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– Marta Dzik (Uniwersytet Jagielloński) ..................................................................... 21

Zaburzenia odżywiania wśród młodych w czasach pandemii koronawirusa 
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Słowo wstępne

Trwająca przez ostatnie trzy lata pandemia wywołana wirusem SARS-CoV-2 niewątpliwie znacząco wpłynęła 
na wiele aspektów ludzkiego życia. Przede wszystkim koronawirus, jako patogenna cząstka, wywołuje chorobę 
organizmu o określonych objawach, która obniża poziom jakości życia, a w skrajnych przypadkach prowadzi 
do śmierci. Jednakże, oprócz bycia bezpośrednim zagrożeniem dla zdrowia fizycznego, wirus ten niesie także 
pośrednio konsekwencje natury psychicznej oraz społecznej. 

Warto wspomnieć tu choćby o naturalnej reakcji człowieka na możliwość zakażenia, czyli unikaniu zagrożenia, 
która skutkuje wszechogarniającym lękiem. Niepewność i strach mogą prowadzić do skrajnej izolacji, wycofania 
społecznego, poczucia nieufności wobec innych oraz rezygnacji z licznych aktywności. Równie degradujące 
skutki mogą pociągać za sobą wprowadzane przez państwa na całym świecie ograniczenia i restrykcje. Co 
prawda powstrzymują one rozprzestrzenianie się wirusa, ale często prowadzą do znacznego stresu i napięcia. 
Próby rozładowania nieprzyjemnych emocji, które pojawiają się wskutek narzuconych ograniczeń, bywają bar-
dzo destrukcyjne, a długotrwała domowa izolacja w wielu przypadkach skutkuje poczuciem samotności, wy-
obcowania, bezczynności i utraconych szans. Co więcej, koronawirus w skrajnych przypadkach może nieść za 
sobą tragiczną konsekwencję – prowadzić do śmierci. Poradzenie sobie z żałobą następującą po nagłej utracie 
bliskiej osoby stanowi duże wyzwanie dla wielu ludzi.

Zebrane w tej pozycji analizy skupiają się na konsekwencjach globalnej pandemii, których doświadcza obecnie 
młodzież. Osoby w wieku dojrzewania, adolescenci oraz młodzi dorośli wydają się szczególnie narażeni na de-
strukcyjne skutki społeczno-psychologiczne epidemii koronawirusa. To właśnie oni stanowią grupę najbardziej 
podatną na zaburzenia psychiczne ze względu na specyficzne stadium rozwojowe, w jakim się znajdują. Mło-
dość to okres, w którym ludzie definiują swoją tożsamość, nabywają umiejętności tworzenia relacji i ścieżki ka-
riery, a także podejmują ryzykowne zachowania i potrzebują szczególnego wsparcia rodzinnego, rówieśniczego 
oraz edukacyjnego. Pandemia potęguje dotychczasowe wyzwania, z jakimi muszą mierzyć się młodzi, jak i rodzi 
nowe. Bez odpowiednich interwencji dramatyczny przyrost trudności w życiu młodzieży może prowadzić do 
problemów psychicznych i społecznych, które w dłuższej perspektywie oddziaływać będą na funkcjonowanie 
całego społeczeństwa.

Zaproponowane teksty są spojrzeniem na problematykę zdrowia psychicznego młodych w czasie pandemii 
koronawirusa. Celem artykułów jest podniesienie świadomości społecznej w przedstawionym zakresie oraz 
wezwanie do refleksji i podjęcia odpowiednich działań.
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Charakterystyka uzależnienia od Internetu

W przeciągu ostatniej dekady Internet stał się nieodzownym elementem życia większości Polaków. Według 
badań GUS przeprowadzonych w 2020 r., 90,4% polskich gospodarstw domowych (z osobami w wieku 16–74 
lata) posiada dostęp do Internetu2. Wirtualna przestrzeń pełni wiele funkcji – jest nieograniczonym źródłem 
informacji, umożliwia sprawną komunikację w różnych formach (pisemnej, wideo, telefonicznej), dostarcza roz-
rywki i może być źródłem zarobku. Mimo że sieć jest wygodnym i efektywnym narzędziem pomagającym w 
codziennym życiu, dla niektórych może stać się pułapką. Już w latach 70. XX wieku badacze zaczęli zauważać 
pewne zachowania związane z nadmiernym i nieodpowiednim korzystaniem z wirtualnej przestrzeni. Naukow-
cy są zgodni co do tego, że takie problematyczne użytkowanie urządzeń elektronicznych pochłania dużo czasu, 
powoduje niepokój lub upośledza funkcjonowanie osoby w ważnych dziedzinach życia. 

Dysfunkcyjne korzystanie z nowoczesnych technologii można określić mianem uzależnienia behawioralnego, 
gdyż, podobnie jak inne tego typu zaburzenia, charakteryzuje się zależnością od danego zachowania i przymu-
sem powtarzania go w celu odczucia satysfakcji3. Mimo tego, iż nadmierne korzystanie z Internetu ma wiele 
cech wspólnych z uzależnieniami, może być również zaliczone do zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych. Osoby 
dotknięte takimi zaburzeniami odczuwają silną potrzebę ciągłego wykonywania określonej czynności (kompul-
sje) lub przytłoczone są powtarzającymi się (obsesyjnymi) myślami. Niektórzy badacze proponują natomiast, 
by uzależnienie od Internetu zostało zaliczone do zaburzeń kontroli impulsów, ze względu na cechy wspólne z 
patologicznym hazardem czy kleptomanią3. 

Ze względu na trudności z pełnym opisem i klasyfikacją problemów z korzystaniem z sieci, w oficjalnych kla-
syfikacjach zaburzeń psychicznych (takich jak DSM-V czy ICD-10) nie figuruje podobne zaburzenie. Mimo to 
środowisko badawcze dostrzega zagrożenia, jakie niesie ze sobą dysfunkcyjne korzystanie z nowych technolo-
gii, i nieustannie przygląda się im w badaniach. Na uzależnienie od Internetu stosuje się inne określenia, takie 
jak: siecioholizm, nadużywanie Internetu, problematyczne użytkowanie internetu (PUI) czy Fear of Missing Out 
(FOMO)4. Ostatnie pojęcie tłumaczy się jako „lęk przed odłączeniem”, czyli specyficzny, wszechogarniający lęk 
przed tym, że inni w danej chwili mogą uczestniczyć w atrakcyjnych wydarzeniach, w których osoba odczuwa-
jąca FOMO nie bierze udziału5. 

Specjaliści wyróżnili różne rodzaje uzależnienia od Internetu, takie jak: uzależnienie cyberseksualne (dotyczy 
osób zaangażowanych w oglądanie, pobieranie i handel pornografią oraz osób aktywnych na chat-room’ach 
dla pełnoletnich), uzależnienie cyberrelacyjne (opisuje jednostki zaangażowane ponad normę w relacje inter-
netowe, które stają się dla nich ważniejsze niż relacje realne), zachowania kompulsyjne (np. wirtualny hazard 
czy zakupoholizm), przeciążenie informacyjne (odnosi się do osób, które kompulsywnie poszukują danych w 
sieci) oraz uzależnienie od komputera (dotyczy osób pochłoniętych wyjściowo zainstalowanymi grami na dysku 
głównym). 

1 Adres e-mail: marta.dzik@student.uj.edu.pl

2 https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne/wykorzystanie-technologii-informa-
cyjno-komunikacyjnych-w-jednostkach-administracji-publicznej-przedsiebiorstwach-i-gospodarstwach-domowych-w-2020-roku,3,19.html

3 https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/uzaleznienia;3992023.html

4 https://zdrowie.wprost.pl/dziecko/10502914/objawy-uzaleznienia-od-internetu-wsrod-nastolatkow-po-czym-je-poznac.html

5 A.K. PRZYBYLSKI, et al., Motivational, emotional, and behavioral correlates of fear of missing out, “Computers in human behavior”, 2013, 29.4: 1841-1848.

Uzależnienie od Internetu wśród młodych 
w kontekście pandemii COVID-19 
Marta Dzik1  (Uniwersytet Jagielloński)
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Symptomy siecioholizmu
Odchodząc od powyższej nomenklatury i klasyfikacji, warto skupić się na objawach, które mogą świadczyć o 
tym, że dana osoba doświadcza trudności związanych z nadmiernym użytkowaniem Internetu. Zdaniem eksper-
tów, aby mówić o uzależnieniu behawioralnym, u danej osoby należy zaobserwować trzy z sześciu głównych 
objawów, które utrzymują się w czasie. Tymi symptomami są: silne pragnienie lub przymus wykonywania danej 
czynności, trudności w kontrolowaniu rozpoczęcia, przebiegu i czasu trwania konkretnego zachowania, fizjo-
logiczne objawy odstawienia (takie jak nerwowość, rozkojarzenie), stwierdzenie tolerancji (kiedy, aby uzyskać 
pożądany efekt, należy coraz intensywniej angażować się w zachowanie), zaniedbywanie alternatywnych źródeł 
przyjemności (co rozumiane jest jako utrata dotychczasowych zainteresowań i pasji) oraz stwierdzenie schema-
tu powtarzania danego zachowania przez osobę, mimo ewidentnej jego szkodliwości6. 

Według badań, najbardziej charakterystycznym symptomem uzależnienia od wirtualnego świata jest nadmier-
ny, a niekonieczny czas spędzany w przestrzeni online. Ilość tego czasu różni się w badaniach – niektóre rapor-
tują, że osoba uzależniona poświęca przeciętnie 27 godzin tygodniowo na czynności niezwiązane z pracą czy 
edukacją w Internecie. Inne badania donoszą natomiast, że osoby z siecioholizmem spędzają online ok.  8,5 
godzin tygodniowo. 

Wydaje się, że równie ważnym symptomem jest stopień upośledzenia funkcjonowania, do jakiego prowadzi 
problematyczne użytkowanie Internetu, wyrażany też w kategorii cierpienia. Osoby uzależnione skarżą się na 
trudności interpersonalne, rodzinne (szczególnie poważne problemy w związkach partnerskich i małżeństwach) 
i zawodowe. W pewnym badaniu osoby spędzające od 20 do 80 godzin w cyberprzestrzeni przyznały, że ich 
uzależnienie prowadzi do problemów z zasypianiem, bezsenności i rezygnacji z ćwiczeń fizycznych. U niektó-
rych badanych zdiagnozowano także podwyższone ryzyko dolegliwości somatycznych, takich jak zespół cieśni 
kanału nadgarstka, przemęczenie kręgosłupa oraz oczu7.

Mechanizm uzależniania się od przestrzeni wirtualnej
Istnieje kilka teorii wyjaśniających proces powstawania uzależnienia. Jedną z koncepcji jest propozycja neuro-
biologiczna. Uważa się, że uzależniające zachowania charakteryzuje ciągłe pragnienie osiągnięcia subiektywnie 
przyjemnego stanu przez osobę, która je wykonuje. Za takie poczucie przyjemności odpowiadają dwa układy 
neuroprzekaźnikowe w mózgu: układ dopaminergiczny (zwany „układem nagrody”) i układ serotoninergiczny 
(nazywany „układem kary”).  

Korzystanie z Internetu wpływa na funkcjonowanie opisanych powyżej układów oraz na równowagę wyzwala-
nych hormonów: dopaminy i serotoniny. Badania nad aktywnością mózgu wykazały, że użytkowanie przestrzeni 
wirtualnej wiąże się ze zmianami w układzie nagrody oraz z utratą kontroli. Okazało się, że korzystanie z Inter-
netu związane jest ze zwiększonym uwalnianiem dopaminy (tak jak w przypadku zażywania narkotyków) oraz 
że mózgowe mechanizmy kontroli, hamowania i nagradzania u osób uzależnionych nie funkcjonują poprawnie. 
Wraz ze zwiększeniem się czasu użytkowania Internetu system dopaminergiczny staje się coraz mniej wrażliwy, 
co oznacza, że aby go wzbudzić i doświadczyć uczucia przyjemności, należy zwiększyć ilość zachowań, które 
ten układ pobudzają. W tym przypadku taką grupą czynności są te związane z korzystaniem z sieci. W ten wła-
śnie sposób tworzy się uzależnienie8.

Inne wyjaśnienie rozwoju uzależnienia od Internetu przynosi koncepcja „Ja w sieci”. W przestrzeni wirtualnej 
internauci mogą stworzyć własne „Ja Idealne”, które jest ich zdaniem atrakcyjniejsze niż „Ja Rzeczywiste”. Wy-
kreowana tożsamość wydaje się być nieograniczona zasadami, swobodna, „luźna” i bezkarna. W przestrzeni 
wirtualnej zanikają wymagania środowiska społecznego w stosunku do osoby, co sprzyja wygodnemu, mniej 
stresującemu działaniu.

6 https://www.narkomania.org.pl/czytelnia/biologiczne-podstawy-uzaleznien/

7 K.S. YOUNG, Internet addiction: The emergence of a new clinical disorder, “Cyberpsycholoy & Behavior”, 1998, 1, s. 237-244.

8 A. WEINSTEIN, M. LEJOYEUX, New developments on the neurobiological and pharmaco‐genetic mechanisms underlying internet and videogame addiction. The 
American Journal on Addictions”, 2015, 24.2: s. 117-125.
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Trzecie wyjaśnienie skupia się wokół potrzeby emocjonalnego wsparcia, jakiej doświadczają osoby skłonne do 
nadużywania sieci. Tacy internauci spostrzegają środowisko online jako medium, które jest w stanie w prosty 
sposób zapewnić im takie wsparcie – w przeciwieństwie do świata realnego, gdzie trudniej otrzymać emocjo-
nalną pomoc9.

