
Odpojte ma! 

Bez alkoholu, cigariet či drog sa dá žiť. Čo ak sa však stanete závislí od 
počítača, mobilu či nakupovania? V Prednej Hore liečili už aj chlapa 
shopoholika, v Číne tínedžer zaplatil za internetovú závislosť životom . 

 
  Plachý mladík  nestačil v odvykacom zariadení dostatočne 
rýchlo  behať a ocitol sa na samotke, kde ho tréneri zbili. Na 
druhý deň ráno mohol lekár skonštatovať už len jeho smrť. V 
Číne, kde vraj závislosti od internetu prepadlo takmer desať 
miliónov tínedžerov, sa pri „prevýchove“ v odvykacích 
zariadeniach často používajú tvrdšie metódy. Nedávno sa v 
najľudnatejšej krajine sveta pri liečbe nelátkových závislostí 
používali aj elektrošoky! Tie však čínsky minister 
zdravotníctva začiatkom leta zakázal. Ako je to s liečbou 
nelátkových závislostí u nás a koho najviac ohrozujú? 
Spoznajte varovné signály. 

 
RODIČIA V OHROZENÍ 

 
Internetová závislosť ohrozuje najmä mladšie vekové kategórie, prevažne chlapcov. 

„Obracajú sa na mňa hlavne rodičia štrnásť- až sedemnásťročných detí, ktoré pre internet 
zanedbávajú školské povinnosti, rapídne sa im zhoršuje prospech a neposlúchajú rodičov v 
plnení domácich povinností. Nemajú záujem o bežné kontakty s vrstovníkmi a už vôbec nie o 
športové aktivity na čerstvom vzduchu. V praxi sa stretáva so slovnou, ale aj s fyzickou 
agresivitou detí k rodičom, keď im zakázali prístup na internet.  

Časté a nekontrolované používanie počítača sa odrazí na psychike i zdravotnom stave.  
Výsledkom sú nielen problémy so zrakom, bolesti hlavy, svalov, chrbtice či celého tela, ale aj 
nesústredenosť, nervozita či prejavy úzkosti. Americká psychologička Kimberly Youngová, 
ktorá sa venuje ťažkostiam spojeným s nadmerným užívaním internetu takmer pätnásť rokov, 
odhaduje, že závislosti prepadne päť až desať percent „pripojených“. 

ŽIVOT PRI PO ČÍTA ČI 
 
Kedy by ste mali zvýšiť pozornosť? Prvý varovný signál môže byť viac ako 

šesťhodinové surfovanie po sieti. So závislosťou prichádza zmena správania. Jedinec prestáva 
komunikovať s okolím a neskôr zanedbáva aj uspokojovanie životných funkcií – zabúda jesť, 
minimalizuje spánok. Vo svete sú známe prípady, keď človek pri počítači doslova skolaboval.  
Ak chcete závisláka „odpojiť“ alebo ho upozorňujete na problém, reaguje podráždene. A 
práve nervozita, pocit napätia, potenie či triaška patria k abstinenčným príznakom.  

V tejto fáze sa väčšina závislých chce zbaviť ťažkostí, nevie však ako. Svedčí o tom aj 
príbeh prvého muža, ktorý sa liečil zo závislosti od internetu. Nejaký čas abstinoval od 
tvrdých drog, ale postupne presedlal na počítač. Okrem osemhodinového pracovného času 
začal pri surfovaní tráviť aj všetok voľný čas a celé víkendy. Postupne sa objavili absencie v 
práci, nervozita, nesústredenie. Ako to sám neskôr opísal, v hlave mu „preplo“. Veľmi túžil 
po tom, aby sa vyliečil. 

 
 



 
OD HEROÍNU K NAKUPOVANIU 

 
Sklon k nadmernému surfovaniu či hraniu hier  majú najmä mladí ľudia, ktorí sa 

uzatvárajú pred okolím, sú menej komunikatívni či dokonca depresívni. V staršom veku sú to 
tí, čo už trpia nejakou závislosťou. Abstinujú síce od heroínu alebo alkoholu, ale „objavia“ 
internet. Látková závislosť sa premení na nelátkovú.  

