
Uzależnienia behawioralne

INTERNET

Przewodnik  
dla rodziców



Do niedawna uważano, że można się uzależnić 
tylko od substancji psychoaktywnych, a więc od 
alkoholu, tytoniu, leków i narkotyków. 

W dobie nowoczesnych technologii 
informatycznych dorastające dzieci są coraz 
bardziej narażone na inne zagrożenia, które 
określa się jako uzależnienie
od czynności lub 
uzależnienie behawioralne. 



Zachowania stają się 
zagrażające i mogą przejść w 
uzależnienia wówczas, gdy 
tracimy kontrolę nad daną 

czynnością. 
Odczuwamy wówczas przymus 

– czyli silne pragnienie 
wykonywania danej 
czynności, mimo jej 

negatywnego wpływu
 na nasze funkcjonowanie. 





Od czego Twoje dziecko  może się uzależnić?

• Sieci
• Pornografii 

internetowej
• Szumu informacyjnego
• Komputera – gier
• Hazard on-line
• Portale 

społecznościowe

 

No coś ty! 
Przecież to nie 
dzieje się 
naprawdę tylko 
wirtualnie. 

Kochanie tak się 
zastanawiałam... 
Czy można 
zdradzić kogoś 
przez internet? 



Co sprzyja uzależnieniu?

1. Czynniki zw. z internetem:

• ogólnodostępność i łatwość jego używania
• możliwość zaspokajania różnych potrzeb
• anonimowość
• dostarcza nieregularnych pozytywnych 

wzmocnień



2. Czynniki zw. z użytkownikiem:

• Trudności w nawiązywaniu kontaktów
• Niskie poczucie własnej wartości
• Trudności w radzeniu sobie z emocjami
• Brak dostatecznej kontroli rodzicielskiej
• Brak zainteresowań
• Specyficzne cechy osobowości
• Trudna sytuacja rodzinna



Ile czasu dziecko może spędzić dziennie 
przed komputerem?

3 – 5 lat – 20 min.
6 – 10 lat – 30 min.
powyżej 10 lat 1 h
nastolatkowie 1,5 h



Kiedy nie masz kontroli…
• co 4 dziecko kontaktuje się z nieznajomymi on-line,
• prawie co 7 dziecko widziało w Internecie materiały związane z 

seksem,
• co 10 dziecko przeżywało negatywne emocje (niepokój lub 

przykrość) korzystając z Internetu,
•  prawie co 12 dziecko spotkało się twarzą w twarz z nieznajomym 

poznanym w Internecie,
• co 17 dziecko było ofiarą cyberagresji (napastowanie w 

Internecie),
• prawie co 4 dziecko w wieku 11-16 lat miało w Internecie kontakt 

z treściami, które mogą szkodzić jego kształtującemu się 
systemowi wartości,

• prawie co 7 dziecko w wieku 11-16 lat otrzymało w Internecie 
wiadomości o podtekście seksualnym.



Z jakimi formami przemocy może spotkać 
się Twoje dziecko w sieci?

• Nękanie, straszenie, szantażowanie przy użyciu sieci 
internetowej.

• Wysyłanie kompromitujących wiadomości – włamania 
na konta pocztowe i komunikatorów (GG, Skype itp.).

• Rejestrowanie niechcianych filmów i zdjęć.
• Tworzenie ośmieszających stron WWW.
• Publikowanie w Internecie lub rozsyłanie przy użyciu 

telefonu komórkowego kompromitujących informacji, 
zdjęć.

• Podszywanie się w sieci pod kogoś bez jego zgody.



Przyjrzyj się faktom:

• 58% rodziców, których dzieci widziały w sieci treści (zdjęcia lub filmy) 
związane z seksem, uważa, że ich dzieci tego nie widziały,

• 52% rodziców, których dzieci otrzymały wiadomości związane
z seksem, sądzi, że ich dzieci takich wiadomości nie otrzymywały,

• 54% rodziców, których dzieci spotkały się osobiście z kimś poznanym 
w Internecie, ma przekonanie, że takie spotkanie nie miało miejsca,

• 63% rodziców sądzi, że ich dzieci nie otrzymały żadnych złośliwych, 
przykrych wiadomości od rówieśników przez Internet  
(cyberagresja),  podczas gdy ich dzieci takie wiadomości otrzymały.



Gdybyś w końcu 
założył sobie konto na 

facebooku, to 
widywalibyśmy się 

częściej... 

Hej, to ja, twój tata. 
Czy ty w ogóle pamiętasz, 
jak wyglądam? Jedyne co 
widziałeś od roku to ekran 

swojego telefonu Chociaż 
własny ojciec 

wśród 
znajomych to 

kaszana!



Jak rodzice mogą rozpoznać pierwsze sygnały 
zagrożenia?

• Dziecko jest zafascynowane Internetem i jego możliwościami, ma 
euforyczne poczucie więzi z całym światem, nie odczuwa granic.

• Internet staje się dla niego preferowanym sposobem na poprawę 
nastroju, relaks, pozbycie się napięcia i myśli 
o trudnych dla niego sprawach.

• Zaczyna ograniczać kontakty z bliskim otoczeniem na rzecz 
kontaktów wirtualnych i poświęcać im coraz więcej czasu.

• Odczuwa niepokój, rozdrażnienie przy próbach przerywania lub 
ograniczania korzystania z Internetu oraz ustępowanie tych stanów z 
chwilą powrotu do komputera.



Nieeee! 
Przecież mówiłem, że już 

idę! Nie rozumiesz, że 
nie mogę ot tak, zniknąć 
z czatu, kiedy wszyscy 

czekają na to, co 
napiszę... 