Nadużywanie Internetu przez młodych podczas pandemii COVID-19
Po zarysowaniu kontekstu uzależnienia od sieci w zakresie istoty problemu, symptomów i procesów prowa-
dzących do powstania zaburzenia, należy przejść do kwestii siecioholizmu w grupie osób młodych podczas 
światowej epidemii koronawirusa.

Obecna pandemia stwarza niemal idealne warunki do rozwinięcia się uzależnienia od Internetu w grupie mło-
dych osób. Po pierwsze, nakaz ograniczania kontaktów w świecie rzeczywistym spowodował przeniesienie 
wielu relacji nawiązywanych przez młodzież, szczególnie tych z rówieśnikami, do świata wirtualnego. Po dru-
gie, nauczanie w trybie online, oprócz zwiększenia częstości kontaktów młodych z ekranem, umożliwiło im 
korzystanie z portali, komunikatorów i innych aplikacji równolegle z uczestnictwem w zajęciach lekcyjnych. W 
rzeczywistości realnej takie zachowania towarzyszące były utrudnione lub wręcz niemożliwe. Po trzecie, nakła-
nianie społeczeństwa do pozostawania w domach i ograniczenia przemieszczania się pozbawiło wielu młodych 
możliwości angażowania się i rozwijania swoich pasji i zainteresowań w świecie rzeczywistym. To tylko niektóre 
składowe, tworzące idealny grunt pod rozwój siecioholizmu.

Najobszerniejsze badania, które skupiają się na problemie uzależnienia od Internetu w czasach pandemii, pro-
wadzone są w Chinach. Jedno z takich badań pokazało, że ok.  47% uczestników deklaruje zwiększoną zależ-
ność od sieci od momentu wybuchu epidemii, a ok. 17% więcej czasu spędza na surfowaniu w Internecie w 
pandemii, w porównaniu do czasu przed pandemią. Co niepokojące, aż 4,3% uczestników badania deklaruje, że 
jest uzależnionych od Internetu w stopniu „poważnym”, co świadczy o 23-procentowym wzroście tego proble-
mu od czasów przed-pandemicznych10.

Inne chińskie badanie, przeprowadzone w trakcie pandemii Covid-19 na grupie młodzieży, skupiło się na kwe-
stii siecioholizmu. Okazało się, że ok.  2,7% badanych spełniło kryteria uzależnienia od Internetu. Wynik ten 
nie jest, na szczęście, szczególnie alarmujący. Niestety, można wyciągnąć także niepokojące wnioski. Blisko 
33,4% młodych zostało bowiem zakwalifikowanych do grupy „problematycznych internautów”, a więc osób 
narażonych na uzależnienie od przestrzeni online. Ponadto okazało się, że uzależnienie od Internetu związane 
jest z płcią (kobiety są bardziej narażone), wiekiem (im starsi adolescenci, tym większe ryzyko problemów z 
użytkowaniem sieci), depresyjnością (stan ten zwiększa ryzyko uzależnienia) oraz ze stresem (im większy stres, 
tym większe prawdopodobieństwo problematycznego korzystania z Internetu)11.

Jeżeli chodzi o polskie dane, badań na temat uzależnienia młodych od Internetu w trakcie pandemii prze-
prowadzono niestety niewiele. Jednym ze źródeł takich statystyk jest ogólnopolskie badanie „Nastolatki 3.0”, 
prowadzone przez Państwowy Instytut Badawczy NASK. Od 2014 r. organizacja ta w dwuletnich odstępach 
bada adolescentów (przed 20. rokiem życia) w zakresie użytkowania przestrzeni wirtualnej. Ostatni pomiar 
wskaźników związanych z siecioholizmem został wykonany właśnie w trakcie pandemii, pod koniec 2019 roku. 

Jak deklarują badacze, nastolatki spędzają przeciętnie 4 godziny i 12 minut w ciągu doby przed ekranami, wy-
łączając z tego czasu naukę zdalną. Eksperci alarmują, że ten wynik jest o ok.  32 minuty dłuższy w porównaniu 
do średniej uzyskanej w roku 2018. Co ciekawe, młodzież zdaje się dostrzegać ten problem – 65% młodych 
zadeklarowało, że powinni „mniej” korzystać ze smartfonów, a 49% przyznało, że zazwyczaj spędzają w sieci 
więcej czasu, niż początkowo zakładają. Niepokojące wydają się jednak wyniki wskazujące na problematyczne 
używanie przestrzeni wirtualnej. Jedna trzecia respondentów zgodziła się bowiem ze stwierdzeniami: „Moje 
życie byłoby puste bez mojego smartfonu” oraz „Czuję się zniecierpliwiony i zdenerwowany, gdy nie mogę 
skorzystać z mojego smartfonu”. Poza tym okazało się, że młodzież wykorzystuje Internet przede wszystkim do: 

  9 S.D. NEVERKOVICH, et al., Students’ internet addiction: study and prevention, Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education”, 2018, 
14.4, s. 1483-1495.

10 Y. SUN, et al. Brief report: increased addictive internet and substance use behavior during the COVID‐19 pandemic in China, The American journal on addic-
tions”, 2020, 29.4, s. 268-270.

11 H. DONG, et al., Internet addiction and related psychological factors among children and adolescents in China during the coronavirus disease 2019 (COVID-19) 
epidemic, Frontiers in Psychiatry?”, 2020, 11, s. 751.
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słuchania muzyki (ok. 65% badanych), oglądania filmów i seriali (ok. 62% badanych), porozumiewania się za po-
mocą komunikatorów (ok. 61% badanych) i korzystania z mediów społecznościowych (ok. 51%). Nastolatkowie 
łączą się z siecią głównie za pomocą smartfonów (ok. 94% badanych) i laptopów (58%)12. 

Podsumowując, badanie NASK nakreśla pewien obraz problematycznego użytkowania Internetu przez polską 
młodzież. Dzięki temu, że owe badania mają charakter podłużny – pomiary zbierane są co 2 lata – można łatwo 
zauważyć zmiany, jakie zaszły w obszarze korzystania z sieci w okresie pandemii. Niestety, podobne badania 
obrazują wyłącznie korelacje. Oznacza to, że nie można z całą pewnością stwierdzić, co jest przyczyną, a co 
skutkiem zachodzących zmian. Mimo to warto zwrócić uwagę na związek pomiędzy wzmożonym korzystaniem 
z Internetu przez młodzież a czynnikiem pandemii.

Propozycja programu profilaktycznego
W świetle przedstawionych badań oraz z uwagi na obecne warunki pandemiczne, które szczególnie sprzy-
jają rozwojowi uzależnienia od Internetu, należy skupić się przede wszystkim na działaniach prewencyjnych 
skierowanych do młodych. Ciekawy program edukacyjny został opracowany i przetestowany przez rosyjskich 
badaczy9. Skierowany został do młodzieży i miał na celu przeciwdziałanie siecioholizmowi i wsparcie młodych 
w budowaniu tożsamości społecznej (tzn. nauka przyjmowania ról społecznych i odnalezienia swojego miejsca 
w społeczeństwie). Zaproponowana przez badaczy koncepcja obejmowała działania nakierowane na: 

 wzbudzenie w młodych refleksji dotyczących życiowych wartości;

 kierowanie uwagi młodych na cenne doświadczenia społeczne;

 rozwój samoregulacji i zarządzania czasem oraz informacjami w przestrzeni wirtualnej;

 trenowanie krytycznego myślenia przy analizowaniu treści informacji zdobytych online.

Opisane powyżej cele pośrednie programu zostały osiągane za pomocą rozmów, zajęć praktycznych, dyskusji 
grupowych, gier społecznych, ćwiczeń psychologicznych i tzw. burzy mózgów. Skuteczność opracowanego 
przez rosyjskich badaczy programu została potwierdzona na próbie uczniów i studentów. Wykazano, że pro-
gram ten przynosi pozytywne skutki i przyczynia się do zmniejszenia przejawów podatności na uzależnienie od 
Internetu.

Warto wdrożyć podobne działania skierowane do młodzieży w Polsce. Należy chronić młodych, stanowiących 
przyszłość państwa, przed niebezpieczeństwami, jakie niesie za sobą nadmierne korzystanie z Internetu. Warto 
zadbać o to, aby uzależnienie od sieci nie przysłoniło młodzieży ich życiowych celów i wartości, i aby nie po-
zbawiło ich autentycznych relacji w realnym świecie.

12 https://www.nask.pl/pl/raporty/raporty/2593,Raport-z-badan-quotNastolatki-30quot-2019.html
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Istota żałoby i różne jej odmiany oraz możliwe następstwa
Na stan szablonowej żałoby składa się kalejdoskop uczuć i doznań, takich jak żal, smutek, poczucie utraty, 
pustka i ból. Zazwyczaj żałoba pojawia się jako następstwo śmierci bliskiej osoby – członka rodziny lub przyja-
ciela. Jest ona stanem, który pojawia się nie tylko u ludzi, ale także u innych zwierząt społecznych – tych, które 
posiadają układ limbiczny w mózgu odpowiedzialny za reakcje emocjonalne14. Bliskość z innymi ludźmi stanowi 
czynnik pobudzający receptory opioidowe, które odpowiadają za uśmierzanie bólu. Gdy osoba jest tej wyjątko-
wej bliskości pozbawiona, odczuwa określony rodzaj bólu. 

Żałoba może wyrażać się w wielu formach i przybierać różne natężenie w zależności od osoby. Niektórzy 
znajdują się w żałobie przez wiele lat, otwarcie okazując smutek i rozpacz. Inni cierpią intensywnie, lecz przez 
krótki okres czasu. Jeszcze inni wydają się godzić z żałobą niemal natychmiastowo – porzucają oni smutek i 
żal oraz podejmują się nowych wyzwań, wchodzą w nowe relacje. Często sposób reagowania ostatniej grupy 
osób budzi w ich otoczeniu wątpliwości. Ludzie wokół zaczynają nabierać podejrzeń co do autentyczności stanu 
emocjonalnego jednostki, uważają, że coś ona ukrywa lub próbuje uniknąć bólu.

W związku z  różnorodnością sposobów przeżywania żałoby, badacze zastanawiają się nad tym, jakie jej rodzaje 
leżą w granicach normy zdrowego reagowania, a jakie poza nią. W 1993 r. psychiatra Mardi Horowitz opisał 
zachowanie pacjentów, którzy przeżywali żałobę w sposób nieadaptacyjny. Według jego obserwacji i wywia-
dów owi pacjenci doświadczali intruzywnych myśli o zmarłej osobie, jak i silnych negatywnych emocji i uczucia 
unikania. Europejska klasyfikacja zaburzeń psychicznych ICD-11 wyróżnia zaburzenie o nazwie Przedłużona 
Żałoba (Prolonged Grief Disorder), które wynika z utraty bliskiej osoby i charakteryzuje się intensywnym bólem 
emocjonalnym15. Na omawiany rodzaj bólu mogą składać się: smutek, poczucie winy, złość, zaprzeczanie, nie-
akceptowanie straty, poczucie dotkliwej utraty, odrętwienie emocjonalne, trudność w angażowaniu się w życie 
społeczne i inne aktywności. Według powyższego podręcznika, w celu zdiagnozowania opisywanego zaburze-
nia, symptomy muszą być obecne u jednostki przez co najmniej 6 miesięcy. 

W amerykańskiej klasyfikacji zaburzeń psychicznych DSM-V przyjęto, że żałoba jest normalną i przewidywalną 
odpowiedzią organizmu na stresor, jaki stanowi utrata bliskiej osoby16. Podręcznik nie rozróżnia żałoby przysto-
sowawczej i tej stanowiącej stan nienormatywny. Jednakże nowa wersją podręcznika zawierać będzie jednost-
kę o nazwie Przedłużona Żałoba, na wzór zaburzenia opisanego w ICD-1117. 

Co ciekawe, obecna klasyfikacja DSM-V proponuje kilka zaburzeń psychicznych, które mogą zostać zdiagnozo-
wane u jednostki po stracie bliskiego. Jedno z nich to Wielka Depresja – diagnozowana dwa miesiące po utracie 
ważnej osoby i objawiająca się zakłóconym ogólnym funkcjonowaniem, myślami samobójczymi i psychotyczny-
mi, spowolnieniem ruchowym oraz poczuciem zupełnej bezwartościowości. Drugie takie zaburzenie to Zespół 
Stresu Pourazowego (PTSD), który może być zdiagnozowany po nagłej utracie bliskiej osoby, czemu towarzyszą 
takie objawy jak: niechciane i powracające myśli o stracie, unikanie okoliczności przypominających zdarzenie 
oraz nadmierne pobudzenie.

Pandemia żalu i poczucia utraty 
wśród młodzieży w czasach COVID-19  
Marta Dzik13  (Uniwersytet Jagielloński)

13 Adres e-mail: marta.dzik@student.uj.edu.pl

14 L. WEINSTOCK, et al., It’s complicated—adolescent grief in the time of COVID‐19, “Frontiers in Psychiatry”, 2021, 12, s. 166.

15 H.G. PRIGERSON, et al., Prolonged grief disorder: Psychometric validation of criteria proposed for DSM‐V and ICD‐11, “PLoS medicine”, 2009, 6.8: e1000121.