 
Tak-isto môžu prepadnúť počítačovým hrám, chorobnému telefonovaniu, 

esemeskovaniu alebo nakupovaniu. Prechod z jednej závislosti do druhej väčšinou 
nevnímajú ako problém. Pred niekoľkými mesiacmi sa k nám vrátil pacient závislý od drog, 
ktorý začal v čase dvojročnej abstinencie vo zvýšenej miere nakupovať,“ opisuje prípad z 
praxe primár Jozef Benkovič. „Išlo o prvého muža, ktorý sa u nás liečil zo shopoholizmu, 
chorobného nakupovania.“ 

 
Shopoholizmus sa väčšinou prevalí až vtedy, 

keď sa minú finančné prostriedky a vzniknú obrovské 
dlhy. Týka sa najmä žien od tridsiatky do päťdesiatky, 
ktoré majú stredné alebo vyššie vzdelanie. Európske 
krajiny však bijú na poplach, lebo v nákupných centrách 
trávia čoraz viac času aj tínedžerky. Za chorobným 
nakupovaním sa často maskujú psychické problémy. 
Pramenia z pocitu osamelosti, frustrácie, nudy, 
vyvolávajú ich partnerské nezhody, rozvod, neúspech v 
práci alebo strata zamestnan  ia. 
Závislým nezáleží na vlastnení vecí, ale na ich 
nadobúdaní – samotnom nakupovaní. Upokojuje ich. 
Množstvo balíčkov ani neotvoria a nepoužité ich 
odložia. Ženy väčšinou kupujú oblečenie, topánky, 
šperky, kozmetiku, páni okrem odevov kupujú doplnky 
do auta alebo športové pomôcky. Abstinenčné 
príznaky sú hlavne nervozita, nepokoj, zlosť... 

OBRÁŤTE SA NA PSYCHIATRA 
 
„Ak sa objaví u vášho príbuzného problém s nelátkovou závislosťou, prípadne ňou 

trpíte vy, obráťte sa na najbližšieho ambulantného psychiatria,“ radí Jozef Benkovič. 
Okamžitá hospitalizácia v odbornom psychiatrickom liečebnom ústave nie je možná. Musí ju 
schváliť revízny lekár a poisťovňa. Určitou možnosťou je však takzvaný edukačný pobyt, 
ktorý si platíte z vlastného. 

Ústavná liečba je založená najmä na skupinovej psychoterapii. Základom je 
rozhovor. Odborník sa snaží odhaliť spúšťače závislosti a pacient si začne uvedomovať 
dôsledky svojho správania. „Spoločne pracujeme na kritickejšom náhľade na závislosť. 
Pacient postupne mení životný štýl a učí sa novému dennému režimu – práca s internetom, ale 
voľný čas bez neho, keď nákupy, tak len potrebných vecí...“ Lieky užívajú len príliš 
impulzívni pacienti. Väčšinou ide o gamblerov. 

Denný režim je v liečebných zariadeniach pevný. Dopoludnia terapie, popoludní 
aktívny oddych. Šport, kultúra, vhodné sú všetky záujmy, ktoré nie sú rizikové. Pacienti si 
vedú podrobný denník. Ústavná liečba trvá asi dva mesiace. Po jej skončení pacient 
spolupracuje s odborníkmi formou klubovej činnosti. Stretávajú sa tu abstinenti nelátkových 



závislostí a vymieňajú si skúsenosti, ako zvládať takzvané cravingy, teda túžby po svojej 
droge. Ideálne je, keď sa zapoja aj príbuzní a blízki. Pacienti závislí od internetu potrebujú 
kontrolu presurfovaného času, závisláci od nakupovania a mobilov prísne finančné limity. 

 „O úspešnosti abstinovania možno hovoriť o päť až desať rokov po liečbe. Jeden z 
prvých pacientov moderných nelátkových závislostí momentálne abstinuje štyri roky,“ 
dodáva na záver MUDr. Jozef Benkovič.  


