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Czym jest uzależnienie? Jak je rozpoznać?

Uzależnienie jest stanem pojawiającym się jako następstwo
przyswajania substancji (np. alkohol, nikotyna, kokaina) lub
podejmowania czynności (hazard), które początkowo
sprawiają przyjemność, lecz z czasem stają się przymusowe
i mają negatywny wpływ na codzienne życie i obowiązki,
takie jak praca, związek, czy nawet zdrowie. Osoba
uzależniona może nie zdawać sobie sprawy z utraty kontroli
nad swoim zachowaniem i problemów, które sprawia
zarówno sobie jak i najbliższym.

Uzależnienie od tytoniu
Uzależnienie od papierosów albo
inaczej nikotynizm wydaje się być
pozornie bezpieczną praktyką.
Brak bezpośrednich negatywnych
skutków palenia papierosów takich,
jakie obserwuje się, np. u osób
przyjmujących heroinę czy kokainę,
warunkuje proces uzależniania od
nikotyny. Tymczasem
Międzynarodowa Klasyfikacja
Chorób i Problemów Zdrowotnych
ICD-10 pod kodem F17 uwzględnia
zaburzenia psychiczne i
zaburzenia zachowania
spowodowane paleniem tytoniu.

Papieros zawiera przeciętnie od 15 do 20
mg nikotyny, a podczas palenia do krwi
przenika około 1 mg tej substancji
psychoaktywnej. Nikotyna to alkaloid o
cierpkim zapachu i drażniącym smaku
występujący w roślinach: Nicotiana
tabacum, Nicotiana rustica, Nicotiana
persica, w stężeniu od 0,6% do 0,9%.
Najpopularniejszą formą przyjmowania
nikotyny jest palenie tytoniu (papierosy,
fajki, cygara), ale może być on również
żuty lub wciągany do nosa (tabaka).
Podejście do palenia papierosów
zmieniało się na przestrzeni lat.
Społeczeństwo uważało tę praktykę
albo za wulgarny nawyk, albo za
wysublimowany rodzaj rozrywki, a
obecnie coraz częściej – za źródło
wielu niebezpiecznych chorób i
zagrożeń dla zdrowia. Dlaczego
papierosy mogą być aż tak bardzo
niebezpieczne? Przeciętny palacz nie
zdaje sobie sprawy, że w skład dymu
papierosowego wchodzi kilka tysięcy
związków chemicznych, które
zagrażają zdrowiu, np.:

Jak rzucić palenie?
Według ekspertów, nikotynizm to jeden z najtrudniejszych do przezwyciężenia nałogów. Palacze
niejednokrotnie próbują rzucić palenie bez żadnych rezultatów. Warto mieć świadomość korzyści płynących
z niepalenia. Za abstynencją nikotynową przemawiają nie tylko argumenty zdrowotne i chęć uniknięcia
katalogu powyższych chorób czy powikłań, ale również względy finansowe. Rezygnując z zakupu paczki
papierosów, w perspektywie długofalowej można zaoszczędzić naprawdę sporo gotówki. By wytrwać w
postanowieniu niepalenia, najlepiej stosować leki w połączeniu z terapią. Najskuteczniejsza w przypadku
różnego rodzaju nałogów jest terapia awersyjna, polegająca na skojarzeniu papierosów z czymś
nieprzyjemnym, by zniwelować (oduczyć się) nawyku palenia. Badania wskazują, że pacjenci, którzy
otrzymują kombinację leków i behawioralne doradztwo mają zwykle lepsze wskaźniki sukcesu. Ponadto
palacze mogą skorzystać z grup wsparcia, specjalistycznych konsultacji, różnych programów rzucania
palenia oraz Telefonicznej Poradni Pomocy Palącym. Istnieją również terapie antynikotynowe,
wspomagające proces rzucania papierosów.
Wyróżniamy następujące środki farmakologiczne:
 Leki dostępne bez recepty:
 Nikotynowa Terapia Zastępcza
(gumy, pastylki do ssania, plastry, inhalator, tabletki podjęzykowe, spray)
 Cytyzyna (Tabex, Desmoxan)
 Leki z przepisu lekarza:
 Bupropion (Zyban)
 Wareniklina (Champix)
Istnieją też inne, metody niekonwencjonalne których skuteczność i działanie nie zostały dostatecznie
zbadane. Są to:
 Hipnoza,
 Akupunktura,
 Biorezonans.

Alkoholizm
Alkoholizm pozostaje ciągle
największym nałogiem w Polsce.
Alkohol towarzyszy nam przy okazji
większości imprez towarzyskich i
uroczystości rodzinnych – chrzcin,
wesel, komunii. Dla jednych
alkohol to przyjemność, dla innych
– niebezpieczny nałóg.
Spożywanie alkoholu samo w
sobie nie jest niczym
zagrażającym. Ryzyko pojawia się
wówczas, gdy po etanol sięga się
coraz częściej i w coraz młodszym
wieku. Statystyki podają, że wiek
inicjacji alkoholowej z roku na rok
obniża się. Po alkohol nie sięgają
już dwunasto- i trzynastolatki, ale
nawet dzieci poniżej dziesiątego
roku życia. Czy alkoholizm wśród
młodzieży staje się plagą XXI
wieku?

