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Τυχερά παιχνίδια και παθολογική ενασχόληση

«Κάνε παιχνίδι..!»...
Ο

ι περισσότεροι άνθρωποι έστω
και μία φορά στη ζωή τους έτυχε να παίξουν κάποιο τυχερό
παιχνίδι. Λαχείο, καζίνο, κουλοχέρης, τόμπολα, χαρτιά, ζάρια,
χήματα, παιχνίδια στο διαδίκτυο... και
η λίστα είναι, σχεδόν ανεξάντλητη. Και
εδώ τίθεται το εξής ερώτημα: θεωρείται
η συγκεκριμένη συμπεριφορά προβλη
ματική ή παθολογική; Η απάντηση εί
ναι ξεκάθαρα όχι. Πότε όμως η ενασχό
ληση με τα τυχερά παιχνίδια θεωρείται
παθολογική; Η παθολογική ενασχόλη
ση με τυχερά παιχνίδια ορίζεται μια επίμονη και επανα
λαμβανόμενη συ
μπεριφορά που
οδηγεί σε σημαντι
κή δυσλειτουργία
στη ζωή του ατό
μου. Κάποια παρα
δείγματα συμπεριφορών δυσλει
Της
τουργίας είναι η
Κλαυδίας
ανάγκη για αύξηση
Νεοφύτου*
του ποσού που παί
ζεται για να μπορέσει το άτομο να βιώσει αισθήματα ενθουσιασμού κατά το
παιχνίδι, η δυσκολία διακοπής της ενα
σχόλησης με τον τζόγο, η ανάγκη ενα
σχόλησης σε συναισθηματικά δύσκολες
στιγμές, όταν το άτομο τείνει να λέει ψέ
ματα για τη σχέση του με τον τζόγο ή/και
αυτή η συμπεριφορά επηρεάζει αρνητι
κά σημαντικές ανθρώπινες σχέσεις ή/και
σημαντικές επαγγελματικές ευκαιρίες.
Όλα τα πιο πάνω δείχνουν ότι η προ
βληματική ή παθολογική ενασχόληση
με τα τυχερά παιχνίδια αποτελεί ένα σημανιικό ζήτημα δημόσιας υγείας. Τα πο
σοστά εμφάνισης αυτού του φαινομέ
νου στη σχετικά πιο σοβαρή του μορφή
κυμαίνονται από 0,7%-6,5% στην Ευρώ
πη, με ακόμα πιο υψηλά ποσοστά να πε
ριγράφουν ηπιότερες μορφές προβλη
ματικής ενασχόλησης με τον τζόγο. Ταυ
τόχρονα, φαίνεται να παρουσιάζει μια
αυξητική τάση εμφάνισης στις μέρες μας

στοι

σε σχέση με τα προηγούμενα χρονιά.
Μπορεί να παρουσιαστεί σε οποιαδή
ποτε στιγμή της ζωής του ατόμου, από
την εφηβεία μέχρι τη νεαρή και μέση
ενηλικίωση έως και την τρίτη ηλικία. Εί
ναι μια συμπεριφορά που συνδέεται με
σημαντικό κοινωνικό και οικονομικό
κόστος, όπως τη δημιουργία μεγάλων
χρεών, τον αυξημένο κίνδυνο ενασχό
λησης με παράνομες δραστηριότητες,
τη μειωμένη παραγωγικότητα στην ερ
γασία και τη δημιουργία ψυχοκοινωνικών προβλημάτων στην οικογένεια.
Όπως άλλωστε και κάθε άλλη συμπερι
φορά, έτσι και η παθολογική συμπερι
φορά ενασχόλησης με το τζόγο έχει ένα
βιολογικό υπόστρωμα. Υπάρχει δηλαδή
η κληρονομική προδιάθεση που θα συμβάλει στην πυροδότηση της παθολογικής
συμπεριφοράς μέσα όμως από τις περι
βαλλοντικές εμπειρίες του ατόμου. Οι
παράγοντες ρίσκου ανάπτυξης παθολο
γικής συμπεριφοράς τζόγου είναι πολ
λοί. Παραδείγματα των πιο πάνω είναι το
αντρικό φύλο, η νεαρή ηλικία και οι χα
μηλές επιδόσεις στο σχολείο ή την ερ

