
UZALźbNIźNIź OD INTźRNźTU 

PostCp cywilizacyjny po za tym co dobre i pocyteczne, niesie za sob> wiele 

zagroceM. Jednym z nich jest uzalecnienie od Internetu. Zagrocenia 

internetowe, w tym uzalecnienie od korzystania z sieci jest bardzo 

wacnym problemem, który zatacza coraz szersze krCgi w społeczeMstwie, 

nie tylko poza granicami ale równiec w Polsce. Uzalecnienie od Internetu 

to coraz wiCkszy problem. Szczególnie naracona jest młodziec. Komputer i 

Internet bardzo szybko podobnie jak inne media w naszych domach staj> 

siC centralny punktem cycia. Komputer stał siC nieodł>czn> czCWci> 

naszego cycia, pracy i nauki. Niepostrzecenie lecz stopniowo zajmuj> 

coraz wiCksze obszary dotycz>ce relacji rodzinnych, zastCpuj> przyjaciół, 

pomagaj> w rozładowaniu stresów i ucieczce od problemów.  

Stopniowo i niezauwacalnie uzalecnienie wypiera dotychczasowe 

zainteresowania i obowi>zki bardzo szybko staj>c siC jedynym sposobem 

na cycie. A pierwsze niepokoj>ce objawy, choć dostrzegane przez 

najblicsz> rodzinC s> bagatelizowane, b>da mylnie interpretowane jako 

zainteresowanie informatyk>. 

DoWć czCsto dzieje siC takŚ rodzina, pojawia siC komputer. Dziecko coraz 

wiCcej czasu spCdza w domu, w swoim pokoju z komputerem. Rodzice 

nareszcie s> zadowoleni. Pociecha jest w domu i zajmuje siC sama sob>. 

Nie musz> martwić siC, gdzie jest, z kim, co robi, czy wróci na czas do 

domu, dlaczego siC nie uczy? Rodzice s> dumni z dziecka, gdyc interesuje 

siC technik>. Ale stopniowo odpadaj>Ś zajCcia dodatkowe, obowi>zki 

domowe, kolecanki, koledzy, wyjWcia towarzyskie z domu.  

Inny scenariuszŚ zakładasz stałe ł>cze. Dziecko ma na reszcie 

nieograniczony dostCp do Internetu i co raz czCWciej z niego korzysta, juc 

nie tylko w celu przygotowania siC do lekcji, zdobycia niezbCdnych 

informacji. Pewnego dnia trafia na czat i okazuje siC, ce ktoW chce z nim 

rozmawiać, ce ma coW do powiedzenia i ktoW go wysłucha. Szybko i 



niepostrzecenie ulega złudzeniu, ce znalazło swoje miejsce w Wwiecie, jest 

akceptowane, ma mnóstwo znajomych i nie wkłada w to tak wielkiego 

wysiłku.  

Dla młodego człowieka rzeczywistoWć jest mniej interesuj>ca nic Wwiat 

wirtualny i to co dzieje siC w sieci. Z czasem pojawiaj> siC równiec 

problemy w szkoleŚ wagary, słabe oceny. Je i rozmawia nie odrywaj>c 

wzroku od monitora, zasypia póano w nocy lub nad ranem przed 

komputerem, rano nie jest w stanie wstać, a gdy siC obudzi pierwsze 

swoje kroki kieruje do klawiatury. Vwiat wirtualny wydaje siC prostszy, 

przyjemniejszy i bez stresu. 

Cechy osoby uzalecnionej i objawy uzalecnienia: 

 szczególnie podatne s> osoby zamkniCte w sobie, trudno 

nawi>zuj>ce kontakty miCdzyludzkie, łatwo ulegaj>ce stresom, o 

obniconej samooocenie, ze zdolnoWciami do nauk Wcisłych,  

 Wrednia wieku to od 14 do 25 roku cycia,  

 upoWledzona zdolnoWć kontroli nad zachowaniami zwi>zanymi z 

korzystaniem z komputera, sieci i zawsze znajdowanie wyjaWnieM, 

uzasadnieM dla dalszego wykonywania tych czynnoWci,  

 silne pragnienie lub wrCcz przymus surfowania po oceanie 

informacji,  

 rezygnacja z jakichkolwiek form aktywnoWci w realnym Wwiecie (np. 

Spacer, zakupy, spotkanie ze znajomymi itp.),  

 odrealnienie, czyli utrata kontaktu z rzeczywistoWci>,  

 nieWwiadome ruchy palcami imituj>ce pracC na klawiaturze,  



 w sytuacji, gdy zabraknie komputera lub sieci, pojawiaj> siC przykre 

stany emocjonalne takie jak złoWć, poczucie bezsensu, nudy, 

depresja, poczucie winy, czy obsesyjna potrzeba bycia w sieci,  

 spCdzanie wiCkszej iloWci czasu przed komputerem nic z rodzin>, 

znajomymi, przyjaciółmi,  

 stopniowe pogarszanie siC stanu zdrowiaŚ kłopoty z koncentracja 

uwagi i sprawnoWci> myWlenia, zaburzenie kontroli popCdów, 

pogorszenie wzroku, bóle pleców i krCgosłupa, spadek odpornoWci 

organizmu i podatnoWć na infekcje, podracnienia skóry, bezsennoWć, 

nadpobudliwoWć, zaburzenia łaknienia,  

 rozdracnienie,, niekontrolowane wybuchy agresji, brak kontroli w 

naducywaniu korzystania z Internetu,  

 zespół abstynencyjny, czyli złe samopoczucie w okresach 

pozbawionych kontaktu z Internetem, nadmierna potliwoWć, drcenie 

r>k, omamy i halucynacje.  

