
Uzależnienia wśród dzieci. 

Trudno wymieniać wszystkie występujące uzależnienia, natomiast można pokazać 
wspólne ich cechy:  
•uporczywe dążenie do przyjmowania danej substancji lub wykonywania pewnej czynności 
(wewnętrzny przymus), 
•wykonywanie tych szkodliwych zachowań pomimo zauważalnych szkód spowodowanych 
uzależnieniem, 
•występowanie przykrych stanów psychicznych oraz dolegliwości fizycznych w okresach 
abstynencji i uczucie ulgi wywołane przez przyjęcie środka lub wykonanie czynności. 
KATEGORIE UZALEŻNIEŃ:  
Kategorie środków uzależniających możemy podzielić na:  
•środki poprawiające doraźnie samopoczucie, do których zaliczamy alkohol, leki, narkotyki i 
papierosy; 
•zachowania redukujące napięcie emocjonalne poprzez kompulsywne objadanie się,  
ćwiczenia fizyczne, rozrywkę. 
Podobny podział uzależnień został przedstawiony przez Bohdana T. Woronowicza, który 
wymienia uzależnienia od substancji psychoaktywnych oraz zaburzenia nawyków i popędów. 
Nie wszystkie środki wywołujące uzależnienie są nielegalne, ale wszystkie mogą wywołać 
negatywne skutki. 
 

Uzależnienie może powodować każdy środek powodujący zmniejszenie napięcia, bólu czy 
niepokoju. 
Nikotynizm – to nałóg palenia papierosów. Wystarczy parę sekund, by zawarta w dymie 
papierosowym nikotyna, trafiła do mózgu. Tam następuje uwolnienie pewnych związków 
chemicznych, które pobudzają cały organizm człowieka. Jeżeli palenie papierosa jest 
kontynuowane, mózg uwalnia związki, które dają poczucie spokoju i bezpieczeństwa. Palenie 
papierosa ma zdolność uspokajania systemu nerwowego, ma również możliwość 
stymulowania nim. Nałóg nikotynizmu bywa często porównywany do narkomanii, tak duże 
jest uzależnienie. Trzeba zaznaczyć, ze nawet świadomość zagrożenia rakiem płuc czy innymi 
ciężkimi przypadłościami nie pomaga rzucić palenia, głód nikotynowy jest silniejszy niż 
racjonalne myślenie. Wszyscy wiemy jak ciężko zerwać palaczowi z nałogiem nikotynowym.  
Z pewnością żaden rodzic nie chce, aby jego dziecko wpadło w taki nałóg. 
Oprócz szkodliwości dla zdrowia dzieci palenia czynnego, trzeba pamiętać o równie 
szkodliwym wpływie na organizm palenia biernego. Szacunkowo w Polsce około 3 mln dzieci 
to bierni palacze. Boczny strumień dymu tytoniowego zawiera 35 razy więcej dwutlenku 
węgla i 4 razy więcej nikotyny niż dym wdychany przez aktywnych palaczy. Zawiera on 
również wiele substancji alergizujących, powodujących łzawienie oczu, kaszel, nawracające 
infekcje dróg oddechowych. Bierne palenie powoduje takie same skutki zdrowotne jak 
palenie aktywne, czyli skłonność do zapalenia płuc, nieżytu oskrzeli, anginy, zapalenia zatok, 
zapalenia ucha środkowego, czy wreszcie obturacyjnego zapalenia oskrzeli i astmy 
oskrzelowej, a w późniejszym okresie życia: raka płuc, trzustki, jamy ustnej, przełyku i krtani, 
a także nadciśnienia tętniczego i choroby niedokrwiennej serca. 