Dlaczego akurat alkohol?
Dlaczego młodzież sięga po alkohol? Przyczyn może być wiele. Jednym ze źródeł
nadużywania alkoholu przez nastolatki są doświadczenia rodzinne. Dziecko alkoholika
ma bardzo duże szanse, by samemu zostać alkoholikiem. Badania sugerują, że
potomstwo wychowywane w domach, w których panuje alkohol, jest 4 razy bardziej
narażone na rozwój choroby alkoholowej. Pijący alkohol rodzice stają się dla dzieci
pierwszymi modelami zachowań. Nastolatek wychodzi z założenia: „Skoro ojciec pije, ja
również mogę”. Widząc pijanych rodziców, młodzież przyjmuje, że alkohol jest normalnym
składnikiem życia i obyczajowości. Alkoholizujący się opiekunowie powodują, że dzieci
nie mają zaspokojonych podstawowych potrzeb fizycznych i psychicznych, co eskaluje
inne problemy natury wychowawczej i edukacyjnej, np. problemy w szkole, wyczyny
chuligańskie, wagary, kradzieże. Innym powodem, dla którego młodzież sięga po alkohol,
jest presja grupy rówieśniczej. Młodemu człowiekowi bardzo zależy na akceptacji ze
strony kolegów i z obawy przed wyśmianiem, za namową rówieśników, sięga po pierwsze
piwo czy drinka. Inicjacja alkoholowa jest tym łatwiejsza, że współcześnie praktycznie
każda impreza nastolatków jest suto zakrapiana napojami alkoholowymi. Wzrost spożycia
alkoholu przez młodzież w ostatnich latach to jednak nie tylko wynik dojrzewania. Młodzi
ludzie bardzo często traktują alkohol jako panaceum na swoje smutki i problemy. Skoro
jestem nieśmiały, dodam sobie odwagi i pewności siebie, wypijając piwo. Alkohol
rozluźnia, daje poczucie swobody i radości, dlatego wiele nastolatków sięga po etanol w
przypadku kłopotów z rodzicami bądź trudności szkolnych. Alkohol jednak nie tylko nie
ułatwia rozwiązania problemowych sytuacji, co dodatkowo je jeszcze bardziej komplikuje,
piętrząc nowe kłopoty.

Mówiąc o skutkach spożycia etanolu przez
nastolatki, najczęściej uwypukla się
psychologiczne konsekwencje nadużywania
alkoholu, wynikające z trującego wpływu
substancji psychoaktywnej na ośrodkowy układ
nerwowy. Do negatywnych skutków picia
alkoholu przez młodzież zalicza się między
innymi:


brak sprawności intelektualnej,



zaburzenia koncentracji uwagi,



zaburzenia pamięci,



wzmożoną drażliwość,



pobudliwość,



skłonność do irytacji,



agresywność,



obniżenie aktywności psychicznej,



problemy w nauce,



niezdyscyplinowanie,



problemy wychowawcze.

Jak zejść ze złej drogi?
Wciąż nie ma dobrych i sprawdzonych programów terapeutycznych dla dzieci i
młodzieży nadużywającej alkoholu. Leczenie nastolatków różni się od
leczenia dorosłych. W przypadku tych drugich terapia opiera się na bilansie
szkód i strat. Terapeuta pokazuje alkoholikowi, co stracił. Do młodych to nie
przemawia, bo jeszcze niczego nie stracili: ani pracy, ani pieniędzy, ani
rodziny. Trudność postępowania terapeutycznego w tym przypadku polega
również na tym, że w swoim środowisku pijący nastolatek traktowany jest
wyjątkowo. To jest gość!– mówią rówieśnicy. Wypił i wszedł na słup
wysokiego napięcia lub zrobił coś innego, równie szalonego, co było
powodem doskonałej zabawy dla wszystkich. Często to właśnie alkohol
ustawia jednostkę na wyższej pozycji w grupie rówieśniczej. Byłem nikim, a
teraz wszyscy się ze mną liczą, zapraszają mnie na spotkania – słyszą
terapeuci od swoich młodocianych pacjentów. Nastolatkowi wydaje się
wówczas, że picie alkoholu przynosi same korzyści. Podstawą wychodzenia
z nałogu jest budowanie w tych osobach własnej tożsamości. Po wyjściu z
uzależnienia i odnalezieniu właściwej dla siebie drogi młodzi ludzie
niechętnie skupiają się wokół klubów AA, chociaż i tam mogliby znaleźć
pomoc. Częściej wybierają grupy rówieśnicze, które pasjonują się np.
żeglarstwem czy piłką nożną.

Narkomania
Narkomania (uzależnienie od narkotyków) jest chorobą,
na którą może zachorować każda osoba
eksperymentująca ze środkami zmieniającymi
świadomość. Przebieg uzależnienia jest bardzo
podobny u wszystkich osób nim dotkniętych.
Nieleczona narkomania jest chorobą postępującą i
zagraża życiu. Uzależnienie od narkotyków jest
chorobą chroniczną – czyli nieuleczalną. Można
jednak powstrzymać jej rozwój. Według definicji,
narkomania to zespół zjawisk psychicznych lub
somatycznych wynikających z działania środków
odurzających na organizm. Objawia się między
innymi, potrzebą przyjmowania, stale lub okresowo,
substancji odurzającej. Osoba chora robi to w celu
zmiany świadomości lub poprawy samopoczucia.
Wpływa to na zmianę zachowań oraz pogorszenie
funkcjonowania we wszystkich sferach życia. Wraz z
rozwojem uzależnienia następuje coraz większa
koncentracja życia wokół zażywania – osoba
uzależniona poświęca coraz więcej czasu, energii i
środków na zdobywanie i zażywanie narkotyku.
Następuje także wzrost tolerancji – konieczność
zażywania większych dawek dla osiągnięcia efektu.
Zwiększa to szkody wynikające z zażywania, lecz
nie powstrzymuje to osoby chorej od sięgania po
narkotyk. Osoba uzależniona stopniowo traci
kontrolę nad zażywaniem.