16 G.A. BONANNO, S. KALTMAN, The varieties of grief experience, “Clinical psychology review”, 2001, 21.5, s. 705-734.

17 https://www.washingtonpost.com/lifestyle/2021/10/21/prolonged-grief-disorder-diagnosis-dsm-5/
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 Żałoba i poczucie straty w kontekście pandemii COVID-19
W kontekście pandemii Covid-19 można mówić o dwóch rodzajach żałoby. Po pierwsze, wielu ludzi przechodzi 
w stan smutku, poczucia utraty i żalu po rzeczywistej stracie bliskiej osoby, która umarła z powodu korona-
wirusa. Co więcej, te osoby mogą przechodzić żałobę inaczej i w sposób bardziej skomplikowany, niż ludzie 
będący w żałobie przed pandemią. Wynika to ze specyficznych warunków, będących skutkiem wprowadzenia 
ograniczeń w związku ze światową epidemią. Jak twierdzą badacze, czynnikami sprzyjającymi rozwinięciu się 
nieadaptacyjnej, skomplikowanej żałoby są: izolacja społeczna, podniesiony poziom lęku oraz sama utrata o 
charakterze nagłym i niespodziewanym18. Jak wiadomo, globalna pandemia przyczyniła się do zintensyfikowa-
nia powyższych czynników ryzyka. 

Po drugie, duża grupa osób doświadcza dziwnego, trudnego do opisania zbioru uczuć w związku ze zmianą 
warunków życiowych, wynikającą z wprowadzenia nowych zasad funkcjonowania w pandemii. W wywiadzie 
opublikowanym przez Harvard Business Review David Kessler, specjalista od zagadnienia utraty, opisuje sześć 
etapów żałoby w czasach globalnej epidemii6. Kessler jest współautorem książki On Grief and Grieving: Finding 
the Meaning of Grief through the Five Stages of Loss i wraz z Elisabeth Kubler-Ross założycielem strony interne-
towej www.grief.com. Ponadto pracuje z ludźmi wykonującymi zawody, w których doświadcza się traumatycz-
nych wydarzeń i katastrof. 

We wspomnianym wywiadzie specjalista stwierdza, że ludzie naznaczeni piętnem pandemii doświadczają wielu 
trudnych uczuć, w tym żałoby i poczucia utraty. Badacz uświadamia, iż każdy widzi i czuje, że świat się zmienił, 
co prawda tymczasowo, lecz w dużym stopniu. Jego zdaniem ludzie odczuwają kolektywny rodzaj smutku, spo-
wodowanego utratą normalności i relacji z innymi oraz lękiem przed stratami ekonomicznymi. Według niego 
dzisiejsze społeczeństwa doświadczają kilku rodzajów żalu, m.in. „oczekiwanej żałoby”, tj. uczucia niepewności, 
lęku i smutku w związku z tym, co złego może wydarzyć się w przyszłości (np. myśląc o śmierci swoich rodziców 
w przyszłości). 

W obecnej rzeczywistości ludzie doświadczają stanu trwania w globalnej epidemii, czując, że dzieje się coś złe-
go – coś, czego nie mogą dostrzec. Według badacza postrzegają oni pandemię jako pewnego rodzaju widmo, 
które pozbawia ich poczucia bezpieczeństwa. Jego zdaniem, aby poradzić sobie z tymi dezorientującymi uczu-
ciami, ludzie powinni rozpoznać, że odczuwają pewnego rodzaju żałobę oraz zrozumieć jej fazy. 

Pierwszym etapem takiej żałoby pandemicznej jest zaprzeczenie (denial), np. „Covid-19 mnie nie dotyczy, ja nie 
zachoruję”. Drugą fazę można określić mianem stadium złości (anger), np. „Oni zmuszają mnie do pozostawania 
z domu i rezygnowania z moich codziennych aktywności!”. Trzeci etap to tzw. targowanie się, np.  „Dobrze, jeśli 
będę utrzymywać dystans przez dwa tygodnie, to sytuacja pandemiczna się polepszy, prawda?”). Czwarty krok 
to smutek (sadness), np. „Nie wiem, kiedy to się skończy, to takie przygnębiające”. Piąta faza nazwana została 
przez Kesslera etapem akceptacji (acceptance), np. „Pandemia dzieje się naprawdę. Muszę ustalić, jak postę-
pować”. Dzięki podjęciu tego kroku człowiek odzyskuje pewnego rodzaju poczucie kontroli nad sytuacją, co 
pozytywnie wpływa na jego stan mentalny, przynosi opanowanie i spokój. 

Do tego procesu radzenia sobie z żalem Kessler dodaje jeszcze jeden etap. Nazywa go nadawaniem sytuacji 
sensu (meaning). Badacz podkreśla, że dobrze jest nadać znaczenie kontekstowi, który jest wyzwaniem. Nada-
wanie sensu może odbywać się np. poprzez docenienie nowoczesnych technologii, które umożliwiają pod-
trzymywanie kontaktu z ludźmi, czy poprzez zwrócenie uwagi na aktywności, które wyzwoliła pandemia (np. 
zwiększenie częstotliwości spacerowania).

Jak mówi Kessler, poczuciu żalu często towarzyszy wszechogarniający lęk. Taki lęk nie ma charakteru przysto-
sowawczego i tym różni się od strachu. W przypadku uczucia strachu zagrożenie jest rzeczywiste, a wywołana 
emocja, mimo iż nieprzyjemna, pomaga uniknąć konkretnego bodźca. Z kolei w lęku emocja pojawia się nie 
w odpowiedzi na realny bodziec, lecz wskutek abstrakcyjnych myśli i wyobrażeń. Gdy ludzie odczuwają lęk 
związany z pandemią, przez ich umysły przepływają niepokojące myśli, np. „Wyobrażam sobie, że moi rodzice 
zachorują na Covid-19”. 

18 T.M. MASON, C.S. TOFTHAGEN, H.G. BUCK, Complicated grief: risk factors, protective factors, and interventions, “Journal of social work in end-of-life & 
palliative care”, 2020, 16.2, s. 151-174.
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Kluczem do poradzenia sobie z tymi myślami nie jest mozolne ich odpychanie, ale znalezienie wyobrażeń z 
przeciwległego bieguna, np. „Wszyscy czasem chorujemy, ale to nie znaczy, że wszyscy, których kocham, umrą”. 
Destrukcyjnym myślom na temat przyszłości można przeciwstawiać także obiektywne myśli o teraźniejszości. 
Ta metoda czerpie z filozofii mindfullness oraz z technik medytacji. Gdy umysł zaczynają wypełniać wyolbrzy-
mione negatywne myśli na temat przyszłości, warto skierować swoją uwagę np. na przedmioty wokół i ich wła-
ściwości – twardość stołu, przy którym się siedzi, miękkość swetra, który ma się na sobie. Stosując tę technikę 
uważności, warto głęboko oddychać i krok po kroku uświadamiać sobie rzeczywistość, doceniając pozytywne 
elementy własnej sytuacji, np. posiadanie jedzenia i środków do życia, brak choroby.

Innym sposobem na poradzenie sobie z myśleniem o smutku i cierpieniu, które mogą nastąpić, jest zdjęcie z sie-
bie odpowiedzialności za wydarzenia, których nie jest się w stanie kontrolować, skupiając się na aktywnościach, 
których rzeczywiście można się podjąć, np. „nie mam wpływu na to, czy osoba w autobusie zakrywa usta i nos 
podczas podróży, ale ja mogę zakładać maseczkę i często dezynfekować ręce”. 

Kolejne ważne działanie, które można podjąć w tym trudnym czasie, to uzbrojenie się w zrozumienie i empatię 
w stosunku do innych. Postawa pełna współczucia wobec poirytowanej czy przygnębionej osoby nikomu nie 
zaszkodzi, a może nawet wspomoże ją w zmaganiach z cierpieniem.

Żałoba i poczucie utraty związane z pandemią COVID-19  
w grupie młodych osób
Adolescencja to etap rozwojowy, w którym jednostka jest wyjątkowo wrażliwa, a wiele aspektów jej życia ulega 
znacznym zmianom. Nastolatkowie dojrzewają w perspektywie biologicznej (zmiany w poziomie hormonów), 
poznawczej (zmiany w procesach myślenia i rozwiązywania problemów), emocjonalnej (m.in. podejmowanie 
ryzykownych zachowań) i społecznej (uniezależnienie się od rodziców i identyfikowanie z grupą rówieśniczą). 
Ponadto to właśnie w okresie dorastania wyjątkowo dynamicznie kształtuje się tożsamość. Nastolatkowie za-
dają sobie pytania typu „Kim jestem?”, szukając stałego, spójnego i integralnego poczucia siebie, innego od 
tożsamości narzucanej im przez środowisko rodzinne. Proces kształtowania tożsamości jest szczególnie dużym 
wyzwaniem  dla młodych w XXI wieku, ze względu na mnogość dostępnych tożsamości, które można przyjąć.

Powyższe przemiany dziecka w osobę dorosłą w okresie dojrzewania mogą zostać poważnie zakłócone przez 
sytuację utraty. Młody człowiek, który doświadcza utraty (czy to bliskiej osoby, czy możliwości), musi mierzyć 
się nie tylko z wyzwaniami adolescencji, ale także z pewnym rodzajem żałoby po stracie. Ponadto, jak twier-
dzą naukowcy, młodzi ludzie zdają się przechodzić żałobę w inny sposób, niż osoby dorosłe. Okazuje się, że 
nastoletnia żałoba częściej bywa niezrozumiana. Smutek, cierpienie i żal w odpowiedzi na utratę w okresie doj-
rzewania są postrzegane jako coś, co zakłóca poszukiwanie tożsamości i wymaga radykalnego pożegnania się 
nastolatka z dziecinnym obrazem siebie, na rzecz obrazu siebie jako człowieka dorosłego. 

Badania potwierdzają hipotezę, że przeżywanie żałoby w widoczny sposób zaburza rozwój adolescentów. Po-
grążeni w żalu młodzi, którzy nie dostają odpowiedniego wsparcia, są bardziej narażeni na doświadczenie trud-
ności w miejscu pracy, mają mniejsze niż rówieśnicy osiągnięcia i ambicje akademickie oraz wydają się bardziej 
podatni na zaburzenia fizyczne i psychiczne – takie jak depresja.

Ponadto, negatywnemu wpływowi żałoby na zdrowie psychiczne nastolatków sprzyja specyfika stadium rozwo-
ju neurologicznego, w jakim się oni znajdują5. Adolescenci wyjątkowo intensywnie poszukują silnych wrażeń, 
gdyż to właśnie te wrażenia są w stanie w odpowiednim stopniu aktywować układ „nagrody i kary” w ich mó-
zgach. Jak się okazuje, opisywany układ bierze udział w procesie żałoby, która przez to może stać się czymś na 
kształt uzależnienia. Osoby w żałobie często wracają do wspomnień powiązanych z utraconą osobą, ponieważ 
owe myśli są przyjemne. Niestety, z pozoru pozytywne wspomnienia nijak mają się do rzeczywistości. Głęboka 
rozbieżność między przyjemnymi fantazjami a przykrymi realiami powoduje ogromne cierpienie osób w żałobie.

Opisywanych sprzeczności często doświadczać mogą młodzi ludzie, którzy utracili kogoś bliskiego. To właśnie 
oni mają skłonność do przywoływania silnie przyjemnych wspomnień o zmarłych, aby aktywować układ na-
grody.
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Ogólne wnioski
Głównym celem artykułu było przybliżenie czytelnikom problematyki żałoby i utraty często pojawiających się 
podczas pandemii, szczególnie w kontekście młodych osób. Żałobę można rozumieć dwojako – jako smutek i 
żal po śmierci bliskiej osoby oraz jako przygnębienie, zagubienie i poczucie straty, spowodowane utratą szans i 
ciemną wizją przyszłości. Obydwa procesy przebiegają według podobnego schematu, tj. sześciu etapów żałoby 
według Kesslera. 

Warunki powstałe wskutek pandemii Covid-19 oraz związanych z nią ograniczeń sprzyjają rozwojowi obydwu 
typów żałoby. Ze względu na fakt, iż głębokie poczucie utraty, szczególnie w stopniu patologicznym, zdecydo-
wanie pogarsza jakość życia ludzkiego, należy podjąć odpowiednie kroki, aby wspomóc społeczeństwo w radze-
niu sobie z nią. Dobrymi praktykami mogą być techniki zaproponowane przez Kesslera, takie jak uświadomienie 
sobie sześciu kroków procesu żałoby, mindfulness czy przywoływanie myśli z przeciwległego bieguna.
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W wydanej w 1967 r. powieści Sto lat samotności Gabriel García Márquez napisał, że „plemiona skazane na 
sto lat samotności nie mają już drugiej szansy na ziemi”. Nie mają drugiej szansy, ponieważ samotność izoluje 
i zawiera w przeszłości. Wywołuje stagnację i zamyka drzwi do przyszłości.

Samotność istniała od zawsze. Nie zmienia to jednak faktu, że obecne czasy wyjątkowo sprzyjają temu zjawi-
sku. Wzrastające tempo życia oraz osłabienie więzi społecznych sprawiają, że „plemię skazane na samotność” 
coraz bardziej się rozrasta. Z roku na rok coraz więcej osób – w szczególności ludzi młodych20  –  zmaga się 
z samotnością.

Pandemia koronawirusa i wiążąca się z nią długoterminowa izolacja istotnie pogłębiły zjawisko samotności. 
Stała się ona jak gdyby równoległą epidemią, która jednak – w przeciwieństwie do pandemii COVID-19 – nie 
stanowi przedmiotu tak intensywnego zainteresowania władz. Tymczasem u osób młodych, znajdujących się 
w decydującej fazie rozwoju własnej osobowości, relacji interpersonalnych i kluczowych kompetencji społecz-
nych, stanowi ona bardzo poważne zagrożenie25. 