 
 



Dlaczego dzieci palą papierosy? 
Aby uchronić dziecko przed nałogiem nikotynowym, najpierw musimy zrozumieć, dlaczego 
dzieci zaczynają palić. Przyczyną numer jeden jest presja rówieśników. Dzieci żyją  
w poczuciu, że będą akceptowane, jeśli będą podobne do swoich „wyluzowanych” kolegów.  
Jednym ze sposobów dopasowania się do grupy jest zapalenie papierosa. Jako rodzic, musisz  
nauczyć swoje dziecko mówić „nie”. Porozmawiaj z dzieckiem o presji rówieśniczej i 
wytłumacz, dlaczego nie może się jej całkowicie poddawać. 
Podobnie jak rodzice, dzieci napotykają sytuacje stresowe i często palą, aby się zrelaksować 
i odprężyć. Zapytaj dziecko czy nie przeżywa takiej sytuacji i dowiedz się czy możesz jakoś 
pomóc. Rozmawiaj z dzieckiem na temat różnych sposobów radzenia sobie ze stresem. 
Przedstaw mu „zdrowe” opcje radzenia sobie w stresujących sytuacjach.  
Inną przyczyną palenia u dzieci jest wizerunek. Dzieci patrzą na reklamy oraz gwiazdy  
Hollywood, które palą papierosy. Imponuje im taka postawa. „Wyluzowanie” kojarzą z 
paleniem. Chcą być tacy sami jak postacie, które widzą w reklamach oraz filmach.  
Wytłumacz dziecku, że bycie „wyluzowanym” nie jest warte szkodliwych efektów palenia  
papierosów.  
Zapobieganie palenia wśród dzieci 
Znając przyczyny palenia papierosów wśród dzieci łatwiej jest spojrzeć na ten  
problem z ich punktu widzenia, a tym samym łatwiej uchronić swoje dziecko przed 
zapaleniem pierwszego papierosa.  
- 96% palaczy to ludzie mający palących rodziców. Jeśli twoje dziecko widzi, że ty nie  
palisz i słyszy, że palenie szkodzi, istnieją większe szanse, że nigdy nie zacznie palić.  
 
- Od najmłodszych lat przekazuj dziecku informacje o szkodliwych efektach palenia  
papierosów. Nie musisz czynić my długich wykładów na ten temat. Okazjonalnie, zwracaj  
uwagę na to, że palenie jest niemądre, że mądrzy ludzie nie palą, wspominaj 
o problemach zdrowotnych wynikających z palenia papierosów. 
 
- Jeśli sam palisz, nie zostawiaj papierosów w miejscach dostępnych dla dzieci. Pierwszy  
papieros jakie dziecko wypala zwykle pochodzi ze „schowków” rodziców lub krewnych. 
 
- Ucz dziecko mówić „nie”. Dziecko wykorzysta umiejętność odmawiania nie tylko  
w sytuacji gdy będzie częstowane papierosem, ale także w innych sytuacjach życiowych.  
 
- Bądź czujny i obserwuj czy twoje dziecko nie pali. Im wcześniej wykryjesz, że twoje  
dziecko zaczęło palić, tym większe masz szanse, aby pomóc mu przestać palić zanim  
wpadnie w nałóg. Nie lekceważ swojego rodzicielskiego wpływu i wykorzystaj go, aby  
pomóc swojemu dziecku cieszyć się zdrowym i wolnym od dymu dorosłym życiem.  

Alkohol 

Jest to najbardziej rozpowszechniona substancja psychoaktywna używana przez młodzież. 
Picie i upijanie się młodych ludzi stanowi duży problemem, bardzo często uzależnienie 
spowodowane jest zbyt wczesnym spróbowaniem alkoholu. Jak podkreśla kierownik Katedry 
i Kliniki Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, prof. Marcin Wojnar, 
wiek inicjacji alkoholowej, czyli pierwszego z nim kontaktu, wynosi w Polsce 10-11 lat.  



Sygnały ostrzegawcze, że dziecko pije, sięgnęło po narkotyki 

Wprawdzie niektóre z opisanych poniżej objawów mogą być naturalne dla normalnego 
procesu dojrzewania, należy zwrócić szczególną uwagę na dziecko, gdy kilka tych zjawisk 
występuje równocześnie: 

 Wyraźny spadek zainteresowania zajęciami, które poprzednio były dla dziecka 
atrakcyjne. 

 Zwiększenie poziomu frustracji, stresu i rozdrażnienia. 
 Problemy w szkole z nauką i zachowaniem. 
 Izolowanie się od kontaktów rodzinnych i skrywanie szczegółów dotyczących życia 

poza domem. 
 Częste zmiany nastroju. 
 Zmiany zwyczajów związanych z jedzeniem i zasypianiem. 
 Zapach alkoholu. 
 Zaniedbywanie wyglądu i stroju. 
 Zwiększenie potrzeb finansowych i ukrywanie sposobu wydatkowania 

"kieszonkowego". Znikanie drobnych sum pieniędzy z domu lub nieoddawanie reszty 
z zakupów zlecanych przez rodziców. 