Jakie są przyczyny narkomanii?
Przyczyn sięgania po narkotyki jest zawsze wiele i
nie można wyodrębnić tej jednej właściwej.
Najczęściej po narkotyki sięgają ludzie młodzi,
którzy odczuwają:


brak poczucia bezpieczeństwa,



osamotnienie,



presję kolegów,



zawód miłosny,



niemożność sprostania obowiązkom w domu i
szkole,

bądź też z innych przyczyn, m.in.:


aby schudnąć,



przypodobania się grupie towarzyskiej,



przeżycia ryzyka,



chęci dobrej zabawy,



poczucia się dorosłym,



ucieczki od stawianych wymagań.

Jak leczyć narkomanię?
By rozpocząć leczenie, uzależniony powinien zgłosić się do jednego z państwowych punktów
ambulatoryjnych oferujących pomoc w wyjściu z narkomanii. Może też skorzystać z usług ośrodków
prywatnych lub udać się do placówki MONAR-u. W tych miejscach postawiona zostanie diagnoza
oraz wypisane będzie skierowanie na odpowiednie leczenie. Jeśli uzależnienie jest na tyle
zaawansowane, że chory nie może już pełnić żadnych funkcji w społeczeństwie, konieczne może się
okazać pobyt w placówce stacjonarnej. Czasem jednak wystarczy leczenie w warunkach
ambulatoryjnych wspomagane przez uczestnictwo w różnych grupach wsparcia, w których
uczestnictwo wiązać się będzie z utrzymywaniem abstynencji, w czym pomogą uzależnionemu inni
chorzy. Leczenie uzależnionych od narkotyków można podzielić na trzy zasadnicze etapy. Są to:
detoksykacja, rehabilitacja i leczenie postrehabilitacyjne. Jeśli chodzi o rodzaje terapii, można
wyróżnić terapię substytucyjną, ukierunkowaną na abstynencję oraz poznawczo-behawioralną.
Pierwsza polega na podawaniu choremu substancji zastępczych, które nie usuwają uzależnienia od
narkotyków, ale osłabiają objawy abstynencyjne, jak „głód”, dzięki czemu u leczonego słabnie
motywacja do zażywania narkotyków. Jedną z takich substancji jest metadon, substytut heroiny. By
skorzystać z drugiego rodzaju terapii, chory musi mieć bardzo silną wolę zerwania z nałogiem.
Terapia ukierunkowana na abstynencję, polega bowiem na uczestnictwie w spotkaniach grup
terapeutycznych, w trakcie których terapeuta buduje otwarte relacje z chorymi i uczy ich radzić sobie
w życiu. By spotkania były skuteczne, konieczne jest zaangażowanie chorego i jego konsekwencja w
dążeniu do celu, jakim jest abstynencja. Bez tego może zrezygnować z leczenia nawet przed
upływem miesiąca. Robi tak 75% leczących się w ten sposób uzależnionych osób. Po tym czasie
chorzy, którzy ją ukończą, pozostają „czyści” nawet przez rok. Czasem potrzebna jest większa liczba
spotkań. Terapia ta jest nastawiona na indywidualne zajmowanie się każdym pacjentem, poza tym
można ją stosować równocześnie z leczeniem farmakologicznym. Możliwości leczenia narkomanii jest
mnóstwo. Wszystko zależy od dobrej woli uzależnionego i pomocy bliskich. Rodzaj terapii można
dobrać do indywidualnych potrzeb chorego, co daje dużą skuteczność. Pamiętajmy, że w przypadku
uzależnienia od narkotyków, żadna terapia nie daje gwarancji wyleczenia, tym niemniej należy ją
podejmować, gdyż zignorowana choroba wyniszcza bardzo szybko.

Leki OTC
Leki bez recepty, inaczej OTC, są ogólnie
dostępne. W aptekach można je kupić bez
problemu. OTC to skrót od angielskiego
Over the Counter. Pod tą nazwą kryją się
leki, które możemy przyjmować bez
nadzoru lekarza. Wśród leków bez recepty
znajdziemy leki przeciwbólowe, tabletki
nasenne i inne... Uzależnienie od leków
określa się inaczej mianem lekomanii. Dla
lekomana najbliższym „przyjacielem” stają
się tabletki, kapsułki i różnego rodzaju
medykamenty. Kiedy przyjaciele, rodzina,
znajomi i lekarze próbują uświadomić
choremu siłę nałogu i niebezpieczeństwo
wynikające z przedawkowania leków,
odbiera on ich interwencje i sugestie jako
zamach na jego autonomię i wolność.
Przyjmując środki przeciwbólowe, człowiek
jedynie „oszukuje” siebie, znosząc wrażenie
bólu, a przecież ból to sygnał dla
organizmu, że „coś jest nie tak”. Leki
przeciwbólowe eliminują objaw, a nie
przyczynę choroby. Bezmyślne
faszerowanie się pastylkami, zamiast
pomagać – szkodzi i stopniowo degraduje

