
Uzależnienia behawioralne – profilaktyka i leczenie 

 

Badania potwierdziły wyraźną tendencję do występowania różnych uzależnień, w tym 

uzależnień od substancji i uzależnień behawioralnych - np. od współczesnych mediów - 

jednocześnie, a także do ich substytucji, tj. zamieniania jednych uzależnień na inne. Źródeł 

uzależnień behawioralnych często upatruje się tylko w jednostce, w jej słabościach, a nie w 

uwarunkowaniach strukturalnych, dostępności, czy też często w promocji dóbr i usług 

tworzących przestrzeń do zachowań kompulsywnych, które mogą prowadzić do uzależnienia. 

Jest to błędna perspektywa. Władze publiczne mają do dyspozycji wiele strategii mogących 

zmniejszać zakres tych zjawisk i problemów z nimi związanych, w tym ograniczanie 

dostępności, informacja i edukacja, leczenie i ograniczanie szkód. 

Na czym polega wczesna profilaktyka zachowań problemowych w ujęciu systemowym? 

1. Ograniczanie dostępności. To strategia najbardziej obiecująca, jednocześnie zaś 

najtrudniejsza do wprowadzenia w gospodarce rynkowej, nie tylko ze względu na 

potężne grupy interesów, ale także kierunki rozwoju rynku, stwarzającego jednostkom 

tyle nowych szans, co nowych zagrożeń, w tym zagrożeń dla zdrowia publicznego. 

2. Edukacja publiczna - łamanie monopolu reklamy, przełamywanie stereotypów co do  

źródeł zachowań problemowych, czy też umożliwianie obywatelowi racjonalnego 

wyboru jest obowiązkiem władz publicznych. Trzeba jednak pamiętać, że kampanie 

edukacyjne nie wpływają na zmianę zachowań. Mogą natomiast zjednywać społeczne 

poparcie dla strategii o uznanej skuteczności, w tym ograniczania dostępności używania 

Internetu, i zachęcać do szukania pomocy. 

3. Informacje -  szkoła, oprócz technicznej umiejętności korzystania z Internetu, powinna 

uczyć racjonalnego z niego korzystania. Należy opracować odpowiednie szkolenia dla 

nauczycieli, którzy byliby w  stanie w sposób atrakcyjny przekazać zasady racjonalnego 

korzystania z komputera, Internetu. Odpowiednie kursy adresowane do starszych 

użytkowników powinny być również dostępne w sieci. 

4. Alternatywy - szkoła, władze lokalne i rodzice, wszystkie te grupy powinny zapewniać 

atrakcyjną, konkurencyjną dla Internetu ofertę spędzania wolnego czasu. 

5. Pomoc/leczenie - pomoc w przezwyciężaniu zagrożeń związanych z Internetem 

powinni w pierwszej kolejności zapewniać pedagodzy i psycholodzy szkolni. Należy 

im zapewnić odpowiednie przeszkolenie. W przypadku poważnego problemu wskazane 

jest proponowanie terapii w placówkach specjalistycznych. Warto rozważyć, czy 

edukacja rówieśnicza (peer education) byłaby skutecznym rozwiązaniem, ponieważ 

problem ma charakter zdecydowanie pokoleniowy. 

 

Jaka jest rola rodziców we wczesnej profilaktyce zachowań problemowych u dzieci? 

Należy starannie wybierać programy multimedialne i gry komputerowe, zwracając uwagę, aby 

były bez przemocy i dostosowane do wieku dziecka. Widząc dziecko oglądające przemoc lub 

grające w agresywną grę komputerową, rodzice powinni wyrazić głośno swoją dezaprobatę: 

jest wówczas wysoce prawdopodobne, że dziecko wykaże również stosunek krytyczny do 

takich treści. Rodzice mogą pomóc, zachęcając dziecko do dokonania rozróżnienia pomiędzy 

fantazją a zdarzeniami rzeczywistymi poprzez rozmowę o tym, w jaki sposób efekty specjalne 

zostały użyte do symulowania przemocy (rozmowy nt. pozytywnych i negatywnych 

konsekwencji używania konkretnych gier). Dziecko należy uczyć dostrzegania różnic między 

przekonaniami a faktami. Pomocne jest narzucenie dziecku wyraźnych limitów i ograniczeń 



dotyczących typów gier i programów. Czas spędzony przez dziecko przed komputerem 

powinien być przez rodziców kontrolowany i nie przekraczać 2 godzin dziennie (w zależności 

od wieku dziecka). Rodzice powinni kontrolować przeglądanie stron internetowych przez 

swoje dziecko, nauczyć się surfowania z dzieckiem po interesujących i bezpiecznych stronach 

internetowych. 