Pojęcie samotności
W literaturze przedmiotu samotność bywa definiowana jako „nieprzyjemne doświadczenie pojawiające się 
wówczas, gdy sieć relacji społecznych danej osoby jest w jakiś istotny sposób – tj.  ilościowo lub jakościowo – 
niewystarczająca”26, bądź jako „dostrzeganie rozbieżności pomiędzy pożądaną a rzeczywistą siecią relacji danej 
osoby”21. Możliwa jest zatem sytuacja, w której osoba otoczona szerokim kręgiem znajomości będzie czuła się 
bardziej samotna, niż osoba mająca wokół siebie niewiele osób, ale za to posiadająca z nimi silniejsze więzi.

Samotność może być zjawiskiem chronicznym lub przejściowym. Jak pokazują badania, źródła samotności mają 
w połowie charakter dziedziczny, a w połowie środowiskowy22. Czynnikiem, który odróżnia samotność od tęsk-
noty czy pustki związanej z brakiem konkretnej osoby, jest poczucie bycia niechcianym, niezauważanym bądź 
odrzucanym przez otoczenie w ogólności23. Ponadto, odczuwanie samotności ma charakter subiektywny. Nie 
jest zatem tym samym zjawiskiem, co izolacja społeczna, definiowana jako obiektywny brak lub bardzo mała 
ilość relacji z innymi ludźmi24.

Samotność młodych w czasie pandemii  
– Katarzyna Bukalska19

19 Adres e-mail: katarzyna.bukalska@irepso.pl

20 R. WEISSBOURD R., M. BATANOVA, V. LOVISON, E. TORRES, Loneliness in America. How the Pandemic Has Deepened an Epidemic of Loneliness and What 
We Can Do About It, Harvard Graduate School of Education, 2021, s. 6.

21 Ch.M. LEE, J.M. CADIGAN, I.C. RHEW, Increases in Loneliness Among Young Adults During the COVID‐19 Pandemic and Association With Increases in Mental 
Health Problems, The Journal of adolescent health : official publication of the Society for Adolescent Medicine”, 67/5, s. 714–717. 

22 L.A. PEPLAU, D. PERLMAN, Loneliness: A sourcebook of current theory, research, and therapy, John Wiley & Sons, Nowy Jork 1982.

23 Loneliness in the EU. Insights from surveys and online media data, „JRC Science for Policy Report”, European Commission,  7.

24 BOOMSMA D.I., WILLEMSEN G., DOLAN C.V., HAWKLEY L.C., CACIOPPO J.T., Genetic and environmental contributions to loneliness in adults: the Nether‐
lands twin register study, „Behav Genet”, 2005, Volume 35, Issue 6,  s. 745–752.

25 R. WEISSBOURD, et al., Loneliness in America…,  op. cit, s. 5.

26 Ibidem, s. 7.
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Fizyczne i psychiczne konsekwencje zjawiska samotności
Jak wskazują badania, poczucie samotności wykazuje zauważalną korelację z przedwczesną śmiertelnością27 

oraz szerokim wachlarzem poważnych problemów fizycznych i emocjonalnych, takich jak choroby serca28, de-
presja (osoby samotne 7 razy częściej wykazują objawy średniej lub ciężkiej depresji)29, stany lękowe, zaburzenia 
osobowości, psychozy30, otyłość, nadużywanie alkoholu lub substancji psychoaktywnych albo przemoc w ro-
dzinie31. Warto jednak wspomnieć, że kierunek przyczynowości pomiędzy samotnością a wyżej wymienionymi 
schorzeniami psychicznymi – w szczególności depresją –  nie jest jasny32.  Wiemy natomiast, że zależność po-
między samotnością a depresją ma charakter nieaddytywny wzmacniający. 

Biorąc pod uwagę, że samotność dopada osoby młode w kluczowej dla nich fazie rozwoju życiowego, samot-
ność silnie rzutuje także na rozwój ich osobowości, prowadząc do obniżenia funkcji poznawczych33, a tym 
samym obniżenia szans na zdobycie dobrej edukacji i satysfakcjonującego zatrudnienia, a w konsekwencji 
do zwiększenia ryzyka bezrobocia oraz problemów finansowych34. Z tego względu nawet izolacja społeczna 
o przejściowym charakterze może wywołać długotrwałe i trudne do usunięcia skutki. 

Wpływ pandemii COVID-19 na rozpowszechnienie się zjawiska samotności 
wśród ludzi młodych
Wiele badań pokazuje, że młodzi ludzie są najbardziej narażeni na samotność spowodowaną pandemią35. Ba-
dania przeprowadzone w ramach projektu Making Caring Common, realizowanego na Uniwersytecie Harvarda 
w 2020 r., wykazały, że aż 61% respondentów w wieku 18–25 lat skarży się na „poważną samotność”, tj. taką, 
którą odczuwali często lub niemalże stale w okresie 4 tygodni poprzedzających udział w badaniu36. Pozostałe 
osoby z tej grupy wiekowej (43%) uważają, że od momentu wybuchu pandemii czują się jeszcze bardziej samot-
ne. U 63% respondentów problem samotności występuje łącznie z depresją bądź stanami lękowymi37. Według 
badań poczucie samotności w czasie pandemii silniej wzrosło u osób bezrobotnych. Nie wykazuje natomiast jed-
noznacznego związku z takimi kwestiami, jak płeć, miejsce zamieszkania, wykształcenie czy status materialny38.

Samotni młodzi ludzie są ponadto dużo bardziej narażeni na deficyty podstawowych form ludzkiej uwagi i emo-
cjonalnego wsparcia. Około 50% młodych respondentów stwierdziło, że w ciągu ostatnich kilku tygodni nikt nie 
poświęcił więcej niż kilka minut, by zapytać ich, co słychać, w sposób, który sprawiłby, że poczuliby, że osobie 
pytającej „naprawdę zależy”. 21% samotnych młodych ludzi odpowiedziało, że nie ma w swoim życiu osób, 

27 J. HOLT-LUNSTAD, T.B. SMITH, BAKER M., HARRIS T., STEPHENSON D., Loneliness and Social Isolation as Risk Factors for Mortality, „A Meta-Analytic 
Review, Perspectives on Psychological Science”, 2015, Volume 10, Issue 2,  s. 227–237. Zob. także: HOLT-LUNSTAD J., et al., Social relationships and 
mortality risk: a meta‐analytic review, „PLoS medicine”, Volume 7, Issue 7, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2910600/ 

28 L.C. HAWKLEY, J.T. CACIOPPO, Loneliness matters: a theoretical and empirical review of consequences and mechanisms, „Annals of behavioral medicine: 
a publication of the Society of Behavioral Medicine”, 2020, Volume 40, Issue 2,  s. 218–27.

29 W.D. KILLGORE, S.A. CLOONEN, E.C. TAYLOR, N.S. DAILEY, Loneliness: A signature mental health concern in the era of COVID‐19,  „Psychiatry Research”, 
2020, 290:113117.

30 L.C. HAWKLEY, Loneliness matters…,  op. cit., s. 218–27.

31 R. WEISSBOURD., et al., Loneliness in America…,  op. cit., s. 3. Zob. także: HOLT-LUNSTAD J., The Potential Public Health Relevance of Social Isolation and 
Loneliness: Prevalence, Epidemiology, and Risk Factors, „Public Policy & Aging Report”, 2017, Volume 27, Issue 4, s. 127–130.

32 J.T. CACIOPPO, M.E. HUGHES, L.J. WAITE, L.C. HAWKLEY, R.A. THISTED, Loneliness as a specific risk factor for depressive symptoms: cross‐sectional and 
longitudinal analyses. „Psychology and Aging”, 2006, Volume 21, Issue 1, s. 140–151.

33 A. SHANKAR, M. HAMER, A. MCMUNN, A. STEPTOE, Social isolation and loneliness: relationships with cognitive function during 4 years of follow‐up in the 
English Longitudinal Study of Ageing, „Psychosomatic Medicine”, 2013, Volume 75, Issue 2, s. 61–70.

34 Loneliness in the EU…, op. cit., s. 13.

35  T. VARGA, et al., Loneliness, Worries, Anxiety, and Precautionary Behaviours in Response to the COVID‐19 Pandemic: A Longitudinal Analysis of 200,000 Western 
and Northern Europeans, „The Lancet Regional Health”; L.L. CARSTENSEN, Y.Z. SHAVIT, J.T. BARNES, Age Advantages in Emotional Experience Persist Even 
Under Threat From the COVID‐19 Pandemic, „Psychological Science”, 31/11, s. 1374–85; S. BUECKER, K.T. HORSTMANN, J. KRASKO, S. KRITZLER,  
S. TERWIEL, T. KAISER, LUHMANN M., Changes in Daily Loneliness for German Residents during the First Four Weeks of the COVID‐19 Pandemic, „Social 
Science & Medicine”, 2020, 265:113541.

36 R. WEISSBOURD R, et al., Loneliness in America…, op. cit., s. 4.

37 Ibidem, s. 8–9.

38 Ibidem, s. 13.
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które regularnie pytałyby ich o ważne dla nich sprawy, a 14% stwierdziło, że poza rodziną nie ma nikogo, kto 
by się o nich troszczył39. 

W krajach UE sytuacja prezentuje się podobnie. Według badania opublikowanego w czerwcu 2020 r., przez 
Kaspersky Computer Security Company40, w pierwszych miesiącach pandemii Covid-19 tzw. pokolenie Z (obej-
mujące osoby urodzone w latach 1994–2001) stanowiło najbardziej samotną grupę wiekową w Europie – sa-
motność odczuwało prawie 70% z nich. Z kolei według badania przeprowadzonego przez Wspólne Centrum 
Badawcze Komisji Europejskiej, w okresie kwiecień 2020 – marzec 2021, w ciągu pierwszych miesięcy pan-
demii (kwiecień–czerwiec 2020), odsetek osób w wieku 18–25 lat, które deklarowały poczucie osamotnienia, 
wzrósł prawie czterokrotnie (z  9 do 35%)41.  

Badania przeprowadzone w Danii42 wykazały, że podczas pandemii 1/10 młodych osób (w wieku 16–29 lat) 
często lub zawsze czuła się samotna. Z kolei z raportów powstałych we Francji wynika, że osoby młode są dwu-
krotnie bardziej narażone na poczucie osamotnienia z powodu ograniczeń związanych z pandemią, niż osoby 
z generacji tzw. boomerów43, oraz że na skutek pandemii coraz więcej studentów uniwersytetów zwraca się do 
uczelni po pomoc psychologiczną bądź finansową44. We Włoszech zaś aż 32% respondentów w wieku 18–34 
lat stwierdziło, że w czasie pandemii często doświadcza samotności45.

Konsekwencje samotności wywołanej izolacją dla rozwoju  
psychofizycznego ludzi młodych
Tak istotny wpływ pandemii Covid-19 na samopoczucie młodych ludzi w dość oczywisty sposób wynika z rady-
kalnego ograniczenia – w następstwie wprowadzonych środków sanitarnych – kontaktów społecznych młodych 
dorosłych. Zamknięte szkoły, uniwersytety, biura oraz brak możliwości organizowania spotkań w większym gro-
nie sprawiają, że młodzi ludzie spędzają czas głównie we własnym domu i nie rozwijają swoich kompetencji 
zawodowych i społecznych. Nauka zdalna nie rekompensuje tych deficytów w sposób wystarczający. Co wię-
cej, może ona nawet nasilać wśród młodych poczucie samotności oraz zwiększać poziom stresu46. To z kolei 
prowadzi do powstania bądź nasilenia w tej grupie wiekowej takich schorzeń i zjawisk, jak depresja, bezsenność, 
nerwica czy uzależnienia. Z powyższych względów pokolenie Z określane jest w mediach mianem „straconego 
pokolenia”47.

Co ciekawe, możliwość spędzenia większej ilości czasu z rodziną oraz relatywnie szeroki dostęp do środków ko-
munikacji elektronicznej nie stanowią dla młodych osób efektywnych środków ograniczania zjawiska samotno-
ści48. Wręcz przeciwnie –  konieczność permanentnego przebywania z rodziną nierzadko prowadzi do nasilenia 
zjawisk patologicznych. Z kolei social media z jednej strony pozwalają co prawda na nawiązywanie znajomości 
oraz komunikację, ale z drugiej narażają osoby młode na zjawisko hejtu oraz mogą negatywnie wpływać na 
samoocenę49. 

39 Ibidem, s. 7. 

40 Find your Tribe – Staying Connected to Combat Loneliness, Kaspersky Computer Security Company, 2020, https:// media.kasperskydaily.com/wp-content/
uploads/ sites/86/2020/06/09142852/KAS0739-Kaspersky-Find-yourtribe-report-v3.pdf [dostęp: 25.11.2021].

41 Loneliness in the EU…, op. cit., s. 7.

42 https://ventilen.dk/om-ensomhed/ [dostęp: 25.11.2021]. 

43 https://www.thedetroitbureau.com/2020/12/ford-looks-at-consumer-life-post-pandemic/, [dostęp: 25.11.2021]. 

44 https://www.bbc.com/news/world-europe-55752373 [dostęp: 25.11.2021].

45 https://www.ilsole24ore.com/art/pandemia-55percento-soffre-solitudine-disagio-sempre-piu-forte-i-giovani-ADPDU0y?refresh_ce=1 [dostęp: 
25.11.2021]. 

46 R. WEISSBOURD, et al., Loneliness in America…, op. cit., s. 7.

47 https://www.intereconomics.eu/contents/year/2020/number/4/article/covid-19-crisis-how-to-avoid-a-lost-generation.html [dostęp: 25.11.2021].

