
UZALEŻNIENIE 

OD INTERNETU



CO TO JEST UZALEŻNIENIE 

OD INTERNETU?

Uzależnienie od internetu to zespół zależności mających swoje 

źródła w nadużywaniu dostępu do internetu, które skutkują 

negatywnym wpływem na funkcjonowanie jednostki w sferze:

❖ psychicznej,

❖ społecznej,

❖ rodzinnej,

❖ relacji międzyludzkich,

❖ ekonomicznej.



Wielogodzinne, niekontrolowane korzystanie 
z internetu wywołuje u pacjenta dystres, 
a więc szereg nieprzyjemnych uczuć: ból, lęk, 
cierpienie, które mogą z kolei prowadzić do 
znacznego pogorszenia jakości życia. Szkody, 
które powoduje uzależnienie często dotyczą 
przy tym nie tylko osoby uzależnionej, ale też 
jego bliskich i otoczenia.



RODZAJE UZALEŻNIEŃ 

OD INTERNETU

❖ erotomania internetowa – czyli kompulsywne korzystanie 

z serwisów pornograficznych lub oglądanie 

pornograficznych zdjęć, niekontrolowane korzystanie 

z chatów erotycznych, cybersex; z kategorią tą związane są 

też dewiacje seksualne np. pedofilia, zoofilia, skrajny 

ekshibicjonizm i inne, które ujawniają się przy korzystaniu 

z internetu;



❖ socjomania internetowa – oznacza uzależnienie od chatów 

i internetowych kontaktów społecznych, wiążące się 

z upośledzeniem nawiązywania kontaktów w rzeczywistym 

życiu; nowe znajomości są nawiązywane wyłącznie w sieci 

i zastępują relacje z rodziną i przyjaciółmi; osoby dotknięte 

tą przypadłością mają trudności w rozpoczynaniu 

i podtrzymywaniu kontaktów poza internetem, zanika u nich 

także sfera komunikacji niewerbalnej;

❖ uzależnienie od sieci internetowej – w kategorii tej 

mieszczą się uzależnienia od internetowego hazardu, od gier 

sieciowych, od obsesyjnego grania na rynkach finansowych, 

czy zakupów w internecie, a także od obserwowania mediów 

społecznościowych;



❖ przeciążenie informacyjne– czyli potrzeba sięgania do 

dostępnych w internecie danych, która prowadzi do 

natłoku informacji, z którym pacjent nie może sobie 

poradzić;

❖ uzależnienie od komputera – obejmuje wszelkie 

uzależnienia niekoniecznie związane z dostęp do sieci, ale 

wynikające z potrzeby niekontrolowanego korzystania 

z komputera, w tym gier komputerowych.



OBJAWY UZALEŻNIENIA

OD INTERNETU

O „sieciocholizmie” świadczą objawy typowe dla wszelkich 
uzależnień psychicznych:

❖wzrost aktywności i zaangażowania związany z poszukiwaniem 
środka uzależniającego,

❖następujący z czasem spadek wrażliwości (tolerancji) na bodźce 
przyjemności,

❖osłabienie woli,

❖natrętne myśli,

❖w skrajnych przypadkach także samookłamywanie się oraz 
fizyczne wyniszczenie.



Charakterystyczny dla osób uzależnionych jest 

„głód internetu” – dostęp do sieci staje się środkiem 

pozwalającym uniknąć nieprzyjemnych emocji. Pojawia się 

dyskomfort psychiczny związany z brakiem możliwości 

dostępu do sieci – niepokój, zmienny nastrój, irytacja, czy 

wybuchy agresji. Życie i aktywności osoby uzależnionej 

koncentrują się wokół komputera, wszystko 

podporządkowane jest sesjom internetowym, co skutkuje 

trudnościami w wykonywaniu codziennych obowiązków.



Na atrakcyjności tracą inne formy spędzania czasu, 

zaspokojenie potrzeby kontaktu z siecią staje się 

priorytetem. Czas spędzony w sieci i potrzebny dla 

uzyskania poczucia satysfakcji wydłuża się w miarę 

postępów uzależniania, a dotknięty zaburzeniem pacjent 

nie ogranicza swoich kontaktów z internetem mimo 

zauważalnych negatywnych konsekwencji (pogorszenie 

kontaktów bliskimi, trudności w nauce, kłopoty

ze zdrowiem).