Na czym polega lekomania?
W podręcznikach psychiatrycznych znajduje się
kilka terminów-substytutów na opis tego
samego zjawiska: uzależnienie od leków,
lekomania, farmakomania, zależność
lekowa albo lekozależność. Uzależnienie od
leków wywołuje stan fizyczny lub
psychiczny, który wynika z interakcji leku z
żywym organizmem, prowadząc do zmian
zachowania łącznie z uczuciem przymusu
stałego lub okresowego zażywania leku.
Chory w miarę rozwoju nałogu musi
przyjmować coraz większe dawki substancji,
by otrzymać pożądany efekt lub aby
uniknąć nieprzyjemnych doznań w związku
z brakiem leku. W ten sposób wzrasta
niebezpieczeństwo przedawkowania leków,
wystąpienia skutków ubocznych, zatrucia, a
nawet śmierci. Lekomania to forma
toksykomanii, która najczęściej dotyczy
leków przeciwbólowych, nasennych,
dopingujących, euforyzujących i
hormonalnych. Wyróżnia się dwa rodzaje
uzależnienia od leków:




nałóg – cięższa postać uzależnienia,
przyzwyczajenie – lżejsza postać
uzależnienia.

Skutki uzależnienia od leków OTC
Nadmiernie i zbyt często przyjmowane dawki leków powodują przestrojenie
czynności psychicznych i somatycznych organizmu. W wyniku nagłego
odstawienia środka mogą pojawić się objawy abstynencyjne, które wywołują
nieprzyjemne doznania i niejako zmuszają do ponownego zażycia leku.
Najszybciej i najczęściej wytwarza się u lekomana uzależnienie psychiczne,
które objawia się trudnościami w przezwyciężeniu chęci przyjmowania
substancji działającej na psychikę.
Uzależnienie fizyczne (somatyczne) pojawia się rzadziej i później, a wiąże się
ze zjawiskiem tolerancji – koniecznością przyjmowania coraz większej
dawki, ponieważ poprzednio przyjmowana już nie działa ze względu na
przyzwyczajenie się mózgu do stałej obecności substancji we krwi.
Uzależnienie fizyczne powoduje zmiany pracy narządów wewnętrznych.
Może doprowadzić do powstania wrzodów żołądka, upośledzenia funkcji
wątroby lub nerek, a u astmatyków nasilać skurcz oskrzeli. Inne
konsekwencje nadużywania leków to m.in.: zaburzenia ciśnienia krwi,
czynności serca, oddychania i funkcji układu trawiennego.

Leczenie uzależnienia od leków OTC
Pierwszy etap leczenia, skoncentrowany na odtruciu, stabilizacji stanu
psychofizycznego, odstawieniu leków i radzeniu sobie z objawami zespołu
abstynencyjnego – w zależności od stanu Pacjenta i stopnia zaawansowania
choroby może być przeprowadzony:


na oddziale szpitalnym,



w stacjonarnym ośrodku leczenia uzależnień,



ambulatoryjne (w warunkach domowych, pod kontrolą lekarza).

Drugi etap leczenia lekomanii, czyli podstawowy program terapii uzależnienia
realizowany może być:


w stacjonarnym ośrodku leczenia uzależnień,



W poradni leczenia uzależnień (tryb ambulatoryjny).

Trzeci etap terapii realizuje się najczęściej wyłącznie w trybie ambulatoryjnym.

Uzależnienie od internetu – prawdziwa plaga XXI wieku
Internet to medium przenoszące w inny
wymiar komunikację międzyludzką. W
Sieci można znaleźć ogromne ilości
informacji. Oprócz stron www i poczty
elektronicznej popularność zyskują
miejsca spotkań w cyberprzestrzeni wirtualne kawiarenki internetowe tzw.
chat-room`y. Coraz więcej osób korzysta
z Sieci zawodowo, jak i dla edukacji i
rozrywki. Kilka czynników determinuje ten
stan rzeczy. Są to: wygoda,
anonimowość oraz względnie niskie
koszty użytkowania. Możliwe stało się
pozyskiwanie informacji, nawiązywanie
kontaktów oraz dokonywanie transakcji
finansowych bez konieczności
wychodzenia z domu. W Sieci panuje
pełna demokracja, wręcz anarchia.
Każdy może przedstawić się jako ktoś
zupełnie inny.

W końcu długotrwałe korzystanie z niej może przerodzić się stan,
który określamy jako uzależnienie się od Internetu (ang. Net
addicton). Część Internautów spędza zbyt wiele czasu przed
monitorem komputera przeglądając serwisy www czy prowadząc
pogawędki w chat-room`ach. Szacuje się, że u około 6% z tych
osób spełnione są kryteria kompulsywnego korzystania z Sieci, a
30% potwierdza traktowanie Sieci jako miejsce ucieczki od
trudności życia codziennego.
Uzależnienie od Internetu nie jest stanem jednorodnym.
Manifestuje się pod postacią różnych zespołów zachowań:
- Uzależnienie cyberseksualne. Polega na oglądaniu, kupowaniu
czy kopiowaniu na swój dysk pornografii sieciowej
- Elektroniczny Hazard. Angażowanie czasu i środków w sieciowe
gry, zakłady czy aukcje
- Przeładowanie informacjami. Nadmierne przeglądanie i
gromadzenie dużych ilości danych z Internetu
- Uzależnienie od komputera. Obsesyjne granie w nie-interaktywne
gry. Charakterystyczne dla lat 80-tych.