48 Loneliness in the EU…, op. cit., s. 22.

49 J. NOBEL, Does social media make you lonely, Harvard Health Publishing, https://www.health.harvard.edu/blog/is-a-steady-diet-of-social-media-unheal-
thy-2018122115600 [dostęp: 25.11.2021]. 
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Sposoby przeciwdziałania zjawisku samotności młodych w czasie pandemii
Co oczywiste, nie ma jednego prostego rozwiązania problemu samotności wśród młodych. Jak zresztą wskazuje 
się w literaturze, nasze rozumienie przyczyn i sposobów zapobiegania zjawisku samotności w ogóle nadal jest 
bardzo ograniczone50. Ponadto, w dobie pandemii walka z samotnością okazuje się szczególnie trudna, zważyw-
szy na konieczność utrzymywania restrykcji sanitarnych. Niemniej jednak można wskazać dwie podstawowe 
ścieżki walki z samotnością51. 

Po pierwsze, konieczne jest opracowanie publicznych kampanii edukacyjnych, które dostarczą młodym ludziom 
informacji dotyczących przyczyn samotności, jej skutków dla zdrowia oraz strategii radzenia sobie z tym zjawi-
skiem, polegających w szczególności na ograniczaniu negatywnego postrzegania świata i rozwijaniu zdolności 
poznawczych. Ważne jest również szerokie informowanie młodych co do możliwości uzyskania profesjonalne-
go wsparcia psychologicznego bądź psychiatrycznego. Szczególna odpowiedzialność w tym zakresie spoczywa 
na nauczycielach oraz lekarzach pierwszego kontaktu, którzy – z uwagi na kontakt z młodymi nawet w czasie 
pandemii – są w stanie relatywnie szybko dostrzec ewentualne nieprawidłowości i wskazać bądź zastosować 
skuteczne środki pomocy. 

Po drugie, jako że samotność stanowi zjawisko społeczne, wymaga ono społecznej reakcji. Bardzo istotne są 
zatem działania ukierunkowane na zmianę społecznego postrzegania zjawiska samotności. Trzeba mówić o po-
wszechności tego zjawiska wśród ludzi młodych, jego przyczynach i przejawach. Nie bagatelizując znaczenia 
środków walki z pandemią, konieczne jest uświadamianie różnym grupom społecznym znaczenia kontaktów 
społecznych i więzi ludzkich, i to zarówno dla zdrowia psychicznego, jak i fizycznego. 

Zakończenie

Zjawisko samotności dotyczy wszystkich grup społecznych. Podobnie wszystkich grup społecznych dotyczy 
nasilenie tego zjawiska w następstwie pandemii. Niemniej jednak, jak pokazują badania, osoby młode stanowią 
grupę najsilniej dotkniętą przez samotność w okresie pandemii. Z jednej strony wynika to z faktu, że wymuszo-
na pandemią izolacja dotknęła pokolenie Z w okresie najbardziej newralgicznym z punktu widzenia rozwoju ich 
osobowości oraz kompetencji społecznych. Z drugiej strony, pandemia pozbawiła bądź znacznie ograniczyła 
podstawowe formy kontaktów społecznych osób młodych, takie jak szkoła, uniwersytet, aktywności pozaszkol-
ne bądź spotkania z rówieśnikami. 

Zjawisku samotności wśród młodych można i powinno się zapobiegać. Powinno się również z nim walczyć. Pod 
tym względem nie do przecenienia są działania na poziomie makro, takie jak kampanie edukacyjne skierowane 
do ogółu społeczeństwa. Równie istotne jest jednak wzajemne wsparcie indywidualne. Warto zatem zadać 
sobie pytanie, na ile dostrzegamy ludzi znajdujących się w naszym otoczeniu, ile uwagi im poświęcamy. Czy 
w codziennym pośpiechu jesteśmy w stanie dostrzec, że ktoś wokół nas czuje się samotny? Być może warto 
odezwać się do kogoś, kto w naszej ocenie czuje się  samotny, lub z kim dawno nie mieliśmy kontaktu. Pandemia 
samotności nie musi trwać sto lat.

50 Ch.M. MASI, et al., A meta‐analysis of interventions to reduce loneliness, „Personality and social psychology review : an official journal of the Society for 
Personality and Social Psychology”, 2011, Volume 15, Issue 3, p. 219-266. 

51 R. WEISSBOURD, et al., Loneliness in America…, op. cit., s. 8–11.
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Nadużywanie substancji psychoaktywnych
Badacze wyróżniają bardzo wiele środków, które zaliczyć można do substancji psychoaktywnych. Wspólną 
cechą tych używek jest to, iż oddziałując na ośrodkowy układ nerwowy danej osoby, są w stanie zmienić jej 
nastrój, myślenie i zachowanie. Zaburzenia związane z używaniem tych substancji tworzą zespoły objawów, 
które są skutkiem ciągłego zażywania konkretnego środka, pomimo wynikających z tego problemów. Specjaliści 
wymieniają wiele substancji, które mogą być nadużywane i nieść za sobą szkodliwe konsekwencje. Zgodnie 
z DSM-V (podręcznik zawierający kryteria diagnostyczne zaburzeń psychicznych, opracowany przez Amery-
kańskie Towarzystwo Psychiatryczne) do grupy substancji nadużywanych zaliczają się: alkohol, kanabinoidy 
(takie jak marihuana), halucynogeny (wraz z LSD), stymulanty (takie jak amfetamina, kokaina czy kofeina), środki 
uspokajające i nasenne, tytoń, lotne rozpuszczalniki oraz inne, nieznane substancje psychoaktywne53. 

Sam mechanizm rozwoju zaburzenia związanego z nadużywaniem substancji jest ściśle powiązany z aktywacją 
układu nagrody w mózgu. Uczucie satysfakcji, które pojawia się po zażyciu odpowiedniej ilości środka, może być 
tak ogromne, iż inne źródła przyjemności stają się niewystarczające i są porzucane przez osobę na rzecz tego 
środka. Mimo iż biochemiczne mechanizmy nadużywania są inne dla różnych grup środków, aktywacja syste-
mu nagrody w mózgu jest podobna w przypadku wszystkich substancji i uczestniczy w wywoływaniu uczucia 
euforii (tzw. haju) po ich zażyciu. Co istotne, wyróżnia się odpowiednie kryteria diagnostyczne umożliwiające 
rozpoznanie omawianego zaburzenia. Osoby nadużywające substancji zazwyczaj: 

 odczuwają ciągłe pragnienie zażywania konkretnego środka psychoaktywnego, 

 chciałyby, lecz nie potrafią ograniczyć lub zrezygnować z przyjmowania substancji, 

 zażywają większą ilość substancji niż powinny (np. w przypadku leków), 

 poświęcają dużo czasu na czynności związane z zażywaniem substancji (zdobywanie jej, przyjmowanie 
 oraz regenerację po zażyciu),

 tracą zainteresowanie innymi sferami życia (np. pracą, zainteresowaniami), 

 nie zaprzestają sięgania po używkę nawet wtedy, gdy to zachowanie zaburza ich codzienne  
 funkcjonowanie (w domu, pracy, szkole) i powoduje problemy w relacjach,

 sięgają po substancję, mimo iż stanowi ona zagrożenie dla ich życia i zdrowia oraz może pogarszać  
 problemy psychiczne i fizyczne, z którymi się zmagają,

 mają rosnącą tolerancję na daną substancję i potrzebują jej w większych ilościach, aby uzyskać  
 satysfakcjonujący efekt po spożyciu, a także przejawiają symptomy odstawienne.

Pandemia COVID-19 a podatność 
na nadużywanie substancji w populacji młodych   
Marta Dzik52  (Uniwersytet Jagielloński)

52 Adres e-mail: marta.dzik@student.uj.edu.pl

53 https://www.verywellmind.com/dsm-5-criteria-for-substance-use-disorders-21926,  
http://www.czytelniamedyczna.pl/2712,naduzywanie-substancji-psychoaktywnych-przez-dzieci-i-mlodziez.html
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Na zaburzenia związane z nadużywaniem substancji szczególnie narażeni są młodzi ludzie, zwłaszcza osoby 
w okresie dorastania. Wynika to z faktu, iż młodzież stanowi grupę, która w największym stopniu podejmuje 
zachowania ryzykowne54. Angażowanie się w niebezpieczne czynności, mimo możliwych negatywnych skutków 
dla zdrowia, sprzyja rozwojowi samodzielności oraz zaznaczaniu niezależności młodych od opiekunów. Tak więc, 
z jednej strony, podejmowanie ryzyka przygotowuje nastolatków na nieprzewidywalne sytuacje i problemy po-
jawiające się w dorosłości. Z drugiej jednak strony, angażowanie się w zagrażające działania, a w omawianym 
przypadku w stosowanie używek, niesie za sobą bezpośrednie niebezpieczeństwo dla zdrowia, a nawet życia 
młodych. Nadużywanie substancji psychoaktywnych może prowadzić do wypadków, zatruć, urazów, zaburzeń 
psychicznych, problemów w nauce i trudności w relacjach. 

W badaniu przeprowadzonym w 2019 r., na reprezentatywnej próbie polskiej młodzieży ponadgimnazjalnej, 
analitycy przyglądali się korzystaniu z substancji psychoaktywnych przez osoby młode55. Cały cykl audytoryj-
nych badań ankietowych został sfinansowany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii i Państwo-
wą Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Okazało się, że alkohol jest substancją, po którą polska młodzież, a w szczególności chłopcy, sięga najczęściej 
(80% osób wieku 15–16 i niemal 93% nastolatków w wieku 17–18 przynajmniej raz w życiu próbowało al-
koholu; w przeszłości niedalekiej pomiarowi do przekroczenia progu nietrzeźwości przyznało się blisko 11% 
15- i 16-latków oraz 19% 17- i 18-latków). Drugą z kolei najczęściej wybieraną używką jest tytoń (chociaż raz 
w życiu paliło ok.  50% gimnazjalistów i 66% osób starszych; w okresie tuż przed pomiarem paliło 23% młod-
szych i 36% starszych uczniów). Rzadszymi zachowaniami w grupie polskich nastolatków jest stosowanie leków 
nasennych i uspokajających (15% młodszej i 18% starszej młodzieży) czy sięganie po substancje nielegalne 
(wśród tych najczęściej wymieniane były: marihuana, haszysz, amfetamina i ecstasy). Używanie dopalaczy oka-
zało się być rozpowszechnione w najmniejszym stopniu (ok.  5% osób sięgnęło po nie raz w życiu).

Czynniki sprzyjające nadużywaniu substancji u młodych ludzi z uwzględnie-
niem kontekstu pandemii COVID-19
Okres dorastania to czas wielkich zmian cielesnych, poznawczych, emocjonalnych i społecznych dla każdego 
młodego człowieka. Nastolatek, który mierzy się z ogromnymi przemianami fizycznymi i psychicznymi, jest 
wyjątkowo podatny na zaburzenia mentalne. Jak zostało już nadmienione, w tym okresie adolescenci próbują 
nowych substancji, aktywności, rozrywek. Do takich zachowań ryzykownych zalicza się także sięganie po używ-
ki (w przypadku polskiej młodzieży szczególnie po alkohol i tytoń), co może ewaluować w ich nadużywanie, 
stanowiące już niebezpieczne zaburzenie psychiczne.

Omawiana powyżej tendencja do angażowania się w zachowania ryzykowne sprzyja rozwijaniu się syndromu 
nadużywania substancji w młodym wieku. Jednakże czynnikami, które dodatkowo zwiększają podatność mło-
dych na nadmierne korzystanie z substancji, są: stres we wczesnym okresie życia, izolacja społeczna i nuda5657. 
Ponadto, jak donoszą badania, życie szkolne i postrzegane związki osoby młodej ze środowiskiem szkolnym 
(z rówieśnikami, nauczycielami, zajęciami) wpływają na prawdopodobieństwo rozwinięcia się nadużywania sub-
stancji we wczesnej dorosłości. 

Restrykcje związane z pandemią koronawirusa tworzą podatny grunt pod rozwój nadużywania substancji 
w grupie młodych osób. Po pierwsze, adolescenci w tym okresie mają ograniczone możliwości angażowania się 
w aktywności społeczne, co prowadzi do izolowania się, częstego odczuwania nudy i stresu związanego z po-
czuciem tracenia relacji. Po drugie, ważne wydarzenia szkolne (takie jak uroczystości z okazji zakończenia roku 

54 K. OSTASZEWSKI, Używanie substancji psychoaktywnych jako przejaw zachowań ryzykownych młodzieży szkolnej, „Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, 
praktyka”, 2017, 16.1: 132-145.

55 J. SIEROSŁAWSKI, Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną. Raport z ogólnopolskich badań ankietowych zrealizowanych w 2011 r., Warszawa: 
IPiN. http://www. parpa. pl/images/file/Raport% 20ESPAD. pdf accessed, 2011, 7: 2013.

56 T.M. DUMAS, W. ELLIS, D.M. LITT, What does adolescent substance use look like during the COVID‐19 pandemic? Examining changes in frequency, social 
contexts, and pandemic‐related predictors, “Journal of Adolescent Health”, 2020, 67.3: 354-361.

57 D. SARVEY, J.W. WELSH, Adolescent substance use: Challenges and opportunities related to COVID‐19. “Journal of Substance Abuse Treatment”, 2021, 122: 
108212.



23
Pandemia COVID-19 

a zdrowie psychiczne młodych 

szkolnego, koncerty muzyczne, wydarzenia sportowe), które stanowią kamienie milowe w rozwoju nastolatków, 
są odwoływane lub mają miejsce w przestrzeni online. Nastolatkowie, pozbawieni tych ważnych wydarzeń sym-
bolizujących niezależność, zdobywanie osiągnięć i stawanie się coraz bardziej indywidualną jednostką, są wy-
jątkowo narażeni na nadmierne korzystanie z substancji. W ich przypadku notoryczne sięganie po różne środki 
stanowi sposób radzenia sobie z utratą możliwości udziału w kluczowych dla nich wydarzeniach społecznych. 