Ile razy mam ci powtarzać, 
żebyś wyłączył komputer i 
przyszedł zjeść obiad? 
Nie po to mama gotuje, 
żebyś jadł potem zimne!!! 



Jako kryteria wskazujące na pojawienie się problemu przyjmuje 
się (za dr. n. med. Bohdanem Woronowiczem z Instytutu 

Psychiatrii i Neurologii oraz Centrum AKMED w Warszawie):
• spędzanie przy komputerze coraz więcej czasu kosztem innych 

zainteresowań

• zaniedbywanie obowiązków rodzinnych i szkolnych 
z powodu aktywności w Internecie;

• pojawianie się konfliktów rodzinnych związanych 
z Internetem;

• kłamstwa dotyczące czasu spędzanego w Internecie;

• podejmowanie nieudanych prób ograniczenia czasu spędzonego 
przed komputerem;

• reagowanie rozdrażnieniem lub nawet agresją, gdy korzystanie z 
komputera jest utrudnione lub niemożliwe.



Skutki uzależnienia od internetu

1. Psychologiczne i społeczne:

• izolacja społeczna

• poczucie osamotnienia

• problemy w szkole

• utrata innych zainteresowań



2. Zdrowotne

•Pogorszenie lub nasilenie już istniejących 

objawów psychicznych

•Pogorszenie nastroju

•Osłabienie odporności

•Bezsenność

•Nadpobudliwość

•Padaczka ekranowa

•Przewlekłe dolegliwości fizyczne



Czynniki chroniące:

• Wysokie poczucie własnej wartości
• Zainteresowania i pasje
• Dobre relacje z ludźmi, rówieśnikami
• Umiejętność radzenia sobie z emocjami i stresem



Co może zrobić rodzic/opiekun?
• Nazwać problem. Porozmawiać z dzieckiem i powiedzieć mu, co 

niepokojącego widzi w jego zachowaniu.
• Zdiagnozować sytuacje trudne, w których dziecko „sięga” po 

Internet –wspólnie z dzieckiem powinien poszukać alternatywy 
(np. działań, które sprawiają równie dużo przyjemności lub w 
podobny sposób pomagają odreagować negatywne emocje).

• Ustalić harmonogram dnia – zrównoważyć czas dziecka 
spędzany 
w sieci i poza nią.

• Ustalić zasady i etapy ograniczania korzystania z Internetu. 
Warto wraz z dzieckiem omówić stopniowe ograniczenie czasu 
przed monitorem.

• Nagradzać sukcesy w ograniczaniu czasu spędzanego w 
Internecie.



Co może zrobić rodzic/opiekun?- c.d.

• Odłączyć Internet lub komputer, gdy dziecko korzysta 
z niego w sposób, który zagraża jego zdrowiu i/lub życiu 
(powoduje np. zaniedbywanie podstawowych potrzeb 
fizjologicznych, uniemożliwia funkcjonowanie 
w codziennym życiu).

• Wyjaśnić dziecku przyczyny tych ograniczeń i/lub 
odłączenia Internetu.

• Rozmowy o tym, co się dzieje i dlaczego, są niezwykle 
istotne. Dziecko będzie się czuło bezpieczniej, gdy pozna 
nasze intencje.

• Kontakt z profesjonalistą.



Gdzie szukać pomocy? - c.d.:

• Jeśli podejrzewasz, że twoje dziecko utraciło
kontrolę nad używaniem komputera

i/lub Internetu i nie wiesz, jak w tej sytuacji
postępować, zawsze możesz skonsultować się 

z zespołem Helpline.org.pl.
Na stronie Helpline.org.pl lub pod numerem 

800 100 100 możesz szukać pomocy
również wtedy, gdy dotychczasowe działania nie 

przyniosły pożądanych rezultatów.



Terapia nadmiernego korzystania 
z komputera i Internetu

• Terapia jest zazwyczaj modyfikacją 
programu terapii uzależnienia od 
środków psychoaktywnych lub hazardu.
• Jest to terapia poznawczo-behawioralna, oparta 

na zmianie przekonań i zachowań, rozwoju 
zainteresowań innych niż komputer, a przede 
wszystkim na nauce konstruktywnego korzystania 
z komputera i zastąpieniu patologicznego 
zachowania konstruktywnymi wzorcami.



Terapia - c.d.:

• W procesie leczenia niezbędna będzie spora liczba 
spotkań w ramach terapii indywidualnej, dobrym 
rozwiązaniem będzie również konsultacja z 
lekarzem ogólnym, 
a także psychiatrą, by rozpoznać ewentualne 
problemy towarzyszące uzależnieniu. Niekiedy 
niezbędne okazują się również leki – nie 
w celu leczenia uzależnienia, lecz na przykład 
depresji lub innych zaburzeń, które pozostawały 
dotąd niezauważone.



Terapia - c.d.:

• Jeśli problem dotyczy osoby niepełnoletniej, 
zazwyczaj niezbędna okazuje się praca 
z rodzicami lub opiekunami dziecka. To bardzo 
ważny moment terapii i często powinien poprzedzać 
pracę z dzieckiem, bo samo dostarczenie dziecka na 
terapię to za mało. Potrzebna jest modyfikacja 
metod wychowawczych, niekiedy więc rodzice 
uczęszczają na terapię dłużej niż sam uzależniony. 
Jednak taka praca z opiekunami dziecka daje dużo 
lepsze efekty niż praca z samym uzależnionym.



DZIĘKUJEMY
 ZA UWAGĘ
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