 

Konkretne zadania dla rodziców dzieci korzystających z komputera:  

− pomoc dziecku w zmianie nawyków, 

− ustalenie z dzieckiem jego planu dnia, 

− określenie czasu korzystania z komputera (do 2 godz. dziennie, w zależności od wieku, 

wskazane przerwy co pół godziny), 

− stosowanie zasady „najpierw zrób, co do ciebie należy, a potem komputer” oraz 

konsekwentne jej przestrzeganie, 

− kontrolowanie, co dziecko robi przy komputerze (w jakie gra gry itd.), 

− sprawdzanie, jakie gry przynosi od kolegów, 

− przed kupnem gry komputerowej dla dziecka zdobycie o niej rzetelnych informacji, 

− ustalenie, na jakich warunkach dziecko może korzystać z komputera oraz w jakie gry 

może grać, 

− wyjaśnienie oddziaływania gier zawierających przemoc na stan psychiczny gracza, 

− zapoznanie dziecka z innymi rodzajami gier: logiczne, edukacyjne, zręcznościowe, 

strategiczne itp.. 

− nadzorowanie, jak dziecko wykorzystuje komputer podłączony do sieci, 

− stosowanie oprogramowania utrudniającego dostęp do treści niepożądanych, 

− sprawdzanie, jakie miejsca odwiedzało dziecko (umożliwiają to specjalne schowki 

rejestrujące w przeglądarkach internetowych odwiedzane adresy), 

− uczenie dziecka korzystania z informacji, 

− ustawienie komputera w miejscu, gdzie najczęściej przebywa wielu domowników, co 

ułatwia obserwację, 

− zwracanie uwagi dziecku, by nie zostawiało w Internecie swoich personaliów, danych 

adresowych ani fotografii, 

− zabronienie dokonywania samodzielnych zakupów przez sieć i wypełnianie 

jakichkolwiek kwestionariuszy lub udziału w przedsięwzięciach wymagających 

identyfikacji – bez wiedzy rodzica oraz używania kart kredytowych, 

− zainteresowanie inną niż komputer formą spędzania wolnego czasu, proponowanie 

atrakcyjnych aktywności, 

− zapraszanie koleżanek i kolegów, 

− prowadzenie rozmów ze swoimi dziećmi, 

− organizowanie wspólnych zabaw i spacerów. 

 

Profilaktyka i jeszcze raz profilaktyka. 

Przykładem programów  i działań profilaktycznych są liczne kampanie edukacyjne, 

realizowane od 2004 r. przez  Fundację Dzieci Niczyje - aktualnie Dajemy Dzieciom Siłę - w 

ramach programu Dziecko w Sieci: 

− „Nigdy nie wiadomo kto jest po drugiej stronie”- cel: uwrażliwienie na problem 

uwodzenia dzieci w sieci; 



− „Przytul hejtera” - cel: uwrażliwienie na problem przemocy w sieci. Uświadomienie 

młodzieży szkodliwości mowy nienawiści a także internetowego hejtu oraz 

zaprezentowanie metod reagowania; 

− „Sexting? Myślę więc nie ślę” – cel: edukacja na temat niebezpieczeństwa 

rozpowszechniania tekstów, zdjęć, filmów nacechowanych seksualnie oraz 

podniesienie świadomości społecznej wokół tego zjawiska; 

− „Promocja bezpieczeństwa w sieci” - skierowana głównie do rodziców młodych 

internautów. Celem było zwrócenie uwagi na rolę rodziców w wychowaniu dziecka, ze 

szczególnym zwróceniem uwagi na nadmierne i niebezpieczne korzystanie z Internetu; 

− „Dbaj o Fejs”– cel: ochrona danych osobowych w sieci, ochrona profilu na Facebooku. 

Podobny cel miał przewodnik oraz ulotka pt. „Do the Check”, które pokazywały krok 

po kroku jak chronić prywatność na FB, na co zwracać uwagę używając przycisku 

„Lubię to!” i jakie jest ryzyko używania geolokalizacji, czy tagowania innych osób na 

swoich zdjęciach. 

 

W 2009 r. wprowadzono w Polsce Ogólnoeuropejski System Klasyfikacji Gier PEGI. 