Co więcej, okoliczności pandemii narażają wiele młodych osób na częstszy kontakt z sytuacjami używania sub-
stancji przez domowników, w porównaniu do częstotliwości tego kontaktu przed koronawirusem. Styczność 
z takimi sytuacjami jest zarówno czynnikiem ryzyka nadużywania substancji, jak i ich bezpośrednim wyzwa-
laczem. Wpływ środowiska rodzinnego ma tu szczególnie istotne znaczenie, gdyż, jak donoszą amerykańskie 
badania, co ósmy siedemnastolatek mieszka w domu, w którym przynajmniej jeden z rodziców jest uzależnio-
ny od jakiejś substancji. Młodzi z łatwością mogą podzielić skłonność opiekunów do nadużywania substancji. 
Z drugiej strony, co pocieszające, ograniczenie kontaktów z rówieśnikami spowodowane pandemią wydaje się 
chronić niektórych młodych przed wpływem znajomych w tym kontekście.

Na problemie nadużywania substancji przez młodych skupiły się kanadyjskie badania przeprowadzone w 2020 r.  
na licealistach5. Okazało się, że tamtejsza młodzież częściej, niż w okresie przed pandemią, sięga po alkohol 
i marihuanę (w przypadku obu środków szczególnie wyraźny wzrost w grupie dziewcząt). Co pocieszające, zma-
lała liczba osób angażujących się w binge drinking („picie do upadłego”),    (waporyzacja nikotyny) oraz używanie 
marihuany, w porównaniu do okresu przed pandemią. Jak więc widać, w czasie pandemii liczba młodych Kana-
dyjczyków nadużywających substancji psychoaktywnych zmalała, jednakże częstotliwość sięgania po używki 
wzrosła. Może to prowadzić do wniosku, iż szczególnej interwencji i pomocy potrzebują ci, którzy już przed 
pandemią angażowali się w ryzykowne zachowania związane z używkami. 

Jeżeli chodzi o okoliczności zażywania środków psychoaktywnych, badania pokazały, iż w czasach Covid-19 
najwięcej nastolatków (ok.  50%) czyni to samotnie, blisko 24% osób sięga po nie na spotkaniach ze znajomymi 
w rzeczywistości, a ok. 32% podczas spotkań w przestrzeni wirtualnej. Co więcej, młodzi bardziej popularni 
w grupie rówieśniczej okazują się być bardziej skłonni do angażowania się w grupowe zażywanie substancji, 
niż ci mniej popularni. Kanadyjskie badania skupiły się także na nadużywaniu środków psychoaktywnych przez 
młodzież w towarzystwie ich rodziców. Okazało się, że spośród 42% młodych osób, które sięgają po te substan-
cje wraz z opiekunami, aż 93% pije alkohol.  

Zgodnie z przedstawionymi badaniami, ograniczenia związane z pandemią tworzą warunki sprzyjające rozwojo-
wi nadużywania substancji. Ponadto, częstotliwość sięgania po niektóre środki rzeczywiście wzrasta w poszcze-
gólnych krajach, a wpływać może na to m.in. samotność młodych.

Diagnozowanie nadmiernego stosowania substancji i prewencja
Jak wynika z danych pochodzących z badań na amerykańskiej młodzieży, tylko 8% z tych, którzy spełniają 
kryteria nadużywania substancji, otrzymuje odpowiednią pomoc i leczenie58. Zgodnie z wnioskami z analizy 
pandemia prawdopodobnie jedynie pogłębi problem dostarczania wsparcia młodym nadużywającym środków, 
a co gorsza – wpłynie na powiększenie się tej grupy. W związku z powyższym należy podjąć odpowiednie kroki 
w celu polepszenia dostarczania wsparcia młodzieży z problemem nadużywania środków psychoaktywnych. Jak 
proponują badacze, warto byłoby zwiększyć czujność pediatrów i innych pracowników służby zdrowia w zakre-
sie rozpoznawania nadużywania substancji u ich młodych pacjentów, którzy przychodzą do gabinetu na wizyty 
kontrolne lub szczepienia przeciwko Covid-19. Ponadto, lekarze powinni kierować osoby, u których podejrze-
wają nadmierne korzystanie z używek, na 12-etapowe badania moczu, w celu zaplanowania dalszej interwencji.

58 L. WELTY, et al., Substance Abuse and Mental Health Services Administration.(2017). Key substance use and mental health indicators in the United States: 
Results from the 2016 National Survey on Drug Use and Health (HHS Publication No. SMA 17-5044, NSDUH Series H-52). Rockville, MD: Center for 
Behavioral Health Statistics and Quality,  “Substance Abuse and Mental Health Services Administration. Retrieved. College of Health Sciences”, 2019, 
106.5: 128.



Pandemia COVID-19 
a zdrowie psychiczne młodych 24

Przykładem takiego reprezentatywnego działania podjętego przez władze Stanów Zjednoczonych jest wprowa-
dzenie przez Drug Enforcement Agency obostrzeń w związku z przepisywaniem pacjentom buprenorfiny (silny 
opioidowy środek przeciwbólowy59), aby przeciwdziałać uzależnieniu od opioidów60. Dodatkowo, w związku 
z tym, iż nadmierne korzystanie z używek często współwystępuje z innymi zaburzeniami psychicznymi, warto 
uczulić psychiatrów i lekarzy rodzinnych na możliwość nadużywania substancji przez młodych zgłaszających 
problemy lękowe i depresyjne. 

Kolejnym czynnikiem, który trzeba wziąć pod uwagę przy interwencjach skierowanych do młodzieży naduży-
wającej substancji psychoaktywnych, jest ich prawo do prywatności. Często młodzi nie sięgają po pomoc, gdyż 
boją się ujawnienia trudności ich rodzicom. Niesienie takiej pomocy mogą ułatwić platformy online. Niestety, 
wadą korzystania z przestrzeni wirtualnej jest możliwość łatwej rezygnacji, w każdej chwili, z tego sposobu ra-
dzenia sobie z problemem.

Co więcej, aby zapobiegać i zwiększać odporność na „popadanie w używki”, warto zapewnić wszystkim mło-
dym, którzy znajdują się w trudnej sytuacji społecznej, rodzinnej lub mentalnej, odpowiednie wsparcie terapeu-
tyczne. 

59 https://pl.wikipedia.org/wiki/Buprenorfina

60 DEA’s response to COVID-19. https://www.dea.gov/press-releases/2020 /03/20/deas-response-covid-19., 2020.56 T.M. DUMAS, W. ELLIS, 
D.M. LITT, What does adolescent substance use look like during the COVID‐19 pandemic? Examining changes in frequency, social contexts, and pandemic‐related 
predictors, “Journal of Adolescent Health”, 2020, 67.3: 354-361.
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Charakterystyka zaburzeń odżywiania
Zaburzenia odżywiania to duża grupa trudności związanych z przyjmowaniem pożywienia, nieodpowiednią 
masą ciała lub nieprawidłowym postrzeganiem go. Najlepiej scharakteryzowanymi jednostkami chorobowymi 
w tej grupie są anoreksja psychiczna, bulimia psychiczna i zaburzenie z napadami objadania się62. Osoba cierpią-
ca na anoreksję ma zaburzony obraz własnego ciała, odczuwa silny lękiem przed przybraniem na wadze i podej-
muje działania, które mają zahamować przyrost masy ciała (np. ogranicza przyjmowanie pokarmów, wywołuje 
wymioty lub podejmuje intensywne ćwiczenia). Bulimia z kolei to zaburzenie cechujące się napadami objadania, 
którym towarzyszą zachowania kompensacyjne (np. wywoływanie wymiotów czy nadmierne ćwiczenia). Nato-
miast zaburzenie z napadami objadania się polega na powtarzających się epizodach objadania (spożywania zde-
cydowanie za dużej ilości jedzenia w relatywnie krótkim czasie), którym towarzyszy poczucie utraty kontroli63. 

Niebezpieczeństwo tej grupy zaburzeń polega na tym, że ich obecność wiąże się z wieloma problemami zagra-
żającymi nie tylko zdrowiu, ale i życiu. U osób dotkniętych problemami związanymi z odżywianiem zwiększa 
się  ryzyko współwystępowania innych chorób psychicznych i ujawniania się towarzyszących komplikacji me-
dycznych. W grupie ludzi cierpiących na zaburzenia odżywiania znacząco podwyższony jest również wskaźnik 
śmiertelności, co świadczy o tym, że są one zagrażające dla ludzkiego życia64. Jeśli chodzi o rozpowszechnienie 
tego typu zaburzeń, według przeglądu badań z lat 2000–2018, cierpi na nie ok. 8% kobiet i 2% mężczyzn, 
przy czym problemy z odżywianiem u znacznej części z nich rozpoczynają się już w adolescencji65. Ponadto, jak 
donosi niedawno przeprowadzone fińskie badanie, jedna na sześć młodych kobiet i jeden na czterdziestu mło-
dych mężczyzn cierpi na zaburzenia odżywiania66. Jak więc widać, tego typu trudności dotykają w szczególności 
młode kobiety, pociągając za sobą szereg powikłań i negatywnych skutków zdrowotnych.

Pandemia koronawirusa a zaburzenia odżywiania
Pandemia koronawirusa znacząco wpłynęła na spadek kondycji psychicznej młodych osób, w tym na pojawianie 
się lub pogłębienie już zdiagnozowanych zaburzeń odżywiania. Jak donoszą badania, globalna epidemia wpły-
nęła na podejście ludzi do pożywienia w ogóle oraz wzmogła rozpamiętywanie pojawiających się epizodów 
zaburzonego jedzenia67. Nie sposób stworzyć okoliczności, które w większym stopniu sprzyjałyby pojawianiu 
się problemów żywieniowych.

Zaburzenia odżywiania wśród młodych 
w czasach pandemii koronawirusa    
Marta Dzik61  (Uniwersytet Jagielloński)

61 Adres e-mail: marta.dzik@student.uj.edu.pl

62 M. GALMICHE, et al. Prevalence of eating disorders over the 2000–2018 period: a systematic literature review, „The American journal of clinical nutrition”, 
2019, 109.5: 1402–1413.

63 https://cdn.website-editor.net/30f11123991548a0af708722d458e476/files/uploaded/DSM%2520V.pdf 

64 F. SOLMI, J.L. DOWNS, D.E. NICHOLLS, COVID‐19 and eating disorders in young people, „The Lancet Child & Adolescent Health”, 2021, 5.5: 316–318.

65 M. GALMICHE, et al. Prevalence of eating disorders over the 2000–2018 period: a systematic literature review, „The American journal of clinical nutrition”, 
2019, 109.5: 1402–1413.

66 Y. SILÉN, et al., Detection, treatment, and course of eating disorders in Finland: A population‐based study of adolescent and young adult females and males, 
European Eating Disorders Review”, 2021.

67 M. SIMONE, et al., Disordered eating in a population‐based sample of young adults during the COVID‐19 outbreak, „International Journal of Eating Disorders”, 
2021.
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Ograniczenia w poruszaniu (skutkujące utrudnionym angażowaniem się w aktywności sportowe), izolacja spo-
łeczna (często prowadząca do poczucia samotności), wzmożone skupienie na jedzeniu podczas ciągłego prze-
bywania w domu, nacisk na ćwiczenia fizyczne i utratę wagi widoczny w mediach społecznościowych, a przy 
tym zdezorganizowanie typowego rytmu dnia oraz ograniczony dostęp do pomocy specjalistów – to tylko kilka 
czynników ryzyka zaburzeń odżywiania wywołanych wprowadzeniem stanu wyjątkowego68. 

W jednym z amerykańskich badań naukowcy postanowili dokładniej przyjrzeć się czynnikom, które mają poten-
cjalny wpływ na zaburzenia odżywiania wśród młodych osób podczas pandemii SARS-Cov-2. Z jednej strony, 
okazało się, że trudności związane z jedzeniem podczas pandemii nie różnią się znacząco od tych występują-
cych przed koronawirusem. Z drugiej jednak strony, badanie ujawniło najczęstsze zmiany w obszarze nawyków 
żywieniowych związane z pandemią. Wybuch Covid-19 spowodował rozwój takich zachowań jak bezmyślne 
jedzenie i podjadanie oraz wzmożone lub obniżone przyjmowanie posiłków. 

Jak pokazało badanie, jedzenie bez zastanowienia oraz podjadanie były najczęstszymi (17% badanych) zakłó-
ceniami w odżywianiu. Respondenci deklarowali, że wzmożone jedzenie spowodowane jest nudą, a podjadanie 
– brakiem apetytu na pełen posiłek w trakcie dnia. Przykładem może być wypowiedź pewnej kobiety: „Dużo 
więcej podjadam. Nie jem regularnie, jak przed pandemią. Zazwyczaj sięgam po posiłek raz dziennie, a potem 
po prostu podjadam pracując z domu”. Drugim najczęstszym problemem żywieniowym okazało się jedzenie 
zbyt dużych ilości (10,4% badanych). Tendencję do przejadania się dobrze ilustruje wypowiedź młodej kobie-
ty: „Kupuję bardzo dużo niezdrowego jedzenia, bo po prostu objadam się z nudów. Nie ćwiczę. Jestem ciągle 
zmęczona”.