Osoby uzależnione od Internetu spędzają w
nim dużo czasu. Nie lubią gdy zwraca im
się na to uwagę. Starają się ten fakt
ukryć. W odpowiedzi na prośbę pójścia
spać lub zjedzenia posiłku odpowiadają
zwykle "jeszcze tylko kilka minut".
Rzadko jednak dotrzymują słowa.
Wielokrotnie sprawdzają swoją skrzynkę
poczty elektronicznej, informacje z list i
grup dyskusyjnych. W efekcie odbija się
to na braku zaangażowania w
wykonywanie obowiązków domowych,
naukę czy pracę. Uzależniony internauta
preferuje wirtualny kontakt z osobami,
których nie widział na oczy niż z osobami
dotychczas najbliższymi. Starają się
znaleźć ukojenie podczas bycia w Sieci..
Dłuższy okres bycia off-line wywołuje u
nich cały zespół objawów
psychopatologicznych. Najczęściej
występują obniżony nastrój, niepokój,
drażliwość, kłopoty ze snem oraz
zaburzenia seksualne. Często pojawiają
się fantazje na temat przeszłych i
przyszłych pobytów w Sieci. Świat
rzeczywisty, którego nie da się opisać
adresem www lub numerem IP wydaje
się być pusty, nudny i bezbarwny.

Przyczyny uzależnienia od internetu
Pewne grupy ludzi są bardziej narażone na uzależnienie od Internetu. Najczęściej problem
ten dotyka osób, które wcześniej cierpiały z powodu zaburzeń afektywnych i lękowych,
niskiej samooceny, nieprawidłowego ukierunkowania popędów lub też uzależnienia od
substancji. Osoby wcześniej uzależnione od alkoholu traktują Internet jako "bezpieczną"
używkę. Poszukują w Sieci ucieczki od problemów świata realnego oraz ekwiwalentu
doznań seksualnych. Rzeczywistość wirtualną traktują jako miejsce bezpiecznego upustu
popędu seksualnego. I to bez kosztów związanych z korzystaniem z drogich pogawędek
typu audiotele, ryzyka spotkania z kimś znajomym podczas zakupów w seks-shopie, czy
w końcu wykluczyć zarażenie chorobą przenoszoną drogą płciową. Oczywiście nie można
przyjmować założenia, że ilość czasu spędzonego w Sieci determinuje głębokość
uzależnienia czy w ogóle rozpoznanie takiego stanu. Część osób może korzystać z
Internetu przez wiele godzin tygodniowo. Jednak jeśli są w stanie to kontrolować i
"surfowanie" nie zaburza ich funkcjonowania rodzinnego, społecznego czy zawodowego
nie należy ich traktować jako osoby uzależnione. Internet daje względną anonimowość.
Tu człowiek może się stać kimś zupełnie innym. Osobą innej płci i wieku. Można dać
upust głęboko skrywanym fantazjom i odmiennym zachowaniom seksualnym. Wręcz
Internet może być traktowany jako brama do mentalnej ucieczki do innej rzeczywistości.
Na przykład mężczyzna mający na co dzień duże kłopoty w kontaktach z kobietami w
Sieci stać się może agresywnym cyber-kochankiem A to wszystko bez obawy bycia
przyłapanym. W Sieci można także szybko i skutecznie zerwać związek, który nie daje
satysfakcji. Internet daje komfort. Nie trzeba wychodzić z domu aby "porozmawiać" ze
znajomym, czy dokonać zakupów. Można to robić dzięki komputerowi osobistemu siedząc
wygodnie w swoim fotelu.

Konsekwencje uzależnienia
Długotrwałe spędzanie czasu przed
komputerem zaburza funkcjonowanie
rodzinne, pracę oraz naukę. Osoba
uzależniona spędza więcej czasu przed
komputerem niż z własną rodziną. Nie
wykonuje obowiązków związanych z
prowadzeniem gospodarstwa domowego.
Pojawiają się konflikty związane z
niezaspokajaniem potrzeb
emocjonalnych i seksualnych
współpartnera. Część nastolatków
mających możliwość nieograniczonego
dostępu do Sieci w bibliotece czy
akademiku, wykorzystują to wydawałoby
się idealne narzędzie kształcenia, do
wirtualnych pogawędek, przeglądania
"rozrywkowych" stron www czy graniu w
interaktywne gry. A to wszystko kosztem
czasu przeznaczonego na naukę.
Nadmierne korzystanie z Internetu w
pracy zmniejsza produktywność
pracownika.