Niestety, sprzedawcy w Polsce nie mają obowiązku kontrolowania wieku przy sprzedaży gier. 

Pomocna jest kampania informacyjna „Graj bezpiecznie z PEGI”, której celem jest 

informowanie o treściach i zawartości gier oraz  limicie wieku dla graczy.  

 

W działaniach profilaktycznych przydatny może być znany program „Jak żyć z ludźmi” 

(polskie opracowanie Kobiałki), skierowany do młodzieży szkolnej. Program skupia się przede 

wszystkim na rozwijaniu umiejętności związanych z komunikowaniem się, podejmowaniem 

decyzji (w tym asertywnością), radzeniem sobie ze stresem, ale także zawiera informacje 

dotyczące środków uzależniających. Można go  zaktualizować i rozszerzyć o zachowania 

uzależniające, wprowadzając nowe treści.  

 

Wychowawcy, terapeuci, edukatorzy i rodzice, rozwijając kompetencje 

psychospołeczne i poszerzając wiedzę dzieci, mogą wykorzystać dostępne materiały 

multimedialne, np. serie krótkich filmów animowanych „Owce w sieci”.  W polskiej wersji 

językowej składa się on z dziewięciu krótkich filmów animowanych. Ich bohaterowie – mądry 

Baca, naiwny Jasiek, dzielny Gajowy, niewinne owce i barany oraz złe wilki – przeżywają 

współczesne dziecięce i młodzieżowe problemy związane z nieprawidłowym użytkowaniem 

nowych mediów. Każda historia kończy się morałem, wskazującym na czym polega zagrożenie 

i jak go uniknąć. 

Owce w Sieci – tytuły: 

1. Bez kożuszka. http://pl.sheeplive.eu/fairytales/bez-kozuszka Publikacja nagich zdjęć i 

nagrań w Internecie. 

2. Tajemniczy przyjaciel. Uwodzenie przez Internet – grooming. 

3. Białe owce. Dyskryminacja i rasizm w Internecie. 

4. Nie tańcz z wilkami. Wykorzystywanie fotografii i nagrań wideo. 

5. Dziewięćdziesiąt dziewięć. Łańcuszki szczęścia. 

6. Bekanie. Internet zawsze pamięta twoje błędy z przeszłości. 

7. Mała miss. Anoreksja, internetowe przepisy na urodę. 

8. Zemsta. Prześladowanie w Internecie – cyberstalking. 

9. Papla. Wyłudzanie danych osobistych i informacji majątkowych – phishing. 

http://pl.sheeplive.eu/fairytales/bez-kozuszka


 

Gdy problem już się pojawił… Rodzina w sytuacji uzależnienia. 

Rodzina często na początku nie jest świadoma istnienia problemu, zwłaszcza jeśli 

zamykanie się w pokoju i godziny spędzone przed komputerem tłumaczone są 

zainteresowaniami, rozwojem, czy też okresem buntu dziecka. (W przypadku osób dorosłych 

początek problemu jest niezauważalny). Najczęściej bliscy przyjmują w dobrej wierze 

tłumaczenia sytuacji znikania za ekranem komputera. Gdy pojawiają się napięcia w układzie 

rodzinnym, rodzina podejmuje próby interwencji, lecz nie jest skuteczna. Rozwija się system 

wymówek i usprawiedliwień oraz obietnic, które coraz częściej nie są dotrzymywane. 

Wzrastają pretensje, pogarszają się relacje. Kolejny etap: próby kontrolowania zachowań przez 

zabieranie sprzętu komputerowego (klawiatury, myszki, kabli, wyłączanie prądu, itp.) czy 

śledzenie historii przeglądanych stron, przeglądanie poczty, itp. Następuje zaostrzenie 

konfliktów. Z powodu braku zmian w zachowaniu rodzice wzmagają restrykcje bądź są coraz 

bardziej bezradni (poszukują pomocy z zewnątrz). W rodzinach może rozwijać się nadmierna 

kontrola i odpowiedzialność. Pojawiają się skrajne postawy: od przyzwolenia do restrykcji. 

Następuje przerzucanie odpowiedzialności i winy za zaistniałą sytuację np. między 

małżonkami... 

 

Według Young (2007) strategie terapii uzależnienia od Internetu powinny skupiać się na: 

• zmianie sposobu korzystania z Internetu poprzez ograniczenie i kontrolowanie 

korzystania; 

• rozwijaniu umiejętności zarządzania czasem, które pozwolą osobie uzależnionej 

zreorganizować czas spędzany online (poprzez przełamanie dotychczasowych 

nawyków); 

• rozwijaniu umiejętności ustalania racjonalnych celów dotyczących korzystania z 

Internetu. 

