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Autorzy publikacji zaznaczają we wstępie, że koncentruje się ona na aktualnych badaniach w obszarze uzależnienia od internetu. Podkreślono 
fakt, iż siecioholizm jest zjawiskiem nowym, jeszcze  do niedawna nieklasyfikowanym przez część środowisk medycznych jako choroba. Zmiana 
podejścia była konsekwencją dynamicznego wzrostu problemów towarzyszących rozwojowi nowych technologii. Siecioholizm został uznany 
za problem narodowy w USA, Chinach, Korei Południowej i na Tajwanie. Uzależnienie od sieci zaczęto badać szerzej pod koniec lat 90. XX wieku. 
Do dziś jednak nie uzgodniono uniwersalnych standardów – m.in. używana w literaturze naukowej terminologia jest niejednorodna, a narzędzia 
diagnostyczne mierzą różne zjawiska. Prezentowana publikacja jest – zdaniem autorów − pierwszym wszechstronnym zbiorem aktualnych badań 
poświęconych uzależnieniu od sieci.
Książka składa się z dwóch części. 
Pierwsza – Rozumienie siecioholizmu i zachowania w sieci − to zarys teoretyczny, który wyjaśnia, w jaki sposób można definiować i konceptualizować 
kompulsywne korzystanie z internetu z perspektywy klinicznej. Prezentowane są wyniki badań epidemiologicznych, umożliwiające oszacowanie 
zasięgu problemu, modele wyjaśniające psychologiczne uzależnienie od internetu, aktualne teorie na temat czynników ryzyka związanych z na-
łogowym korzystaniem z internetu. Zidentyfikowane zostały najbardziej uzależniające i problematyczne aktywności w sieci. Opisano sprawdzone 
narzędzia diagnostyczne pomocne w rozróżnianiu normalnych i kompulsywnych schematów korzystania z internetu. Analizie poddano wybrane 
rodzaje siecioholizmu: cyberseks, e-hazard, gry komputerowe. W ramach tej ostatniej kategorii opisane zostało uzależnienie od gier MMORPG 
(massively multiplayer online role-playing), których przykładami są gry Second life i World of Warcraft. Elementem fascynującej analizy zaprezen-
towanej w rozdziale były semistrukturalne wywiady z graczami. Opisane zostały wirtualne światy gier MMORPG, sylwetki i motywacje graczy, 
zanalizowano czynniki przyczyniające się do powstania uzależnienia, a leżące zarówno po stronie gracza, jak i po stronie gry. Omówiono także 
zjawisko subiektywnego odbioru uzależnienia przez gracza MMORPG.
Druga część publikacji – Psychoterapia, leczenie i profilaktyka – poświęcona jest diagnozie i leczeniu siecioholizmu. Autorzy wskazują na trudność 
w dostrzeżeniu zaburzenia, spowodowaną popularno-
ścią komputerów. Oznaki problemu mogą być łatwo 
maskowane przez zasadne, niepatologiczne korzystanie 
z internetu. Książka prezentuje więc zarys strategii wy-
krywania i ewaluacji problemu. Pomocnym algorytmem 
kryteriów uzależnienia jest DIAR. Skrót ten wywodzi się 
od poszczególnych etapów, które można zaobserwować 
w procesie uzależnienia: Desire to stop (chęć zaprzestania), 
Inability to stop (niemożność zaprzestania), Attempts to 
stop (próby zaprzestania), Relapse (nawroty). Psychote-
rapeutycznych metod aktualnie dostępnych w leczeniu 
uzależnienia od internetu jest niewiele, a te istniejące wciąż 
są rzadko opisywane w literaturze naukowej. Najczęściej 
badanym podejściem jest terapia poznawczo-behawio-
ralna (TPB) oraz dialog motywujący (DM). Prezentowane 
są wyniki badań skuteczności tych podejść. Cristiano Na-
bucco de Abreau przedstawia zasady Ustrukturyzowanej 
Terapii Poznawczej, stosowanej w Instytucie Psychiatrii na 
Uniwersytecie w São Paulo. Przedstawiony został także 
Program Dwunastu Kroków w leczeniu uzależnień od 
internetu. Politykę zapobiegania uzależnieniu od internetu 
w Korei Południowej opisał Jung-Hye Kwon. Aktualne 
podejścia profilaktyczne opierają się na behawioralnych 
i poznawczych strategiach, których przykładami są Trening 
Samozarządzania i Program Kontroli Grania. Zdaniem 
autora oferta działań profilaktycznych prowadzonych 
w szkołach jest jednak niewystarczająca. Przeważają 
programy ograniczone do 8-12 sesji, podczas gdy wyniki 
badań sugerują, że zapobiegawcza interwencja powinna 
być znacznie dłuższa i odpowiednio intensywna.
Przedstawiana publikacja jest skierowana do środowisk 
akademickich i klinicznych – badaczy oraz praktyków m.in. 
opieki społecznej, poradnictwa w zakresie uzależnień 
behawioralnych, psychologii, psychiatrii i pielęgniarstwa.
Redakcja
Prawo autorskie dla polskiej edycji – Ministerstwo Zdrowia 
i Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.
Wydawnictwo – Fundacja Dolce Vita, 2017.
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Uzależnienie od Internetu:
profilaktyka, diagnoza, terapia. Poradnik dla terapeutów i lekarzy