 Nawiązywanie podejrzanych znajomości. 
 Reagowanie rozdrażnieniem na próby uzyskania przez rodziców informacji o tych 

kontaktach. 

Tego typu sygnały ostrzegawcze mogą wskazywać nie tylko na picie alkoholu, ale także na 
zażywanie narkotyków. Całość oddziaływania wychowawczego, które podejmiecie, warto 
podzielić na trzy części: rozpoznanie i diagnoza sytuacji, interwencja oraz monitorowanie. 

Szkody i zagrożenia wynikające z picia alkoholu  

Powtarzające się picie alkoholu przez nastolatki, nawet w ilościach nieszkodliwych dla 
dorosłych, może poważnie uszkodzić ich życie i procesy rozwojowe: 

 Zaburza zdolność do uczenia się, zapamiętywania i logicznego rozumowania, jest 
źródłem trudności w nauce i przeszkadza w dalszej edukacji i karierze zawodowej; 

 Hamuje rozwój emocjonalny i opóźnia dojrzewanie - młody człowiek nastawia się 
tylko na doraźne i natychmiastowe przyjemności, nie uczy się dojrzałych i 
skutecznych sposobów radzenia ze stresem i rozwiązywania problemów życiowych; 
wczesne picie obniża motywację do osiągania celów życiowych i realizacji wartości; 

 Zwiększa ryzyko uzależnienia od alkoholu i nikotyny oraz sięgania po narkotyki - 
badania amerykańskie pokazały, że dzieci, które zaczęły kontaktować się z alkoholem 
do 15 roku życia czterokrotnie częściej niż osoby, które zaczęły pić po 20 roku życia, 
uzależniały się od alkoholu. 

Jak wspierać abstynencję dziecka 

Nie częstuj swego dziecka alkoholem i nie pozwól, by robili to inni członkowie rodziny lub 
znajomi. Wprawdzie wiele nastolatków już pije alkohol i część rodziców się na to godzi, bo 
czuje się wobec tego faktu bezsilna, albo to lekceważy, to trzeba powiedzieć dziecku jasno i 



zdecydowanie, że z piciem alkoholu powinno poczekać do pełnoletności. Trzeba powiedzieć 
jeszcze wyraźniej, że bardzo wielu dorosłych ludzi (w Polsce jest to co piąta dorosła osoba), 
na propozycje wypicia alkoholu odpowiada "Dziękuje, nie piję". Abstynencja z wyboru jest 
dla milionów ludzi atrakcyjnym i wartościowym stylem życia. 

Ustal z dzieckiem jasne zasady dotyczące alkoholu: Nie zgadzam się żebyś pił/a. Nie pij 
nawet piwa. Powiedz dziecku, że zakaz ten wynika z Twojej miłości i troski o jego dobro. 
Powiedz także jakie będą konsekwencje złamania tej zasad. 

 
Wytłumacz dziecku, jakie jest ryzyko związane z piciem alkoholu. Nawet niewielkie ilości 
alkoholu mogą być dla Ciebie szkodliwe, ponieważ jeszcze się rozwijasz. Twój organizm i 
psychika jeszcze nie są ukształtowane. Picie może uszkodzić coś delikatnego i cennego w 
Twoim życiu. 
Porozmawiaj z dzieckiem o tym, jak ma sobie radzić z presją rówieśników namawiających do 
picia alkoholu, podsuń mu kilka pomysłów na skuteczne odmawianie: Zależy mi na Waszym 
towarzystwie i chcę się z Wami bawić, ale nie muszę podkręcać się alkoholem, 
Postanowiłem, że nie będę pił i chcę być wierny sobie. 

Bądź dobrym przykładem. Nie nadużywaj alkoholu w obecności dziecka i nie pokazuj mu, 
że zabawa musi być związana z piciem alkoholu. 