 

Gdy problem już się pojawił – leczenie. 

W odróżnieniu od innych uzależnień, w przypadku terapii uzależnia od Internetu bądź 

komputera, występuje dodatkowy problem. Osoby z tym uzależnieniem trudno jest bowiem 

skłonić do spotkania "twarzą w twarz" ze specjalistą, ponieważ są przyzwyczajone do 

obcowania z ekranem bądź do porozumiewania się za pomocą klawiatury. Decyzja o podjęciu 

terapii następuje dopiero wówczas, kiedy osoba zainteresowana zacznie zauważać różnicę 

między zdrowym a patologicznym korzystaniem z komputera. 

Jednym z podstawowych celów terapii powinna być zmiana sposobu korzystania 

z komputera, nauka kontroli i racjonalnego planowania danej aktywności. 

 

Ustalenie celów terapeutycznych: cząstkowych i długoterminowych. Cele muszą być: 

− ważne dla klienta (musi widzieć osobiste korzyści), realistyczne, dotyczące możliwości 

klienta, na początek małe (na tyle aby można je osiągnąć), 

−  konkretne, szczegółowe, dotyczące zachowania (aby łatwiej klientowi i terapeucie 

ocenić faktyczne postępy oraz stwierdzić, co jeszcze należy zrobić),  

− pozytywnie sformułowane, postrzegane jako wymagające ciężkiej pracy (ma to 

wzmocnić i ochronić poczucie wartości klienta, gdyby mu się nie udało, porażka 

oznacza jedynie, że trzeba pracować ciężej, a nie że klient nie jest w stanie osiągnąć 

wyznaczonego przez siebie celu. 



 

Leczenie: podczas terapii, w ramach treningu nowych zachowań, nierzadko montowany 

jest w komputerze alarm, który po upływie określonego czasu przypomina o tym, że należy 

zostawić komputer i przejść do innej aktywności. Konieczne w terapii jest także 

przygotowywanie szczegółowego planu dnia, uwzględniającego określenie ram czasowych 

korzystania z komputera czy z Internetu, a także innych codziennych aktywności z 

wypoczynkiem włącznie. Realizacja takiego planu powinna zmienić dotychczasowe zwyczaje 

i zagospodarować na nowo te obszary życia, które zostały zaniedbane w wyniku uzależnienia. 

 

Davis (2001) zaproponował, aby podczas leczenia osoby uzależnionej stosować 10 

wspomagających zasad: 

1. Umieścić komputer w miejscu uniemożliwiającym izolowanie się. 

2. Korzystać z komputera w obecności innych osób. 

3. Zmieniać pory korzystania z Internetu (komputera) oraz robić przerwy. 

4. Odnotowywać codziennie swoje wszystkie aktywności, w tym czas spędzany przy 

komputerze – pomocne jest prowadzenie codziennego dzienniczka zajęć -  służy to 

zwiększeniu samoświadomości i pracy nad samokontrolą. Proponuje się też 

sporządzenie tabeli korzyści i szkód płynących z grania; ćwiczenia te mają pomóc 

graczowi w pełniejszym postrzeganiu własnego grania oraz zmian zachodzących w 

zachowaniu. 

5. Nie używać w sieci pseudonimów. 

6. Rozmawiać o swoim problemie z bliskimi i znajomymi. 

7. Wykonywać ćwiczenia fizyczne. 

8. Stosować stopniowo coraz dłuższe przerwy w korzystaniu z Internetu (komputera). 

9. Starać się kontrolować swoje myśli dotyczące Internetu. 

10. Wprowadzić techniki relaksacyjne. 

 

Bardzo pomocna jest zmiana rytmu korzystania z sieci, tj. więcej krótszych, a mniej dłuższych 

sesji. 