Leczenie
Leczenie uzależnienia od komputera przypomina leczenie uzależnień od alkoholu czy
hazardu. Chorzy najczęściej nie przyznają się do swojego nałogu i początkowo nie
chcą rozpoczynać terapii. Siecioholicy świetnie potrafią wytłumaczyć swoje długie
przesiadywanie przed komputerem. Twierdzą, że się rozwijają, uczą języków,
poznają świat, korespondują z obcokrajowcem itd. Dopiero pomoc psychologiczna
uświadamia im uzależnienie od komputera. Pacjenci uczą się poprawnego
korzystania z sieci, prowadzą dzienniczki korzystania z internetu. Starają się
odpowiednio dużo czasu znaleźć na inną rozrywkę, uprawianie sportu, czytanie.
Pomocne w terapii jest także przygotowanie szczegółowego planu dnia, a w nim
przede wszystkim określenie ram czasowych korzystania z internetu, a także innych
codziennych aktywności, łącznie z wypoczynkiem. W Polsce działa jeden ośrodek,
który zajmuje się różnego rodzaju uzależnieniami od maszyn. Jest to Stołeczne
Centrum Odwykowe, do którego nałogowi internauci sami zgłaszają się po pomoc.
Osobną grupę stanowią osoby uzależnione od komputera. Uzależnienie od internetu
to realne zagrożenie. Grozi każdemu miłośnikowi internetu, który zbyt dużo czasu i
uwagi poświęca sprawom sieci, komunikatorów internetowych, portali
społecznościowych i gier online. Z tego względu warto zastanowić się nad tym, jakie
miejsce internet zajmuje w naszym życiu.

Fonoholizm – uzależnienie od telefonu
Korzystamy z nich więc wszyscy, wszyscy
jesteśmy także narażeni na
niebezpieczeństwa, jakie niesie ze sobą
nierozsądne ich używanie. To właśnie brak
racjonalizmu w posługiwaniu się telefonami
komórkowymi doprowadził do narodzin
problemu, który jest swoistym znakiem
naszych czasów. Mowa o uzależnieniu od
telefonu – fonoholizmie. Dziś nie potrafimy
już obyć się bez popularnych komórek.
Dzięki nim możemy pozostawać w
kontakcie ze znajomymi, bliskimi czy
klientami bez przerwy. Świadomość, że w
każdej chwili możemy zadzwonić czy
napisać SMS-a daje nam poczucie
bezpieczeństwa. Jest to jednak stan bardzo
kruchy. Wystarczy przez roztargnienie
zostawić telefon w domu lub zapomnieć go
naładować. Jeśli tracąc w ten sposób
możliwość korzystania z komórki,
zaczynamy odczuwać niepokój,
rozdrażnienie i lęk, może to oznaczać, że
jesteśmy fonoholikami.

Pokolenie SMS
Coraz częściej ofiarami wypadków z udziałem telefonów komórkowych stają się młodzi ludzie,
którzy bez swoich mobilnych urządzeń nie wyobrażają sobie życia. Ogromne przywiązanie do
telefonów komórkowych może prowadzić do uzależnienia nazywanego fonoholizmem. Niestety,
trudno je wykryć, zwłaszcza jeśli jest się nastolatkiem – wtedy na pomoc powinni przyjść przede
wszystkim rodzice i nauczyciele szkół, do których uczęszcza młodzież.
– Kiedy można zacząć się martwić? Oczywiście wtedy, kiedy już po przebudzeniu natychmiast
chwytamy telefon komórkowy do ręki, a potem nie rozstajemy się z nim nawet na chwilę. Kiedy
odczuwamy lęk i nerwowość, gdy komórki nie ma w pobliżu. Urządzenia takie jak fax, komputer,
czy tak jak w tym przypadku telefon komórkowy, powinny być sposobem komunikowania się ze
światem, a nie ucieczką przed nim – komentuje Leszek Iwaniak, terapeuta MONAR.
– Rodzice nie zawsze zauważają, że dziecko może być uzależnione od swojego telefonu, ale
powiem coś, co może być dla nich sygnałem do bycia bardziej czujnym. Kiedy prowadzę zajęcia
w szkołach i pytam dzieciaki, kto z nich bez bólu i żenady pozbyłby się swojego telefonu na trzy
dni, to zaledwie dwie, może trzy osoby podnoszą ręce w górę. To bardzo ważny sygnał –
dodaje Iwaniak.

Nie bez powodu pokolenie współczesnych nastolatków zostało nazwane „Pokoleniem SMS” –
większość z nich ucieka od kontaktów bezpośrednich w kontakty, które nie wymagają wysiłku
takiego jak spotkanie, stawienie się na konkretną godzinę czy rozmowa dłuższa niż trzy linijki
tekstu na ekranie telefonu. Zamiast spotykać się i rozmawiać, wysyłają SMS-y, wiadomości na
czatach, e-maile – to często ich jedyny sposób komunikacji z rówieśnikami. I kolejny powód do
niepokoju.

Przyczyny i skutki
Do głównych skutków fonoholizmu możemy zaliczyć także
zanik zainteresowań i pasji, problemy w nawiązywaniu
rzeczywistych kontaktów oraz zaburzenia funkcji
biologicznych. Coraz częściej jednak wśród
konsekwencji nadużywania telefonów komórkowych
pojawiają się takie, jak utrata zdrowia, a nawet życia.
Śmierć polskiej studentki w Hiszpanii, która spadła w
przepaść, robiąc sobie tzw. selfie, wstrząsnęła chyba
wszystkimi. Niestety, to nie jedyny przypadek takiego
nieodpowiedzialnego zachowania. W mediach wciąż
pojawiają się doniesienia o kolejnych nastolatkach,
którzy narazili siebie lub innych na niebezpieczeństwo
podczas korzystania z telefonów komórkowych.
Zagubiona młodzież szybko zatraca się w świecie
oferowanym przez urządzenia mobilne, a „bycie
nieobecnym” rozprzestrzenia się w bardzo szybkim
tempie. Ta nieobecność to znak, że młody człowiek
nie potrafi sobie poradzić w otaczającym go,
rzeczywistym świecie.
– Jak w każdym uzależnieniu, np. tym od środków
chemicznych takich jak narkotyki, alkohol czy
dopalacze, tak samo i w przypadku uzależnienia od
substancji niechemicznych – hazardu, komputera czy
telefonów komórkowych – chodzi o ucieczkę od
rzeczywistości. To jest ten wspólny mianownik we
wszystkich rodzajach uzależnień – komentuje Iwaniak.