Narkotyki, leki i inne środki chemiczne są dużym zagrożeniem dla młodzieży, a nawet dla 
dzieci. Każdy narkotyk oddziałuje inaczej na organizm różnych osób, jego przyjmowanie 
może wywoływać diametralnie różne efekty, nawet przy takiej samej dawce przyjętej 
substancji (od euforii, po paniczny lęk czy nawet próby samobójcze).  
Jednym ze wskaźników wykorzystywanym przy badaniu problemu używaniu narkotyków 
przez młode osoby jest wskaźnik obecności tego rodzaju substancji w ich  
otoczeniu. W badaniu przeprowadzonym w 2013r. przez Centrum Badania Opinii Społecznej, 
na pytanie czy w środowisku uczniów, wśród znajomych (kolegów, koleżanek) jest ktoś, kto 
zażywa narkotyki lub środki odurzające, aż 54% uczniów (co drugi badany) odpowiedziało, że 
zna taką osobę. Substancjami najczęściej stosowanymi przez młodzież w 2013r., była 
marihuana i haszysz. Do przyjmowania ich „przynajmniej raz w życiu”, przyznało się aż 40% 
respondentów, natomiast do eksperymentowania z amfetaminą, przyznało się 7% uczniów. 
Leki uspokajające oraz inne substancje nasenne bez przepisu lekarza zażywało aż 19,7% 
uczniów. 
Problem uzależnień wśród młodzieży jest niezwykle trudny.  
Spożywanie środków psychoaktywnych związane jest z ryzykiem występowania szkód 
zdrowotnych, a także przyczynia się do nasilania zachowań antyspołecznych, osłabia 
hamulce społeczne, nasila agresję, powoduje najczęściej absencję szkolną, nieprawidłową 
realizację obowiązku szkolnego oraz konflikty z rówieśnikami, rodzicami i nauczycielami. 
Aby zapobiegać oraz minimalizować liczbę osób sięgających po używki, należy zwiększać 
świadomość dzieci i młodzieży na temat konsekwencji stosowania takich substancji, a także 
propagować zdrowy styl życia.  
 

 



Uzależnienia behawioralne -  od komputera, Internetu,telefonu 
komórkowego 
Oprócz wielu zalet, jakie niesie ze sobą używanie Internetu, istnieje też jego ogromna wada – 
ryzyko uzależnienia się. Szczególnie problem ten dotyczy dzieci, gdyż z racji swojej 
niedojrzałości uzależniają się dużo szybciej niż dorośli. Różnorodność aktywności, których 
podejmowanie w Internecie jest atrakcyjne, sprawia, że młodzi ludzie poświęcają mu coraz 
więcej czasu. Spędzanie w ten sposób wielu godzin dziennie zaburza ich rozwój, zwłaszcza w 
aspekcie kontaktów społecznych i może prowadzić do uzależnienia od Internetu. 
Szacuje się, że obecnie uzależnionych jest od kilku do kilkunastu procent użytkowników 
Internetu,  a zagrożonych uzależnieniem może być około jedna trzecia. 
Objawy uzależnienia od Internetu: 
O początku problemu mówić można kiedy w Internecie spędza się coraz więcej czasu i jest on 
używany w celu osiągnięcia satysfakcji, odreagowania czy ucieczki od codzienności. Wiąże się 
to zwykle z zaniedbaniem kontaktów społecznych w realnym świecie. 
Obserwuje się równocześnie: 
• próby kontroli i/lub ograniczania czasu spędzonego w Internecie; 
• tolerancję uzależnieniową – rosnącą potrzeba wydłużania czasu spędzonego w Internecie 
by osiągnąć pożądany poziom satysfakcji; 
• zespół abstynencyjny i zaburzenia nastroju – doświadczanie niepokoju, bezsenności, 
rozdrażnienia, zmian nastroju lub depresji gdy niemożliwe jest korzystanie z Internetu 
zgodnie z  wcześniejszym planem lub gdy korzystanie to zostanie niespodziewanie 
przerwane; 
• kłamstwa na temat czasu spędzonego w Internecie, usprawiedliwianie 
nadmiernegokorzystania; 
• korzystanie z Internetu mimo świadomości negatywnych skutków, jakie się z tym wiążą; 
Skutki nadużywania Internetu występujące u dzieci: 

 Odcięcie emocjonalne od świata zewnętrznego; 

 Zmniejszenie liczby bezpośrednich kontaktów rówieśniczych; 
 

