zalękniona (zwłaszcza jeśli uzależnieniu towarzyszy przemoc), z pokładami skumulowanej złości i goryczy. Gdy czasami wybuchnie, uzależniony partner pyta wciąż na nowo zaskoczony: „ Ale o co chodzi.., ale o co chodzi..?”. Mijają lata, a ona wciąż miota się z zaciskającą się wokół uciekającego życia pętlą niemocy... Ciągle wierząc, że znajdzie sposób na zatrzymanie „śniegowej kuli” uzależnienia … Perswaduje i wymusza obietnice („powinieneś/powinnaś…!, obiecaj…”), szantażuje („jeśli kochasz mnie i dzieci..”), prosi i grozi. Kontroluje i sprawdza. Jednocześnie opiekuje się partnerem niczym niemowlęciem, które właśnie zwymiotowało, nasikało na podłogę, żąda karmienia na czas lub potrzebuje wybawienia z opresji (np. załatwienia L4 czy przekonującego alibi). Umęczona i zdesperowana, czasami na chwilę odpoczywa, jadąc na konferencję lub samotne wakacje (o ile zdecyduje się pozostawić na moment uzależnionego partnera samemu sobie). I tak na przemian: nadkontrola, nadopiekuńczość, chwilowe lub pozorne wycofanie… uporczywie i konsekwentnie, do utraty sił i wiary, do beznadziei i bezradności i/lub doprowadzonej do stanu wrzenia złości (często uwięzionej niemocą w depresji). Po latach takich zmagań przychodzi moment, gdy osoba współuzależniona zaczyna zdawać sobie sprawę, że własnym sumptem i domowymi sposobami nie uleczy uzależnienia (racjonalne i słuszne argumenty odnoszące się do sumienia i postawy obywatelskiej nie działają, a stosowane metody często są sprzeczne z wartościami). Wtedy albo decyduje się na porzucenie uzależnionej osoby albo zaczyna szukać skutecznej pomocy. Aby ją uzyskać, wystarczająco już zmęczona współuzależniona osoba musi zmierzyć się jeszcze ze swoim wstydem. A z reguły jest on potężny i paraliżujący. Podobnie zresztą, jak wstyd osoby uzależnionej. Czasami pacjenci placówki, w której pracuję, podchodzą po kilkanaście razy pod drzwi wejściowe, zanim zdecydują się przekroczyć je pierwszy raz... Gdy jednak już to uczynią, oddychają z ulgą. Bo nareszcie pojawia się iskierka nadziei, że jest możliwe rozsupłanie tego gordyjskiego węzła uzależnienia-współuzależnienia.    
	A jak to się dzieje w szerszym układzie społecznym? W jaki sposób bliscy znajomi, przyjaciele, pracodawcy czy koledzy z pracy zostają wciągnięci w „orbitę” uzależnionej osoby, zaczynając funkcjonować „współuzależnieniowo”? Otóż osoba uzależniona potrafi wspaniale kamuflować swój problem (szczególnie lekarze, u których rozpoznanie choroby najczęściej jest opóźnione nawet o kilkanaście lat) oraz wytwarza szczególny rodzaj interakcji i komunikacji z otoczeniem. Po pierwsze stwarza trudną do uchwycenia barierę między sobą a innymi ludźmi, w której zdaje się mówić: „nie mam problemu z uzależnieniem, nie pytaj mnie o to, nie wtrącaj się w moje sprawy; nawet jeśli coś wiesz, ochraniaj i kryj mnie przed innymi, np. przed szefem, bądź dobrym kolegą...”. Po drugie reaguje najczęściej obronnie na jakiekolwiek próby poruszania problemu przez kogokolwiek. 
	Jak w odpowiedzi na takie komunikaty (najczęściej niewerbalne) reaguje osoba z otoczenia? Jeśli nie wie, w jaki sposób funkcjonuje osoba uzależniona, przeważnie da się wciągnąć  w  manipulacyjny sposób myślenia uzależnionego. Sama zacznie zaprzeczać („może tak mi się tylko wydaje..”), minimalizować („właściwie był prawie trzeźwy, nic się przecież  nie stało…”), racjonalizować („w takiej sytuacji każdy by się napił”) oraz będzie prawdopodobnie przeżywała dylematy moralno-etyczne: „nie powinienem/nie powinnam się wtrącać do cudzego życia ..”, „jak wyłożę karty na stół, to może skrzywdzę tę osobę, a ona jest taka wrażliwa..”, „pomyśli, że jestem przeciwko niej, obrazi się”, „nie będę kapusiem”, „nie wypada zbadać kolegi alkomatem..” etc.
A przecież mało komu z nas przyszłoby do głowy, żeby nie pomóc nieprzytomnemu człowiekowi na ulicy, bo może on sobie nie życzy, bądź że przekroczymy jego granice, podchodząc do niego celem udzielenia pomocy. Osoba uzależniona jest w pewnym sensie „nieprzytomna”- ponieważ z powodu działających psychologicznych mechanizmów zaprzeczających chorobie, najczęściej nie jest w stanie sama wykryć u siebie uwikłania w uzależnienie, a nawet jeśli to uczyni, nie potrafi sama sobie pomóc. Logicznym i etycznym wydaje się więc, że dobrze byłoby jednak przełamać bariery i „podejść” do osoby uzależnionej z konkretną propozycją pomocy. Czasami wystarczy nie ochraniać jej przed ponoszeniem konsekwencji nałogowych zachowań. Z doświadczenia wiem, że zawsze warto jest porozmawiać w przyjaznej atmosferze, określając jasno problem i wskazując, gdzie można szukać pomocy. Gdy to nie wystarcza, można postawić ultimatum: jeśli nie poszukasz pomocy, to będą takie a takie konsekwencje (tu pole do działania mają szczególnie przełożeni i pracodawcy oraz oczywiście rodzina). 
	Przy dylematach natury etycznej pamiętajmy, że uzależnienie to ciężka, przewlekła i śmiertelna choroba , z którą człowiek nią dotknięty nie potrafi poradzić sobie bez życzliwej i fachowej pomocy ze strony innych ludzi. A wtedy może się zdarzyć, że osoba, której w ten niechciany i nieprzyjemny dla niej sposób pomogliśmy, podziękuje nam po jakimś czasie za uratowanie życia.
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