W przypadku uzależnień behawioralnych młodym ludziom
na początku wydaje się, że ich zachowanie nie ma
żadnych konsekwencji. Niestety, te konsekwencje są
uśpione, ale bardzo groźne.

Leczenie fonoholizmu
Diagnoza osoby uzależnionej od
urządzenia elektronicznego nie
przysparza wiele problemów.
Kluczową rolę odgrywa zebranie
szczegółowego wywiadu oraz
rozmowa z osobami jej bliskimi,
które już wcześniej zauważyły
problem.
Leczenie jest jak w przypadku innych
uzależnień długotrwałe, polega na
regularnej psychoterapii, włączeniu
środków farmakologicznych i
odstawieniu danego urządzenia
elektronicznego np. komputer lub
telefon komórkowy.

Uzależnienie od jedzenia
Uzależnienie to funkcjonuje podobnie, jak
narkomania – obejmuje te same obszary
mózgu, te same neuroprzekaźniki i ma
takie same objawy. Wykazuje ono
podobieństwa do innych zaburzeń
odżywiania, takich jak napady obżarstwa,
kompulsywne przejadanie się lub
„niezdrowy” stosunek do jedzenia.
Przetworzona, śmieciowa żywność ma
bardzo silny wpływ na ośrodki
przyjemności w mózgu, przy udziale
takich neuroprzekaźników, jak dopamina.
Podobnie jest z pokarmami
zawierającymi cukier czy pszenicę.
Uzależnienie od jedzenia nie jest więc
przejawem słabego charakteru, lecz
intensywnego oddziaływania dopaminy,
która przejmuje kontrolę nad procesami
biochemicznymi w mózgu.

8 OBJAWÓW UZALEŻNIENIA
1.Częsta ochota na konkretne pokarmy, nawet mimo uczucia
sytości po pożywnym posiłku.
2.Zjadanie znacznie większej ilości pożądanego pokarmu, niż się
zamierzało.
3.Spożywanie pożądanego pokarmu aż do uczucia „rozepchania”.
4.Poczucie winy po spożyciu niektórych pokarmów nie prowadzi
do zaprzestania ich jedzenia.
5.Szukanie wymówek dla usprawiedliwienia jedzenia pożądanego
pokarmu.
6.Powtarzające się porażki, jeśli chodzi o wytrwanie w
postanowieniu o abstynencji w odniesieniu do niektórych
pokarmów lub w przestrzeganiu zasad ich spożycia.
7.Ukrywanie faktu, że je się niezdrowe pokarmy.
8.Brak poczucia kontroli nad spożyciem niezdrowych pokarmów,
mimo świadomości, że jedząc je, wyrządza się szkodę swemu
organizmowi.
Występowanie 4 do 5 objawów z powyższej listy świadczy o
poważnych problemach z odżywianiem, a 6 oznacza uzależnienie.

Waga problemu
Uzależnienie od jedzenia jest takim
samym problemem, jak narkomania.
Procesy myślowe i objawy są
identyczne, inna jest tylko substancja
uzależniająca, a konsekwencje
społeczne nie są tak dotkliwe.
Uzależnienie od jedzenia może
prowadzić do chorób, takich jak
otyłość, cukrzyca typu 2, choroby
serca, nowotwory, Alzheimer itp. Nie
można jednak na nie patrzeć tylko pod
kątem przyszłych problemów
zdrowotnych. Uzależnienie oddziałuje
stale, poprzez zaniżenie naszej
samooceny i poczucie niezadowolenia
z własnego ciała. Rujnuje życie, a
nawet zabija.

PRAWO UZALEŻNIENIA – POWRÓT DO „NORMALNEGO”
ODŻYWIANIA SIĘ MOŻE SIĘ OKAZAĆ NIEMOŻLIWY
Prawo uzależnienia można sformułować tak: „Podanie osobie uzależnionej narkotyku
spowoduje nawrót uzależnienia chemicznego od danej substancji”. Tak to działa w
przypadku tych, którzy rzucają palenie i trzeźwiejących alkoholików. Wystarczy raz się
zaciągnąć lub wypić jeden łyk. Z uzależnieniem od jedzenia jest podobnie. Oczywiście,
jedzenie jest konieczne, aby żyć, jednak nie są nam potrzebne ani cukier, ani rafinowana
mąka pszenna, ani inne składniki współczesnej, śmieciowej żywności. Większość
uzależnionych od jedzenia nigdy nie będzie mogła jej spożywać tak, jak „normalni” ludzie.
Taka jest brutalna prawda. Stwierdzenie, że „wszystko jest dla ludzi, byle z umiarem” w
ich przypadku zawsze prowadzi do katastrofy. Całkowita abstynencja jest tu jedynym
pewnym remedium, pozwalającym na zdrowe odżywianie się i utratę wagi. Im szybciej się
to zaakceptuje, tym szybciej wróci się do zdrowia. Nawroty uzależnienia są normą, nie
wyjątkiem. Większość ludzi uwalnia się od niego dopiero po kilku nieudanych próbach.
Jeśli jednak nawroty te powtarzają się zbyt często, podejmowanie kolejnych prób bez
pomocy z zewnątrz mija się z celem. Na szczęście, można jej szukać u specjalistów, np.
psychologów i psychiatrów, oraz w grupach wsparcia. W internecie są informacje o
pomocy terapeutycznej w danej okolicy. Można np. wpisać w wyszukiwarce: „terapia
uzależnienia od jedzenia [nazwa miasta]”. Uzależnienie od jedzenia, to problem, który nie
rozwiąże się sam. Prawdopodobnie nawet się pogorszy, jeśli nie stawi się mu czoła.
Każdy powinien tu działać natychmiast, inaczej uzależnienie zrujnuje mu życie.