Omawiane badanie ujawniło również, że negatywny wpływ na odżywianie się młodych mają: nieumiejętne 
zarządzanie stresem, napięcie psychologiczne, problemy finansowe (wpływające na rodzaj i ilość kupowanego 
jedzenia) oraz zaburzenia w rytmie dnia związane z pandemią Covid-1969. Na powyższym przykładzie widać, że 
obecna sytuacja może przyczyniać się do wzrostu niestandardowych zaburzeń odżywiania, takich jak przejada-
nie się,  podjadanie i rozregulowane żywienie.

Kolejne amerykańskie badanie wykazało wzrost przyjęć młodych osób na oddziały psychiatryczne zajmujące się 
leczeniem zaburzeń odżywiania, w porównaniu z sytuacją przedpandemiczną70. W jeszcze innej, tym razem au-
stralijskiej, publikacji stwierdzono wzrost przyjęć i hospitalizacji pacjentów zmagających się z anoreksją poniżej 
16. r.ż.71. Omawiane wyniki odzwierciedlają rosnące podczas epidemii zapotrzebowanie na pomoc psycholo-
giczną w obszarze problemów z żywieniem. 

Podsumowanie i rekomendacje
Dokonany tu przegląd zagranicznych badań wskazuje na potrzebę przeprowadzenia podobnych eksploracji 
na próbie młodzieży polskiej. Okoliczności związane z koronawirusem dotykają młodzież na całym świecie, 
powodując, że młodzi dużo więcej czasu spędzają w domu (co jest nienaturalnym stanem rzeczy), odczuwając 
w związku z tym większy stres. Ich rytm dnia jest rozregulowany, częściej się nudzą, a przede wszystkim mają 
ograniczony dostęp do realnego wsparcia i pomocy w zdrowym radzeniu sobie z zaistniałą sytuacją. 

Wszystkie te czynniki mogą prowadzić do rozwijania się u młodzieży zaburzeń odżywiania, z którymi trudno jest 
im sobie poradzić, a które skutkują poważnymi powikłaniami zdrowotnymi. W związku z tak realnym i w wielu 
przypadkach, niebezpiecznym, problemem warto jest podjąć konkretne działania. Program radzenia sobie z za-
burzeniami odżywiania powinien rozpocząć się od odpowiednich badań. Ponadto, warto byłoby opracować 
nowe podejścia do ich leczenia, dopasowane do obecnej rzeczywistości. Co więcej, rodzice, nauczyciele oraz 
eksperci zdrowotni powinni być edukowani w zakresie żywności, utrzymywania odpowiedniej masy ciała, moż-
liwości posiadania zdeformowanego obrazu ciała przez młodych oraz w obszarze symptomów sygnalizujących 
trudności z jedzeniem. Jedynie trafnie zaprojektowane działania mogą pomóc młodzieży, która coraz częściej 
w związku z pandemią, zmaga się z zaburzeniami odżywiania.

68 F. SOLMI, J.L. DOWNS,  D.E. NICHOLLS, COVID‐19 and eating disorders in young people, „The Lancet Child & Adolescent Health”, 2021, 5.5: 316–318.

69 M. SIMONE, et al., Disordered eating in a population‐based sample of young adults during the COVID‐19 outbreak, „International Journal of Eating Disorders”, 
2021.

70 J.A. LIN, et al., The Impact of the COVID‐19 pandemic on the number of adolescents/young adults seeking eating disorder‐related care, „Journal of Adolescent 
Health”, 2021, 69.4: 660–663.

71 Y.V. HARIPERSAD, et al. Outbreak of anorexia nervosa admissions during the COVID‐19 pandemic, „Archives of Disease in Childhood”, 2021, 106.3: e15–e15.
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Szczególny wpływ pandemii koronawirusa na młodych ludzi
Pandemia wirusa SARS-CoV-2, podobnie jak inne epidemie chorób zakaźnych, które zostały dotychczas prze-
analizowane w przestrzeni naukowej, w istotny sposób wpływa na zdrowie psychiczne ludzi. Na przykładach 
epidemii SARS z 2003 r. czy HIN1 z 2009 r. widać, że takie wydarzenia skutkują wzmożeniem problemów 
psychologicznych. Należą tu PTSD (zespół stresu pourazowego), napięcie psychologiczne, depresja, czy lęk 
w populacji ogólnej73. 

Pandemię Covid-19, w przeciwieństwie do powyższych epidemii, charakteryzuje szersza skala występowania 
oraz bardziej radykalny wpływ na funkcjonowanie społeczeństw z perspektywy organizacyjnej. Jej wybuch 
skłonił władze na całym świecie do podjęcia niekiedy drastycznych kroków w celu ochrony ludzkiego zdrowia. 
Jedną z form restrykcji było nałożenie na obywateli kwarantanny domowej, która, jak wykazały badania, obniża 
wskaźnik zakażeń o ponad 90%74.

Nie umniejszając znaczeniu kwarantanny w ograniczaniu rozprzestrzeniania się koronawirusa, taka forma izo-
lacji społecznej w dłużej perspektywie wpływa niekorzystnie na zdrowie psychiczne ludzi, a w szczególności 
młodzieży. Zgodnie z licznymi danymi psychologicznymi, to właśnie adolescenci i młodzi dorośli są szczególnie 
podatni na zaburzenia psychiczne ze względu na stadium rozwoju, w jakim się znajdują. Jak donoszą badania, 
blisko 80% zaburzeń psychicznych pojawia się po raz pierwszy u osób przed 26. rokiem życia75. Co więcej, 
trudności psychiczne pojawiające się we wczesnych stadiach rozwoju rzutują na zdrowie i funkcjonowanie spo-
łeczne osób nimi dotkniętych w dorosłym życiu bardziej, niż problemy fizyczne występujące u ludzi w młodym 
wieku76. 

Niestety, już przed wprowadzeniem stanu światowej pandemii jeden na pięciu adolescentów borykał się z pro-
blemami natury psychicznej, a samobójstwo było trzecią najczęstszą przyczyną śmierci w grupie 15–19 lat77. 
Ograniczenia w spotykaniu się oraz obowiązek przestrzegania domowej izolacji przyczyniają się do wzrostu 
ryzyka przedstawionych powyżej, jak i wielu innych problemów. Jednym z powodów pogłębiania się trudności 
psychologicznych u młodzieży w trakcie pandemii SARS-Cov-2 jest samotność. Stan ten wydaje się szczególnie 
niekorzystny właśnie dla młodych, którzy znajdują się w fazie budowania tożsamości społecznej i potrzebują 
do tego więzi z innymi ludźmi78. W tym artykule przybliżone zostaną wyniki badań skupionych na zdrowiu 
psychicznym młodych w czasie trwania wirusa SARS-Cov-2 oraz przeanalizowane czynniki, z powodu których 
młodzi doznają psychicznego cierpienia w tym trudnym czasie.

Wpływ pandemii COVID-19 i ograniczeń 
z nią związanych na ogólną kondycję psychiczną 
młodych 
Marta Dzik72  (Uniwersytet Jagielloński)
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73 L. LIANG, et al., The effect of COVID‐19 on youth mental health, „Psychiatric quarterly”, 2020, 91.3: 841–852. 

74 L.M. GLASS, R.J. GLASS, Social contact networks for the spread of pandemic influenza in children and teenagers, „BMC public health”, 2008, 8.1: 1–15.

75 A. CASPI, et al., Longitudinal assessment of mental health disorders and comorbidities across 4 decades among participants in the Dunedin birth cohort study. 
„JAMA network open”, 2020, 3.4: e203221-e203221.

76 A. GOODMAN, R. JOYCE, J.P. SMITH, The long shadow cast by childhood physical and mental problems on adult life, „Proceedings of the National Academy 
of Sciences”, 2011, 108.15: 6032–6037.

77 https://unfoundation.org/blog/post/covid-19-is-fueling-a-mental-health-crisis-for-the-worlds-youth/ [dostęp: 01.11.2021].

78 T. MATTHEWS, et al., Lonely young adults in modern Britain: findings from an epidemiological cohort study, „Psychological medicine”, 2019, 49.2: 268–277.
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Doniesienia z badań o zdrowiu psychicznym młodych ze świata oraz z Polski 
podczas pandemii koronawirusa
W jednym z badań przeprowadzonych na respondentach z Wielkiej Brytanii  podczas trwania pandemii korona-
wirusa odkryto, że tamtejsi młodzi dorośli (18–24 lata) są grupą, która deklaruje najniższą jakość zdrowia psy-
chicznego w porównaniu do innych grup wiekowych79. Takie wyniki obrazują odwrotną tendencję w poziomie 
jakości zdrowia psychicznego młodzieży, w porównaniu do tendencji sprzed pandemii. Zanim ogłoszono stan 
światowej epidemii, to właśnie młodzi dorośli oraz starsi dorośli deklarowali najwyższe poziomy samopoczucia 
w populacji ogólnej. Takie wnioski mogą świadczyć o tym, że obostrzenia związane z SARS-Cov-2 dotykają 
szczególnie młodych ludzi.

W innym badaniu psychologowie Chen, Sun i Feng przyjrzeli się siedmiu wymiarom zdrowia psychicznego 
chińskiej młodzieży80. Okazało się, że tamtejsza młodzież może być podzielona na trzy grupy: wysokiego ryzy-
ka, niskiego ryzyka i – najliczniejszą – średniego ryzyka, pod względem stanu psychicznego podczas pandemii. 
Symptomy, które najczęściej pojawiały się w ostatniej grupie, to lęk, depresja i neurastenia (ciągłe uczucie zmę-
czenia). Inni chińscy badacze donoszą, że podczas pandemii młodzi skarżą się szczególnie na wzrost ogólnego 
lęku, pogorszenie jakości snu oraz wzrost drażliwości81. Niewykluczone, że z podobnymi problemami spotyka 
się młodzież na całym świecie.

Z kolei badanie przeprowadzone na grupie młodych Irlandczyków skupiło się wokół problematyki nie tylko 
obecnych, ale i długotrwałych skutków pandemii, które odczuwać będzie dzisiejsza młodzież. Zdaniem bada-
czy, trudności psychiczne młodych pogłębiają się (i będą pogłębiać) nie tylko z powodu izolacji społecznej, lecz 
także utrudnień w dostarczaniu odpowiedniej pomocy psychologicznej potrzebującym oraz trwającej recesji 
gospodarczej, która przekłada się na  tranzycję na rynek pracy82. 

Po pierwsze, podczas gdy zapotrzebowanie młodych na pomoc psychologiczną podczas pandemii rośnie, jej 
dostępność maleje – w związku z wprowadzaniem restrykcji dotyczących gromadzenia się. Grupą najbardziej 
dotkniętą przez ograniczenie dostępu do profesjonalnego wsparcia jest młodzież żyjąca w niewspierającym 
w środowisku rodzinnym lub narażona na przemoc fizyczną i emocjonalną w domu. To właśnie dla niej środowi-
sko pozarodzinne (jak szkoła czy grupa rówieśnicza) było buforem i czynnikiem chroniącym przed demoralizacją 
i problemami psychicznymi83. Po drugie, podczas pandemii wzmogły się problemy związane ze znalezieniem 
zatrudnienia w grupie młodych dorosłych. Podobne trudności w młodym wieku mogą w przyszłości skutkować 
zwiększonym ryzykiem myśli samobójczych oraz pojawianiem się symptomów lękowych i depresyjnych u ludzi 
ich doświadczających. Taką tendencję można przewidzieć na podstawie badań prowadzonych podczas recesji 
w latach ubiegłych84.

Jeśli chodzi o badania poświęcone zdrowiu psychicznemu polskiej młodzieży w trakcie pandemii koronawirusa, 
znaleziono ich niewiele. Dostępne publikacje dotyczą przede wszystkim ogólnego zadowolenia z życia młodych 
Polaków. Okazuje się, że dobrostan młodych ludzi nie pogorszył się w tak dużym stopniu, jak donoszą krajowe 
media, jednakże bez wątpienia uległ obniżeniu. Jak wynika z eksploracji, wiele młodych osób w Polsce przez 
pewien czas po zamknięciu szkół doświadczyło silnego kryzysu, czuło się gorzej (18% badanych) lub dużo 
gorzej (30% badanych) w porównaniu do okresu przed pandemią. Niektórzy jednak zadeklarowali polepszenie 
samopoczucia (9%) i zadowolenia z życia (18%). Jeśli chodzi o nastrój depresyjny, wysoki jego poziom podczas 
izolacji domowej dotknął 23% dziewcząt i 8% chłopców, z czego najliczniejszą grupą doświadczającą tego typu 
trudności byli licealiści85. Powyższe wnioski z polskiej przestrzeni naukowej, mimo iż nie spełniają założeń naj-
czarniejszego scenariusza, są niepokojące i dostarczają tematów do dalszej eksploracji.

79 L. SMITH, et al., Correlates of symptoms of anxiety and depression and mental wellbeing associated with COVID‐19: a cross‐sectional study of UK‐based respon‐
dents, „Psychiatry research”, 2020, 291: 113138.

80 B. CHEN, J. SUN, Y. FENG, How have COVID‐19 isolation policies affected young people’s mental health?–Evidence from Chinese college students, „Frontiers in 
psychology”, 2020, 11: 1529.

81 W.Y. JIAO, et al., Behavioral and emotional disorders in children during the COVID‐19 epidemic, „The Journal of pediatrics”, 2020, 221: 264.

82 E. POWER, et al., Youth mental health in the time of COVID‐19, „Irish Journal of Psychological Medicine”, 2020, 37.4: 301–305.

83 D. GUNNELL, et al., Suicide risk and prevention during the COVID‐19 pandemic, „The Lancet Psychiatry”, 2020, 7.6: 468-471.