SKUTKI UZALEŻNIENIA 

OD INTERNETU

Uzależnienie od internetu może przejawiać się 

zarówno w symptomach fizycznych, jak 

i emocjonalnych. Uzależnienie u osób podatnych 

zwykle przebiega bardzo szybko – u co czwartego 

internauty rozwija się w ciągu pierwszych 6 miesięcy 

od rozpoczęcia korzystania z sieci; tylko u 17 proc. 

proces ten trwa dłużej niż rok.



Jednym z pierwszych przejawów wchodzenia 

w fazę uzależnienia jest przedkładanie korzystania 

z sieci nad inne ważne wcześniej w życiu sprawy, 

obowiązki i rozrywki. Częstym symptomem jest 

niedosypianie, spowodowane spędzeniem długich 

godzin w internecie kosztem snu. W dalszych 

fazach pojawią się np. ukrywanie przed innymi 

osobami długości czasu spędzanego online. 

W skrajnych przypadkach ZUI może się kończyć 

rozpadem więzi rodzinnych, kłopotami 

finansowymi lub pogorszeniem stanu zdrowia.



Emocjonalne skutki uzależnienia od internetu obejmują:

❖ depresję (badania przeprowadzone w Chinach wskazują, 

że osoby z umiarkowanym lub poważnym ryzykiem 

uzależnienia od internetu są 2,5 razy częściej narażone na 

objawy depresji),

❖ trudności w wywiązywaniu się ze stałych obowiązków lub 

ich nierzetelne wykonywanie,

❖ poczucie winy,

❖ niepokój,

❖ uczucie euforii podczas korzystania z komputera,

❖ kłopoty z ustalaniem właściwych priorytetów w życiu,

❖ problemy z dotrzymywaniem zobowiązań,

❖ poczucie wyobcowania,

❖ zaburzenia poczucia czasu,



❖ nadwrażliwość na krytykę,

❖ unikanie szkoły, pracy i innych obowiązków,

❖ podniecenie,

❖ wahania nastroju,

❖ uczucie lęku,

❖ poczucie osamotnienia,

❖ znudzenie rutynowymi zadaniami,

❖ odkładanie zadań i obowiązków na później,

❖ zaburzenia tożsamości,

❖ rozpad relacji interpersonalnych i umocnienie postaw 

egocentrycznych,

❖ utrata zainteresowania wszelkimi formami aktywności 

społecznej,

❖ zawężenie zainteresowań i możliwości intelektualnych oraz 

zmiana języka (slang).



Wśród fizycznych skutków uzależnienia od internetu

mogą wystąpić:

❖ ból pleców,

❖ zespół cieśni nadgarstka,

❖ bóle głowy,

❖ bezsenność,

❖ ból szyi,

❖ suche oczy i inne problemy ze wzrokiem,

❖ zwiększenie lub utrata wagi spowodowane złym 

odżywianiem.



LECZENIE UZALEŻNIENIA

OD INTERNETU

Najważniejszym orężem w walce z internetowym 

uzależnieniem jest psychoterapia. Proces leczenia 

opiera się na zmianie nawyków korzystania 

z internetu, co ma stopniowo przywrócić w życiu 

pacjenta miejsce na inne, niewirtualne rozrywki, 

aktywności i relacje.



W dzisiejszych czasach nie sposób wyeliminować 

kontaktu z komputerem stosuje się harmonogram 

korzystania z sieci, zmierzając do tego, by 

kontakty z internetem były raczej krótsze, 

a częstsze, niż wielogodzinne sesje. 

Pomocne są także techniki kształtujące nowe 

zachowania związane z korzystaniem 

z komputera, takie jak notowanie internetowych 

aktywności w dzienniku, zmienianie pór 

korzystania z sieci, czy trening stopniowego 

wydłużania przerw w dostępie do internetu. 

W internecie działa coraz więcej grup wsparcia 

dla osób zmagających się z problem uzależnienia 

od sieci.



Dziękujemy