Uzależnienie może dotknąć każdego z nas. Żyjąc w dzisiejszym świecie próbujemy
nadążyć za otaczającym nas środowiskiem. Egzystujemy w świecie, w którym przecież
nie da się przetrwać bez sprzętu elektronicznego takiego jak np.: telefon, komputer.
Traktujemy to jako główne źródło kontaktu, a później używamy do rzeczy które stają się
absolutnie zbędne jak chociażby korzystanie z portali społecznościowych, z których nie
wyniesiemy nic ciekawego. Idąc ulicami jedyne na co możemy zwrócić uwagę u
współczesnej młodzieży to telefon, bez którego nie potrafią się obyć. Czują się bez niego
jak bez ręki, chociaż zawsze można czas przeznaczony na telefon wykorzystać znacznie
inaczej. Bytujemy w świecie, w którym istnieje ogrom możliwości na rozwijanie swoich
pasji, umiejętności czy też wiedzy. Inne uzależnienia, które wcześniej nie dotykały aż tyle
młodzieży, o których jest teraz naprawdę głośno jak chociażby alkohol, narkotyki wynikają
chociażby z zaniedbania dzieci. Dorośli skupiają się na swojej karierze i na rządzącym w
świecie pieniądzu a zapominają czy też mają mniej czasu na wartościach, które można
stracić takich jak rodzina. Dzieci, które mają poświęcane zbyt mało uwagi i czasu czują
się zaniedbane i niekochane, dlatego próbują uciekać od problemów, z którymi się
zmagają. Próbują zapomnieć, o tym co czują i co się dzieje. Pewnie teraz zapytasz co
mogą zapomnieć? Pomijając wiek musimy wiedzieć, że dzieci też mają problemy może
nie aż takie jak dorośli, ale mają swoje problemy, które przeżywają na swój sposób.
Potrzebują w tych sytuacjach wsparcia, słowa otuchy. Jednak zamiast tego słyszą „ co ty
możesz wiedzieć o problemach”. Uciekają wtedy do używek, które pozwalają im na
chwilę odetchnąć od tego wszystkiego. Nie zawsze najłatwiejsze wyjście jest najlepsze.
Chwila zapomnienia może kosztować nas nawet i całe życie.

Uzależnieniom da się zapobiec. Możemy je uniknąć, wystarczy tylko trochę wysiłku i
inicjatywy z naszej strony.
1. Nie bójmy się być ASERTYWNI. Powiedzenie „nie”, czyli odmowa to naprawdę nic
złego. Nie możemy przecież żyć w ciągłym strachu, że ktoś nas wyśmieje czy też nie
zostaniemy zaakceptowani przez rówieśników. Odmawiając osiągamy mały sukces w
naszym życiu, chociażby nie popadamy w nałogi. Mamy czas na coś co może rozwijać
nasze pasje i umiejętności.
2. Nie daj się presji ze strony rówieśników. Często używane przez młodzież słowa
potrafią „wejść” na ambicję. Pod naciskiem nie powinniśmy podejmować żadnych decyzji.
Powinny być one przemyślane i rozważne.
3. Cieszmy się życiem i róbmy to co kochamy – bez jakichkolwiek uzależnień. Można
bawić się także bez używek. Powiedzenie sobie „wypiję jednego na odwagę” to tylko
pretekst, aby zacząć ciąg czegoś co może nawet zniszczyć nam życie.
4. Bądź odpowiedzialny – za swoje życie, zdrowie, za siebie. To cudowne móc
podejmować decyzje świadomie i mieć wpływ na wszystko co dzieje się wokół nas.
5. Kierujmy się zdrowym rozsądkiem – myślmy o tym co jest dla nas najlepsze, o tym co
może nam pomóc.
6. Miejmy zaufaną osobę, taką z którą zawsze możemy porozmawiać, i która zawsze
nam pomoże.

Dorośli także mogą się przyczynić do uzależnień u młodzieży, ale również mogą im
zapobiegać. Jednym i największym ze sposobów przeciwdziałania nałogu jest
poświęcanie więcej czasu i uwagi swoim pociechom. Czują się wtedy kochane i
wartościowe, więc nie potrzebne im żadne „ulepszacze” na samoocenę i uczucia.
Rodzina jest ważniejsza niż pogoń za karierą i pieniądzem, dlatego zajmujmy się dziećmi.
Możemy wtedy uratować młodzież przed używkami, które otaczają nas każdego dnia.
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