
Uzależnienia wśród dzieci 
i młodzieży
Co roku rośnie liczba młodych uzależnio-
nych. Wakacje, chwila wolnego, czas na 
eksperymenty, chęć odstresowania się, 
poczucia pewności siebie, pokazania, że 
jest się kimś ważnym, powszechnie akcep-
towanym… Takie są m.in. przyczyny się-
gania po używki. Uzależnienie dzieci i mło-
dzieży różni się od tego u dorosłych. Jest 
ono groźniejsze ze względu na inten-
sywny proces dojrzewania i kształtowania 
się osobowości młodego człowieka. Wyra-
bia u niego potrzebę osiągania doraźnych, 
krótkotrwałych przyjemności i szybkiego 
zaspokajania kaprysów. Młody człowiek 
nie uczy się wtedy dojrzałych sposobów 
radzenia ze stresem, nie radzi sobie z róż-
nymi problemami, jakimi „raczy” go życie. 

Jak je rozpoznać?
Uzależnienia są jednym z najczęstszych 
oraz najbardziej niebezpiecznych zagro-
żeń współczesnej młodzieży. Trzeba też 
sobie uświadomić, że są chorobą. Nie spo-
sób wymienić tutaj wszystkich rodzajów 
uzależnienia, jednak warto skupić uwagę 
na tych najbardziej rozpowszechnionych, 
tj. alkoholizm, narkomania, nikotynizm, 
uzależnienie od komputera czy zakupów. 
Każde z nich polega na utracie kontroli 
nad własnym życiem. Można też zauważyć 
pewne wspólne i specyficzne cechy: 

odczuwanie wewnętrznego przymusu, 
wręcz uporczywego powtarzania danej 
czynności czy przyjmowania substancji,
wykonywanie tych czynności, pomimo 
jasnych i widocznych szkód czy strat spo-
wodowanych danym uzależnieniem,
występowanie tzw. zespołu abstynencyj-
nego, objawiającego się trudnym do znie-
sienia stanem psychicznym oraz dolegli-
wościami somatycznymi, a także natych-
miastowym uczuciem ulgi po zażyciu 
danej substancji lub wykonaniu czynności.
Wkrótce zaspokojenie uzależnienia staje 
się jedynym ważnym celem. Łatwo wtedy 
o zaległości szkolne, wagary, kłopoty 
w nauce. 

Statystyki, statystyki…
Jak podaje Krajowe Biuro ds. Przeciwdzia-
łania Narkomanii, na podstawie badań 
ESPAD (Europejski Program Badań Ankie-
towych w Szkołach na temat Alkoholu 
i Narkomanii), wśród polskiej młodzieży 
najbardziej popularną i nielegalną sub-
stancją były w ostatnich latach marihuana 
i haszysz. Do ich używania przyznało się 
blisko 25 proc. młodzieży w wieku 15–16 
lat i około 40 proc. w wieku lat 17–18. 
Badania pokazują niepokojące zjawisko – 
dopalacze. Blisko 10 proc. uczniów w Pol-
sce w wieku 15–16 lat przynajmniej raz 
w życiu próbowało dopalaczy1. Kolejną 
używką i dodatkowo najbardziej rozpo-

wszechnioną wśród młodzieży jest alkohol. 
Blisko 88 proc. uczniów (15–18 lat) przy-
najmniej raz spożywało alkohol. W tej gru-
pie wiekowej najbardziej rozpowszechnio-
nym trunkiem jest piwo, a najmniej wino2. 
Nieco mniejszą popularność ma palenie 
tytoniu – do tego nałogu przyznaje się bli-
sko połowa gimnazjalistów3.

Jak zapobiec uzależnieniu?  
Jak pomóc? 
Im lepszy rodzice mają kontakt z dziec-
kiem, tym większa jest szansa na uchro-
nienie go przed uzależnieniami. Młodzież 
w okresie dojrzewania szczególnie potrze-
buje wiarygodnych autorytetów, poczu-
cia więzi i przynależności do rodziny. Jed-
nak statystyki nieubłaganie wskazują na 
ogromny problem młodych ludzi z uza-
leżnieniami. Być może jest tak, jak pisał 
Victor E. Frankl „poczucie sensu jest naj-
potężniejszą siłą motywującą człowieka 
do działania”. Młody człowiek, który ma 
poczucie własnej wartości (budowanej 
m.in. poprzez sprawiedliwe traktowanie, 
poszanowanie intymności) oraz wyraziste 
wzorce postępowania będzie miał mniej-
szą motywację do sięgania po środki odu-
rzające. 

mgr Magdalena Kozłowska
psycholog, psychoterapeuta4

Lato bez nałogów
Po środki odurzające sięgamy zwykle wtedy, gdy chcemy się zrelaksować, odstre-
sować… Wakacje temu sprzyjają. Młodzi ludzi mają więcej czasu wolnego, a jeśli 
nie rozplanują go dobrze, może wkraść się nuda. Zadbajmy o to, by ten czas od-
poczynku nie stał się początkiem uzależnień. 
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1 Dane pochodzą ze strony Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii www.cinn.gov.pl .
2 Dane pochodzą ze strony Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii www.narkomania.gov.pl .
3 Dane pochodzą ze strony Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii www.cinn.gov.pl .
4 Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o., tel. 505 565 354, www.attis.com.pl, www.kozlowska-psycholog.pl
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