
Uzależnienie od internetu i gier komputerowych u dzieci. 

 Wielotygodniowe przebywanie dzieci i młodzieży w izolacji spowodowanej epidemią 

przyczynia się do zwiększenia ilości czasu spędzanego przez uczniów przy komputerach. 

Obejmuje to zarówno korzystanie z internetu, jak i granie w gry komputerowe. Psycholodzy 

coraz częściej odnotowują rozwijanie się uzależnieo behawioralnych u dzieci i młodzieży. 

Uzależnienia behawioralne to nic innego jak ciągłe powtarzanie danego zachowania (np. 

granie w gry komputerowe , „siedzenie” w sieci, hazard) w celu uzyskiwania poczucia 

przyjemności, satysfakcji czy euforii.  Każdorazowo cechuje je utrata kontroli nad impulsami.  

Na początku dziecko użytkujące internet, czy grające w gry komputerowe korzysta z nich 

w określonej normie. W miarę rozwoju uzależnienia jednak,  stopniowo poświęca coraz 

więcej czasu na korzystanie z sieci czy granie w gry komputerowe. Zaniedbuje naukę, zabawy 

z rówieśnikami, ogranicza sen i spożywanie posiłków aby jak najwięcej czasu spędzad na 

graniu lub surfując w sieci. Organizm dziecka uzależnia się od uczucia przyjemności jakie daje 

mu spędzanie czasu w sieci lub granie w gry komputerowe.  Osiąganie tej przyjemności jest 

przyczyną nieustannej potrzeby korzystania z internetu lub grania we wspomniane gry 

komputerowe.  

Aby móc rozpoznad uzależnienie od internetu lub gier komputerowych spośród sześciu 

poniższych kryteriów nasze dziecko musi spełniad minimum trzy występujące u niego w tym 

samym czasie:  

 Silne pragnienie lub przymus spędzania czasu w sieci (strony internetowe,  portale 

społecznościowe, itp.) lub grania w gry komputerowe. 

 Występowanie u dziecka trudności z powstrzymaniem się od włączenia internetu lub 

gier komputerowych. 

 Występowanie pogorszenia samopoczucia w przypadku braku możliwości 

skorzystania 

z internetu lub zagrania w grę komputerową. 

 Poświęcanie coraz większej ilości czasu na korzystanie z sieci i na granie w gry 

komputerowe. 

 Utrata zainteresowao i zaniechanie wcześniej lubianych zajęd (z okresu przed 

wystąpienia uzależnienia od sieci i gier komputerowych). 



 Nieustanne korzystanie z komputera pomimo świadomości o szkodliwości jego 

używania w nadmiarze dla Ośrodkowego Układu Nerwowego dzieci. 

Jak zapobiegad wystąpieniu uzależnienia od internetu oraz gier komputerowych u dzieci? 

 Wyznacz dziecku limit czasu spędzanego dziennie przy komputerze. 

 Zwracaj uwagę na treści jakie dziecko ogląda w internecie  i z jakich gier 

komputerowych korzysta. 

 Nie dopuszczaj do ograniczania przez dziecko snu z powodu przesiadywania przy 

komputerze. 

 Zapisuj jakie inne czynności w ciągu dnia Twoje dziecko podejmuje poza spędzaniem 

czasu przy komputerze.  

 Zwród uwagę czy dziecko nie reaguje agresją w sytuacji kiedy mówisz, iż za dużo 

czasu spędza na korzystaniu z internetu lub graniu w gry komputerowe (jest to 

sygnał alarmujący).  

 Nie pozwalaj spożywad posiłków czy odrabiad lekcji przy włączonym komputerze 

(chyba że zadania są przekazywane w formie zdalnej). 

 Ważne abyś jako rodzic nie przegapił momentu, w którym dziecko odizolowuje się od 

realnych kontaktów społecznych na rzecz przesiadywania przy komputerze 

i spędzania czasu w świecie wirtualnym. 

 Pilnuj aby twoja pociecha spędzała czas w miarę możliwości na świeżym powietrzu 

oraz miała zapewnioną odpowiednią ilośd ruchu. 

Leczenie uzależnienia od internetu i gier komputerowych.  

Terapia uzależnienia od komputera i internetu polega na modyfikacji sposobu 

korzystania przez dziecku z tych narzędzi. Stopniowo ogranicza się pacjentowi ilośd czasu 

spędzanego przy komputerze i wprowadza inne nowe czynności do codziennego planu 

dnia. Z uwagi na fakt, iż w obecnych czasach nie sposób funkcjonowad w całkowitym 

oderwaniu od internetu i komputera uczy się pacjenta zmian własnych nawyków 

i przyzwyczajeo oraz kontroli impulsów. 
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