84 P. VIRTANEN, A. HAMMARSTRÖM, U. JANLERT, Children of boom and recession and the scars to the mental health–a comparative study on the long term 
effects of youth unemployment, „International journal for equity in health”, 2016, 15.1: 1–6.

85 J. PYŻALSKI, Zdrowie psychiczne i dobrostan młodych ludzi w czasie pandemii COVID‐19 – przegląd najistotniejszych problemów, „Dziecko Krzywdzone. Teoria, 
badania, praktyka”, 2021, 20/2, s. 92–115.
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Dyskusja z przeglądu badań i rekomendacje
Przywołane w tym raporcie wyniki badań to tylko część dowodów na to, jak ogromny wpływ wywiera pande-
mia oraz związane z nią ograniczenia na zdrowie psychiczne młodych ludzi. Efekty samej pandemii oraz ściśle 
związanych z nią restrykcji są zarówno krótkotrwałe, jak i długotrwałe. Trudności mentalne młodzieży, która jest 
przyszłością naszego świata, powinny zostać potraktowane jako jeden z priorytetów przy ocenie negatywnych 
skutków pandemii. Dlatego właśnie zaleca się zwiększenie ilości badań nad zdrowiem psychicznym młodych 
w Polsce, na wzór tych prowadzonych w innych państwach. Wnioski z tych eksploracji powinny zostać wyko-
rzystane do opracowania programów wsparcia psychicznego dla młodzieży. Takie projekty mogłyby dostarczać 
młodym narzędzi do radzenia sobie z wyzwaniami rzeczywistości, a także specjalistycznego wsparcia psycholo-
gicznego, jako czynników chroniących przed długofalowymi efektami pandemii.
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Pandemia COVID-19 wpłynęła na wszystkie obszary naszego życia, a zwłaszcza dotyczy to młodzieży. Za-
mknięcie szkół, nauka zdalna, znacznie ograniczone życie towarzyskie doprowadziły do tego, że młodzi niemal 
cały swój czas spędzali przed komputerem, korzystając z Internetu. Wzmożona aktywność w sieci znacznie 
zwiększyła skalę i zakres występowania cyberzagrożeń, takich jak mowa nienawiści, prześladowanie oraz cy-
berprzemoc.

Niniejszy artykuł poświęcony został analizie zjawiska określanego jako hejt internetowy w aspekcie pandemii 
wirusa SARS-CoV-2. Jego celem  jest przedstawienie skali, przyczyn oraz skutków omawianego problemu, ze 
szczególnym uwzględnieniem wpływu zjawiska na osoby młode.

Pojęcie hejtu i mowy nienawiści
Cyberprzemoc nie jest zjawiskiem nowym. Towarzyszy nam od samego początku istnienia Internetu i trwa 
wraz z pojawieniem się coraz to nowszych portali społecznościowych, for dyskusyjnych czy komunikatorów 
internetowych. W ostatnim czasie powszechność i związany z tym łatwy dostęp do sieci, jak również pandemia 
COVID-19 oraz lockdown przyczyniły się do rozwoju negatywnego zjawiska, jakim jest hejt internetowy, które 
stało się poważnym problemem społecznym. 

Termin mowa nienawiści wywodzi się od angielskiego wyrażenia hate speech, co zgodnie ze Słownikiem Języka 
Polskiego oznacza ogół wypowiedzi zawierających elementy wyszydzające, poniżające osobę lub grupy osób 
ze względu na ich cechy takie, jak np. płeć, kolor skóry, wyznanie, niepełnosprawność86. Z terminem mowy 
nienawiści bezpośrednio związane jest pojęcie hejtu, które to w tłumaczeniu na język polski oznacza po prostu 
nienawiść. Jak zauważa K. Rosińska, zwrot ten w Polsce jest sformułowaniem kolokwialnym, używanym głównie 
w slangu internetowym oraz w mowie potocznej87. Obecnie coraz częściej przyjmuje się, że hejt jest mową nie-
nawiści występującą w obszarze internetowym88. Słownik Języka Polskiego definiuje to pojęcie dwojako, jako:  
„obraźliwy i zwykle agresywny komentarz internetowy; a także „mówienie w sposób wrogi oraz agresywny na 
jakiś temat lub o jakiejś osobie”89.

Hejterzy nie mają skrupułów. Nawet ludzkie życiowe tragedie są dla nich pożywką i przedmiotem ataku. Dla 
przykładu można wskazać śmiertelny wypadek syna znanego prezentera czy samobójstwo nastolatka, niemogą-
cego znieść szykan doświadczanych ze strony swoich kolegów i koleżanek ze szkoły. W obliczu takich zdarzeń, 
zamiast słów wsparcia i współczucia dla rodzin pojawiały się szydzące, pełne wulgaryzmów i nienawiści komen-
tarze, a także groźby i inne formy zastraszania90. 

Hejt w dobie pandemii 
Katarzyna Grajcar
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Jedną z przyczyn istnienia hejtu internetowego jest bez wątpienia anonimowość i poczucie bezkarności w sieci. 
Użytkownicy, kryjąc się pod przeróżnymi nickami, loginami czy fejkowymi kontami na portalach społeczno-
ściowych, z łatwością podejmują tematy, wygłaszają opinie i wypisują komentarze, których nigdy by nie opu-
blikowali pod swoim prawdziwym imieniem i nazwiskiem. Hejterzy czują się pewnie, bo mylnie wierzą w swo-
ją anonimowość. Często hejter jest na tyle zdeterminowany, by umieścić negatywny komentarz, że korzysta 
z dużej ilości kont w danym serwisie czy na portalu społecznościowym, a wszystko to po to, by jak najbardziej 
zaszkodzić swojej ofierze oraz nie zostać przy tym zidentyfikowanym.

Hejt bywa także reakcją na nudę, sposobem na zdobycie atencji, przejawem zazdrości, bezradności czy niskiej 
samooceny. Można go także określać jako próbę rozładowania negatywnej emocji kosztem innych oraz zyskania 
popularności poprzez ośmieszenie kogoś91. 

O tym, jak destruktywne jest to zjawisko, wiedzą chyba wszyscy. Hejt skutecznie obniża poczucie wartości 
osoby napiętnowanej, a czasami może doprowadzić także do problemów zdrowia psychicznego. Osoba, która 
jest ofiarą hejtu, żyje w bardzo dużym stresie. Może cierpieć na bezsenność, nerwicę, depresję, a nawet mogą 
pojawić się u niej próby samobójcze. 

Hejt wśród młodzieży – skala zjawiska
Pandemia spowodowała, że znaczną część naszego dnia spędzaliśmy w przestrzeni wirtualnej, co w sposób 
szczególny odczuła młodzież. Z dnia na dzień musieli zmierzyć się z ,,nową normalnością’’, ucząc się zdalnie oraz 
rezygnując niemal całkowicie ze swojego życia towarzyskiego. Pierwotny lęk o życie swoje i swoich najbliższych 
przerodził się w niepewność co do swojej przyszłości, możliwości znalezienia pracy, rozwoju osobistego. To 
wszystko spowodowało znaczny wzrost zjawiska agresji wśród młodzieży, którą to, zważywszy na lockdown, 
odreagowywano w Internecie.

Jakkolwiek brak jest dokładnych danych wskazujących na wpływ pandemii na rozwój internetowego hejtu, to 
już po analizie informacji prasowych czy innych artykułów naukowych można wywnioskować, że skala zjawiska 
nie jest mała. Jak wskazuje S. Wójcik z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, w czasie edukacji zdalnej zanotowano 
większą liczbę zgłoszeń do Telefonu Zaufania Fundacji, ze względu na znaczne pogorszenie samopoczucia 
młodych ludzi92. Według danych pochodzących z przeprowadzonego przez tę fundację raportu Negatywne 
doświadczenia młodzieży w czasie pandemii (2020), w okresie od kwietnia do końca czerwca 2020 r. ponad 
dwukrotnie wzrosła liczba osób często doświadczających cyberprzemocy, zarówno dziewcząt, jak i chłopców 
(od 2% do 5%)93.

Jak wynika z badania Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce, ponad połowa nastolatków doświadczyła prze-
mocy w sieci, przy czym najczęściej były to wyzwiska (56%). Co piąty badany (21%) reaguje na to obojętnością, 
ale często w jego emocjach pojawiają się smutek (15%), złość (14%) oraz strach (11%). Młodzi ludzie przyznają 
również, że zdarza się im być sprawcami cyberprzemocy. Stosują wtedy wyzwiska (38%), poniżają i ośmieszają 
(22%) i straszą kogoś (11%). Wykorzystują także metodę podszywania się pod innych (6%) lub wysyłają poni-
żające materiały (5%)94.

Co niepokojące, młodzież i dzieci bardzo często zostają z tym problemem same. Jak wskazują dane, prawie 35% 
z nich nikomu nie mówi o doświadczanej cyberprzemocy, a jak już się z kimś z tym dzielą, to  chętniej z rówie-
śnikami (24,4%), aniżeli z rodzicami czy pedagogami (12,2%)95.

91 J. PIETRUCZUK, Dwie szkodliwe taktyki radzenia sobie z gniewem, których ciągle używamy, http://cloudymind.pl/dwie-szkodliwe-taktyki-radzenia-sobie
-z-gniewem-ktorych-ciagle-uzywamy/, za: K. Rosińska, Zjawisko hejtingu... op. cit.

92 https://www.polskieradio.pl/10/5367/Artykul/2732919,Hejt-w-pandemii-Mowa-nienawisci-dotyka-coraz-mlodszych [dostęp: 01.11.2021]

93 Z. KOZAŃSKI, Problemy dzieci i młodzieży w czasie pandemii, izolacji społecznej i nauki zdalnej, Łódź 2021, [online], http://pppdm.edu.lodz.pl/wp-content/
uploads/2021/04/Problemy-dzieci-i-mlodziezy-w-czasie-pandemii..-materialy-na-konferencje-Razem-przeciw-wykluczeniu...Z.Kozanski.pdf [dostęp: 
01.11.2021].

94 https://biznes.wprost.pl/technologie/internet/10449750/przemoc-w-internecie-gwaltowny-wzrost-w-czasie-pandemii.html [dostęp: 01.11.2021].

95 Ibidem.



Pandemia COVID-19 
a zdrowie psychiczne młodych 34

Cyberprzemoc można było zaobserwować także podczas lekcji zdalnych. Na początku nauki zdalnej, kiedy 
wiele szkół nie miało wykupionych dostępów do aplikacji typu MS Teams czy Zoom, korzystano często z dar-
mowych, niezastrzeżonych hasłem i niewymagających zarejestrowania komunikatorów, co sprzyjało pojawieniu 
się zjawiska określanego jako zoombombingu, czyli wtargnięcia na wideokonferencje czy wideolekcje, po to aby 
przechwycić sesję i wstawić materiały powszechnie uznawane za niestosowne, w celu zakłócenia przebiegu 
zajęć i wywołania nerwowej reakcji nauczyciela. Także uczniowie między sobą na prywatnych czatach podczas 
e-lekcji wysyłali sobie wiadomości noszące znamiona cybernękania96.

Jak walczyć z cyberprzemocą?
Walka z cyberprzemocą wymaga kompleksowego podejścia, nastawionego nie tylko na usuwanie negatywnych 
skutków zjawiska, ale też na prewencję. Jak trafnie podkreśla się w dyskusji publicznej na ten temat, wykry-
cie i zapobieganie cyberprzemocy jest o wiele trudniejsze, niż zwalczanie agresji szkolnej. W tym pierwszym 
przypadku bardzo często ani rodzice, ani nauczyciele nie są w stanie w porę zauważyć, że dziecko jest ofiarą 
przemocy w internecie. Co więcej, udostępnione raz treści w Internecie pozostają tam na zawsze. Bardzo ciężko 
zahamować proces rozpowszechniania jakiegoś naruszającego dobro innej osoby zdjęcia czy filmu, a jeszcze 
trudniej go trwale usunąć. 

Kluczową rolę w walce z cyberprzemocą pełni bez wątpienia edukacja. Ważne, aby uświadamiać najmłodszych, 
że anonimowość w sieci to mit, a hejt jest zjawiskiem wysoce nagannym, godnym potępienia. Dzieci i młodzież 
muszą również zdawać sobie sprawę, że osoby dopuszczające się hejtu nie pozostają bezkarne i mogą ponieść 
odpowiedzialność prawną za swoje zachowanie. Warto także tłumaczyć im, że internetowy hejt jest w więk-
szości ,,ślepą agresją”,  której nie należy brać bezpośrednio do siebie, a każdy pokrzywdzony prześladowaniem 
powinien zgłosić sprawę rodzicom, opiekunom i nauczycielom, bez obawy o jakiekolwiek działania odwetowe 
ze strony rówieśników. 

Ponadto, jak słusznie wskazuje I. Dąbrowska: „obszarem, który wymaga systemowego wsparcia, są rozwiązania 
związane z publikacją komentarzy przez internautów”97. Dlatego też ważne są rozwiązania pozwalające admi-
nistratorom na monitorowanie forów lub społeczności korzystającej z danego portalu czy aplikacji, jak również 
wyposażenie ich w narzędzia ułatwiające szybkie reagowanie na niepokojące zachowania.

96 https://biznes.wprost.pl/technologie/internet/10449750/przemoc-w-internecie-gwaltowny-wzrost-w-czasie-pandemii.html, [dostęp: 01.11.2021].

97 I. DĄBROWSKA, Internetowy hejt wobec chorych oraz pracowników służby zdrowia w czasach pandemii wirusa SARS‐CoV‐2 w Polsce, „Media – Kultura – Ko-
munikacja Społeczna”, 17(2021), s. 99–100.
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