Wszechstronna książka Uzależnienie od Internetu: profilaktyka, diagnoza, terapia. Porad-
nik dla terapeutów i lekarzy przedstawia:

• Sprawdzone narzędzia diagnostyczne pomocne w rozróżnianiu normalnych 
i kompulsywnych schematów korzystania z Internetu 

• Najbardziej uzależniające i problematyczne aktywności w sieci
• Epidemiologię i podtypy siecioholizmu takie jak pornografia internetowa, 

e-hazard i gry online
• Aktualne teorie na temat czynników ryzyka związanych z rozwojem nałogo-

wego korzystania z Internetu
• Sprawdzone strategie leczenia pomocne dla klientów w różnym wieku, ana-

lizujące główne problemy oraz indywidualne okoliczności

DR KIMBERLY S. YOUNG jest znaną na całym świecie ekspertką w dziedzinie 
uzależnienia od Internetu i zachowania w sieci. W 1995 r. założyła Centrum Tera-
pii Uzależnienia od Internetu (Center for Internet Addiction Recovery), którego 
jest dyrektorką, prowadzi warsztaty i konferencje na temat wpływu korzystania 
z sieci. Jest autorką Caught in the Net – pierwszej książki dotyczącej uzależnienia 
od Internetu, przetłumaczonej na sześć języków – oraz publikacji Tangled in the 
Web i Breaking Free of the Web: Catholics and Internet Addiction. Jest profesorem na 
Uniwersytecie Św. Bonawentury. Opublikowała ponad 40 artykułów na temat 
skutków nadużywania Internetu. Jej praca została dostrzeżona przez redakcje 
gazet, magazynów i stacji telewizyjnych. Dr Young jest znana czytelnikom ta-
kich czasopism, jak „The New York Times”, „The London Times”, „USA Today”, 
„Newsweek” czy „Time”, a także widzom CBS News, Fox News, „Good Morning 
America” i „ABC’s World News Tonight”. Wykładała na kilkunastu uczelniach 
w Unii Europejskiej, Norwegii i Szwajcarii. Zasiada w zarządzie redakcyjnym 
„Cyber Psychology & Behavior” oraz „International Journal of Cyber Crime and 
Criminal Justice”. W 2001 i 2004 r. otrzymała nagrodę Psychology in the Media, 
przyznawaną przez Towarzystwo Psychologiczne Pensylwanii, a w 2000 r. – na-
grodę Alumni Ambassador of the Year za wybitne osiągnięcia od Uniwersytetu 
Indiana w Pensylwanii.

DR CRISTIANO NABUCO DE ABREU, doktor psychologii klinicznej z doświad-
czeniem w prowadzeniu terapii poznawczej uzależnienia od Internetu. Koor-
dynuje program dla osób uzależnionych od sieci w Klinice Zaburzeń Impulsów 
(Impulse Disorders Clinic) w São Paulo. W jednostce tej powstała pionierska me-
toda pracy z takimi pacjentami – specjaliści z São Paulo od 2005 r. prowadzą 
w Brazylii i Ameryce Łacińskiej sesje terapeutyczne oraz poradnictwo dla doro-
słych, nastolatków i ich bliskich. Napisał wiele artykułów naukowych i siedem 
książek z zakresu zdrowia psychicznego, psychoterapii i psychologii – m.in. Co-
gnitive Therapy and Cognitive Behavior Therapy, Psychiatric Disorders: Diagnostic and 
Interview for Health Professionals czy Clinical Handbook for Impulse Control Disorders.
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BRYAN E. ROBINSON PRZYKUCI DO BIURKA. PORADNIK DLA PRACOHOLIKÓW, ICH MAŁŻONKÓW I DZIECI ORAZ TERAPEUTÓW UZALEŻNIEŃ 