 Zwiększająca się skłonność do wycofywania się z kontaktów interpersonalnych w 
realnym świecie w sytuacji wystąpienia trudności z nimi związanych; 

 Podwyższone ryzyko (z racji dłuższego przebywania w Sieci) kontaktu z treściami 
niewłaściwymi dla młodych ludzi i uznania ich za „normalne”, np. gry komputerowe 
gloryfikujące przemoc czy wulgarny język, treści pornograficzne lub inne treści 
destrukcyjnie wpływających na rozwój osobowości i kontakty międzyludzkie; 
zmiana języka (jego zubożenie, techniczny slang, używanie skrótów) 
uzależnienie od gier komputerowych (częściej dotyczy dzieci) oraz od Internetu  
(częściej dotyczy młodzieży); 

Dotyczące zdrowia:  
 brak troski o zdrowie (zarywanie nocy, zaniedbywanie posiłków) i higienę osobistą, 

pogorszenie wzroku, bóle głowy, mięśni, pleców i kręgosłupa, podatność na infekcje, 
podrażnienia skóry (spowodowane kontaktem z duża ilością cząsteczek kurzu 
dodatnio zjonizowanych przez kineskop monitora), 

 nadpobudliwość, bezsenność. 
Zasady bezpieczeństwa mogące pomóc w zapobieganiu uzależnieniu dziecka od Internetu 



• Czas spędzany przez dzieci w Internecie musi być określony - pół godziny, godzina dziennie 
jest zupełnie wystarczająca. 
• Godziny używania Internetu to godziny funkcjonowania innych domowników (potrzebna 
jest ich obecność i kontrola – komputer powinien być ustawiony tak, by dorośli mieli 
możliwość sprawdzania co robi przy nim dziecko). Dzieci nie powinny używać Internetu w 
czasie  przeznaczonym na naukę, ruch na świeżym powietrzu, posiłki, sen. 
• Uzgadniamy, co robi dziecko w sieci – małe dzieci potrzebują pełnej kontroli rodzica, 
starsze – zasad dotyczących czasu i sposobu używania Internetu. 
Co zrobić w przypadku podejrzenia, że dziecko może być uzależnione od Internetu? 
- Odseparować dziecko od Internetu (wyłączyć lub zawiesić usługę). 
- Skontaktować się z terapeutą w celu postawienia diagnozy i ewentualnej terapii. 
- Wątpliwości kontaktować można ze specjalistami z helpline.org.pl – 
www.helpline.org.pl, helpline@helpline.org.pl, tel. 0-800-100-100. 
 
Fonoholizm  
 
Problem dotyczy przede wszystkim młodych ludzi, coraz częściej także małych dzieci. 
Fonoholik nie rozstaje się z telefonem komórkowym. Używa go w szkole, kinie, a nawet 
podczas rodzinnego posiłku. Gdy nie ma ze sobą komórki, czuje się zaniepokojony i 
poddenerwowany. Dla młodych ludzi nowoczesne aparaty stają się „centrum dowodzenia” 
ich życiem. Dzięki smartfonom robią zdjęcia, kręcą filmy, słuchają muzyki, grają w gry, 
zapisują ważne wydarzenia, surfują w Internecie. 
JAK ZACHOWUJĄ SIĘ OSOBY UZALEŻNIONE:  
•przywiązują ogromną wagę do posiadania telefonu komórkowego,  
•rzadko się z nim rozstają choćby na chwilę,  
•jest dla nich najważniejszym narzędziem codziennych kontaktów z innymi,  
•odczuwają głęboki dyskomfort, kiedy nie mają do dyspozycji naładowanego aparatu, co  
przejawia się: złym nastrojem, niepokojem, czasem nawet atakami paniki,  
•telefon jest dla nich pośrednikiem w kontaktach z innymi, 
•telefon jest im potrzebny do sprawowania nieustającej kontroli nad obiektem uczuć, 
•odczuwają przymus nieustannego kontaktowania się z kimś, 
•jako usprawiedliwienie swojego zachowania podają  wygodę i bezpieczeństwo, 
•mają silną potrzebę przynależności do grupy i zdobycia jej uznania , 
•często cierpią na fobię społeczną lub obawiają się samotności,  
•zazwyczaj maskują lęki z tym związane lub zaprzeczają ich istnieniu. 
 