 

Założenia terapeutyczne podczas leczenia uzależnienia behawioralnego (Internet, gry 

komputerowe itp.): 

• przyznanie się przed sobą do problemu, 

• nie jest konieczne zachowanie abstynencji od sieci, 

• leczenie polega na przywracaniu kontroli nad zachowaniem, które przynosi przykre 

konsekwencje, 

• istotne jest szukanie sposobów radzenia sobie w sytuacji, gdy komputer „przyciąga”, 

• nauka rozpoznawania sygnałów ostrzegawczych może skutecznie pomóc poradzić 

sobie z nawrotem problemów, 

• rozwijanie zdrowego życia emocjonalnego (radzenie sobie ze stresem, konstruktywne 

wyrażanie uczuć), 

• ciągłe wzmacnianie motywacji do zmiany zachowania (przypominanie zapisanych 

celów terapeutycznych, korzyści ze zmiany zachowania, itp.), 

• mikroedukacja (materiały do samodzielnej analizy), 

• wykonywanie ćwiczeń, zadań, samoocenianie (wypisanie argumentów za i przeciw 

zmianie, analiza ich z terapeutą, spojrzenie w przyszłość - jak będzie wyglądało życie 



uzależnionego za kilka lat, jeśli nie zmieni swojego wzorca korzystania z komputera, 

Internetu, jakie ważne cele chciałby w tym czasie osiągnąć), 

• jeśli problem dotyczy dziecka, potrzebne będzie spotkanie się specjalisty z całą rodziną, 

• monitorowanie postępów zmiany u pacjenta: szacuje on w skali od 1-10 , gdzie dziś się 

znajduje, biorąc pod uwagę założone cele (co udało się zrealizować, a co było trudne), 

• porównanie zmian w odcinkach czasowych, np. raz w miesiącu: zwiększa to poczucie 

sprawstwa i motywuje do dalszego działania. Uporządkowana praca ze skalą w 

miesięcznych sekwencjach pozwala wziąć pacjentowi odpowiedzialność za 

wprowadzane zmiany, 

• analiza sytuacji, okoliczności, itd. które wyzwalają chęć korzystania z Internetu, 

komputera (np. granie więcej w weekendy, stres, problemy emocjonalne: lęk, 

bezsenność, osamotnienie, itp.), 

• nagradzanie się za zmianę (małe sukcesy, zrealizowane cele cząstkowe).  

• postęp jest zawsze stopniowy, a każda  nawet najmniejsza zmiana, jest zmianą na 

lepsze. 

 

Zalecenia dla dziecka (strategie), które ułatwiają leczenie: 

1. Sprawdź co zajmuje Ci najwięcej czasu i od czego jest Ci się najtrudniej oderwać 

(przeglądanie stron, aukcje, rozmowy, fora, poczta, gry). 

2. Wprowadź jasne reguły korzystania z tego obszaru co do czasu, okoliczności i pory dnia 

(regulamin korzystania z Internetu, komputera). 

3. Obserwuj siebie - swoje myśli, uczucia związane z Internetem a zwłaszcza tym, co 

Ciebie niepokoi (na ile Cię to wiąże i pochłania w porównaniu do innych życiowych 

spraw codzienne prowadzenie dzienniczka obserwacji. 

4. Przywróć hierarchię wartości (do tej pory cała aktywność życiowa była 

podporządkowana komputerowi). 

5. Kontroluj i nie przekraczaj zaplanowanego wcześniej czasu korzystania z Internetu, 

komputera (ustawienie alarmu w komputerze, budzika). 

6. Spróbuj wprowadzić zasadę niekorzystania z tego, co stanowi dla ciebie problem przez 

24 godziny - lub mniej (stopniowanie, odraczanie), jeśli to Ci się uda, przedłuż o 

następne, a potem o kolejne itd. To tylko początek drogi, ale jeśli Ci się uda, potem 

może być łatwiej.  Zmiana może być realizowana etapowo, małymi krokami. 

7. Kiedy czujesz chęć skorzystania z Internetu, a szczególnie z tego co jest dla Ciebie 

problemem, staraj się odwrócić uwagę, zajmij się czymś, miej wcześniej zaplanowane 

inne czynności „zamiast komputera”. 

8. Staraj się uregulować tryb życia i codziennie planować to, co ma się w nim wydarzyć - 

to pomoże poradzić sobie z chęcią sięgania po Internet jako sposób na nudę. 

9. Zmień miejsce, w którym najczęściej korzystałeś z komputera - nowe będzie się mniej 

kojarzyło z poprzednim postępowaniem. 

10. Ułóż sobie swoją hierarchię ważności i staraj się nią kierować.  

11.  Spędzaj więcej czasu wolnego z rodziną i znajomymi. 

 

Opracowano w oparciu m.in. o materiały szkoleniowe z Wojewódzkiego Ośrodka Terapii 

Uzależnień i Współuzależnień w Toruniu                            
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