Autor − dr Bryan Robinson – jest emerytowanym profesorem Uniwersytetu Karoliny Północnej w Charlotte, członkiem Amerykańskiego Insty-
tutu Stresu i licencjonowanym psychoterapeutą, autorem wielu publikacji akademickich i poradników samopomocy. 
Prezentowana publikacja jest polską edycją trzeciego wydania. Pierwsze miało miejsce w 1998 roku. W trzecim wydaniu książka przeszła meta-
morfozę. Część pierwsza − Uzależnienie od pracy: nowy amerykański bożek − opisuje problem pracoholizmu. Część druga − Leczenie uzależnienia 
od pracy − koncentruje się na rozwiązywaniu problemu i zawiera cztery nowe rozdziały nieobecne we wcześniejszych wydaniach.
Autor podkreśla, że główna różnica między aktualną sytuacją w zakresie uzależnienia od pracy a sytuacją, jaka miała miejsce w momencie pu-
blikacji pierwszego wydania, polega na postępie w rozumieniu pracoholizmu i świadomości zagrożeń związanych z tym problemem. Obecnie 
w coraz większej liczbie krajów na całym świecie ten problem jest rozpoznawany i rozwiązywany. Rozwija się ruch Anonimowych Pracoholi-
ków, zwiększyła się liczba badań poświęconych uzależnieniu od pracy. Jednocześnie intensyfikacji uległa sama praca. Autor przytacza dane, 
z  których wynika, że tydzień pracy wydłużył się w  USA 
z 44 godzin w 1998 roku do 60 godzin w 2013 roku. Wraz 
z wydłużeniem czasu pracy gwałtownie podniósł się po-
ziom związanego z nią stresu. Badania wskazują, że presja 
związana z pracą jest drugą najczęstszą przyczyną stresu 
wśród Amerykanów, zaraz po kłopotach finansowych.
Istotną trudnością w  radzeniu sobie z  problemem uza-
leżnienia od pracy jest częste traktowanie pracoholizmu 
raczej jako zalety niż wady. Postawa sugerująca, iż praco-
holicy są w  istocie szczęśliwi, gdyż robią to, co kochają, 
obecna jest nie tylko w opinii społecznej, można ją spo-
tkać nawet w publikacjach naukowych. Chociaż pracoho-
lizm stał się pojęciem powszechnie używanym, nie został 
włączony do oficjalnej nomenklatury psychiatrycznej 
i psychologicznej − nie został ujęty w DSM-5 (piątej edycji 
klasyfikacji zaburzeń psychicznych Diagnostycznego i sta-
tystycznego podręcznika chorób umysłowych), opracowa-
nego przez Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne.
Pracoholizm jest definiowany przez autora publikacji 
jako zaburzenie obsesyjno-kompulsywne, które manifestu-
je się poprzez narzucone sobie wymagania, nieumiejętność 
regulowania nawyków pracy oraz czerpanie nadmiernej 
przyjemności z  pracy kosztem innej aktywności. Zdaniem 
autora książka dostarcza wnikliwego spojrzenia na uza-
leżnienie od pracy. Obala mity, podważa błędne przeko-
nania oraz stara się objaśnić zjawisko przy zastosowaniu 
klinicznych, empirycznych badań. Publikacja pokazuje 
destrukcyjny wpływ przepracowywania się nie tylko na 
pracoholików, ale także na osoby żyjące w ich otoczeniu 
– partnerów, dzieci i wspólników.
Autor poddaje pod rozwagę sentencję Rudyarda Kiplin-
ga: Więcej ludzi umarło z przepracowania, niżby uzasadnia-
ła to doniosłość ich pracy.
Redakcja
Prawo autorskie dla polskiej edycji – Ministerstwo Zdrowia 
i Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.
Wydawnictwo – Fundacja Dolce Vita, 2016.
Publikacja dostępna w KBPN.
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Dr Bryan E. Robinson jest emerytowanym profesorem Uni-
wersytetu Karoliny Północnej w Charlotte, członkiem Ame-
rykańskiego Instytutu Stresu i licencjonowanym psycho-
terapeutą prowadzącym prywatną praktykę w Asheville 
w stanie Karolina Północna. Napisał ponad trzydzieści pięć 
podręczników akademickich i książek poświęconych samo-
pomocy, z których najnowsza nosi tytuł The Smart Guide to 
Managing Stress.

Dr Robinson opublikował wyniki swoich badań w ponad 
stu czasopismach akademickich. Jest laureatem nagrody za 
dokonania badawcze przyznawanej przez Amerykańskie 
Towarzystwo Doradcze. Za swoje pionierskie badania nad 
negatywnymi skutkami pracoholizmu został również odzna-
czony Medalem Naukowym First Citizens Bank przyznawa-
nym na wniosek Uniwersytetu Karoliny Północnej w Char-
lotte. Był gospodarzem zrealizowanego przez telewizję PBS 
filmu dokumentalnego Overdoing It: When Work Becomes Your 
Life (Przepracowanie: gdy praca staje się całym życiem) i wy-
stąpił w kilku programach telewizyjnych, m.in. 20/20, Good 
Morning America i World News Tonight telewizji ABC, NBC 
Nightly News oraz CBS Early Show.