 

Zagrocenia:  

Nalecy przede wszystkim pamiCtać, ic mimo licznych mocliwoWci jakie daje 

nam postCp techniczny Internet niesie ze sob> wiele zagroceM, a miCdzy 

innymi: 

 rozwija siC przestCpczoWć internetowa (pedofilia, piractwo, 

naruszanie praw autorskich, kradziece, oszustwa),  

 wzrasta poziom agresji w wyniku destrukcyjnego wpływu na 

psychikC niektórych gier komputerowych,  



 niebezpieczeMstwo wynikaj>ce z beztroskiego udzielania informacji o 

sobie, itp.  

Zasady postCpowania w przypadku dziecka zagroconego 

uzalecnieniem od Internetu: 

1. Niech komputer stoi we wspólnym pomieszczeniu;  

2. Interesuj siC tym, co robi Twoje dziecko w sieci, i rozmawiaj 

z nim o tym;  

3. Nie bój siC przyznać do niewiedzy;  

4. UWwiadom dziecku, ce osoba poznana w sieci nie musi być 

tym, za kogo siC podaje;  

5. Wytłumacz dziecku, aby nie podawało danych osobom 

obcym, nie opowiadało o rodzinie, nie wysyłało zdjCć;  

6. Powiedz, ce nie wolno mu umawiać siC z osobami poznanymi 

w sieci bez Twojej wiedzy;  

7. Nie ukrywaj, nie obwiniaj jeWli coW siC stanie;  

8. JeWli coW budzi Twoje w>tpliwoWci porada siC specjalisty;  

9. Rozmawiaj, rozmawiaj i jeszcze raz rozmawiaj ze swoim 

dzieckiem.  

 

  

 

 

 



TEST – Czy Twoje dziecko jest uzalecnione od Internetu? 

Dr Kimberly Young w 1996 roku przedstawiła kryteria uzalecnienia od 

Internetu. Aby rozpoznać, czy Twoje dziecko jest uzalecnione, odpowiedz 

sobie na nastCpuj>ce pytaniaŚ  

1. Czy czujesz, ce Twoje dziecko jest zaabsorbowane Internetem 

(czCsto myWli o poprzednich, b>da nastCpnych pobytach w Sieci)?  

2. Czy czuje potrzebC coraz dłucszego korzystania z Internetu?  

3. Czy pozostaje w sieci dłucej nic pierwotnie planowało?  

4. Czy wielokrotnie miało nieudane próby kontroli, ograniczenia czasu 

lub zaprzestania korzystania z Internetu?  

5. Czy dziecko czuje siC niespokojne, markotne, zirytowane, 

przygnCbione gdy nie moce korzystać z Internetu?  

6. Czy ryzykuje utratC znajomoWci z przyjaciółmi, zaniedbuje naukC z 

powodu Internetu?  

7. Czy oszukuje CiC, aby ukryć narastaj>cy problem Internetu?  

8. Czy ucywa Internetu jako sposobu na ucieczkC od problemów lub 

sposobu na poprawC pogorszonego nastroju (uczucia bezradnoWci, 

winy, lCku, depresji)?  

PiCć twierdz>cych odpowiedzi na powycsze pytania oznacza uzalecnienie 

od Internetu. 

 żdy podejrzewasz, ce dziecko moce być uzalecnione od Internetu: 

 odseparuj dziecko od Internetu (wył>czyć lub zawiesić usługC).  

 skontaktuj siC z terapeut> w celu postawienia diagnozy i 

ewentualnej terapii.  

 W>tpliwoWci kontaktować mocna ze specjalistami z 

helpline.org.pl – www.helpline.org.pl, helpline@helpline.org.pl, 

tel. 0-800-100-100.  

http://www.helpline.org.pl/


 

  

Przydatne linki: 

 Strona poWwiCcona zagadnieniu uzalecnienia od Internetu 

www.siecioholizm.eu  

 Informacje o terapeutach uzalecnieMŚ www.ipz.edu.pl – zakładkaŚ Tu 

znajdziesz pomoc;  

 

  

OWrodki zajmuj>ce siC diagnozowaniem i leczeniem uzalecnienia 

od Internetu i komputera: 

 Centrum Konsultacyjne AKMED www.akmedcentrum.eu, ul. 

Mokotowska 6a, 00-641 Warszawa, tel. (22) 813 90 40   

 Krakowskie Centrum Terapii UzalecnieM www.kctu.pl, ul. Wielicka 

73, 30-552 Kraków, tel. (12) 425 57 47   

 OWrodek Terapii UzalecnieM www.otu.pl, ul. Mazurska 33, 19-330 

Stare Juchy k. źłku, tel. (87) 619 93 26   

 OWrodek Pomocy Uzalecnionym i Ich Rodzinom, ul Pstrowskiego 36, 

10-602 Olsztyn, tel. (89) 542 94 66   

 ąPOZA ILUZJ=ą Młodziecowa Poradnia Profilaktyki i Terapii, 

www.pozailuzja.pl,ul. D>browskiego 75A, 02-586 Warszawa, 

tel./fax (022) 844-94-61   

 

 

http://admin/www.siecioholizm.eu
http://www.ipz.edu.pl/
http://www.akmedcentrum.eu/
http://www.kctu.pl/
http://www.otu.pl/
http://www.pozailuzja.pl/
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