γασία. Επιπρόσθετα, η ύπαρξη κατά
χρησης ή εξάρτησης από αλκοόλ και ου
σίες και η ύπαρξη έντονου άγχους και
κατάθλιψης φαίνεται να αποτελούν πα
ράγοντες κινδύνου για την παθολογική
ενασχόληση με τον τζόγο. Ακόμη, η υπερεκτίμηση του ατόμου για τις πιθανό
τητες να κερδίσει και για την ικανότητά
του να ελέγξει τη στοιχηματική του συ
μπεριφορά το κάνουν πιο ευάλωτο, η
ύπαρξη χαρακτηριστικών όπως η παρορμητικότητα και η ανάγκη για συχνές
αλλαγές στη ζωή. Τέλος, η πρόσβαση
σε τυχερά παιχνίδια θεωρείται παράγο
ντας ρίσκου όπως και η φύση των ίδιων
των παιχνιδιών που εμπεριέχουν την πι
θανότητα έστω και μικρού κέρδους κά
ποια στιγμή. Σημαντικό να αναφερθεί
ότι η παθολογική συμπεριφορά ενα
σχόλησης με τυχερά παιχνίδια τείνει να
παρουσιάζει αυξητική πορεία για το άτο
μο στην περίπτωση που δεν λάβει κά
ποιου είδους εμπειρικά τεκμηριωμένη
θεραπεία. Εμπειρικά τεκμηριωμένες για
την αποτελεσματικότητά τους θεραπεί
ες όσον αφορά τον παθολογικό τζόγο

θεωρούνται η Γνωστικοσυμπεριφοριστική Θεραπεία (ΓΣΘ, Cognitive
Behavioral Therapy) και η συνέντευξη
κινητοποίησης (ΣΚ, Motivational
Interviewing), με τη ΓΣΘ να παρουσιάζει,
ισχυρότερα τεκμήρια για την αποτελε
σματικότητά της. Η ΓΣΘ έχει ως στόχο
να βοηθήσει το άτομο να αποκτήσει τις
απαραίτητες δεξιότητες που χρειάζεται
για να αντιμετωπίσει την εξάρτηση που
παρουσιάζει με τον τζόγο. Αυτές περι
λαμβάνουν την κατανόηση των παρα
γόντων (εσωτερικών π.χ. σκέψεις και
συναισθήματα και εξωτερικών π.χ. επα
φή με συγκεκριμένα άτομα) που αυξά
νουν τον κίνδυνο να ενδώσει το άτομο
στη συγκεκριμένη ενασχόληση. Ταυτό
χρονα, η θεραπεία ασχολείται και με τη
συνειδητοποίηση του κόστους της βρα
χυπρόθεσμης ευφορίας του τζόγου σε
σχέση με τις πολύ αρνητικές μακρο
πρόθεσμες συνέπειες της συστηματικής
ενασχόλησης με αυτόν. Η αντικατάστα
ση αυτής της παθολογικής συμπεριφο
ράς με άλλες υγιείς συμπεριφορές και
η επαφή του ατόμου με την επιβράβευ-
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Η προβληματική
ή παθολογική
ενασχόληση με τα
τυχερά παιχνίδια
αποτελεί ένα
σημαντικό άήτημα
δημόσιας υγείας

ση που αποφέρουν οι εναλλακτικές συ
μπεριφορές κρίνονται σημαντικές. Πο
λύ σημαντικά εφόδια στη θεραπεία είναι,
όπως πάντα άλλωστε, η θέληση, η υπο
μονή, η επιμονή του ατόμου για να ξεπεράσει το πρόβλημά του ακόμα και όταν
"ξανακυλήσει" σε αυτήν τη συμπεριφο
ρά μετά από κάποια περίοδο προόδου.
Το Εργαστήριο Κλινικής Ψυχολογίας και
Ψυχοφυσιολογίας του Κέντρου Εφαρ
μοσμένης Νευροεπιστήμηςτου Πανεπι
στημίου Κύπρου προγραμματίζει τη διε
ξαγωγή μελέτης η οποία χρηματοδοτεί
ται από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η
μελέτη έχει ως στόχο να καταγράψει τους
παράγοντες κινδύνου για την παθολο
γική ενασχόληση με τα τυχερά παιχνί
δια σε σύγκριση με την πιο ελεγχόμενη
χρήση, και να μελετήσει την αποτελεσματικότητα μιας εξειδικευμένης πα
ρέμβασης για μείωση της παθολογικής
ενασχόλησης στα πρότυπα άλλων εμπει
ρικά τεκμηριωμένων θεραπειών. Η με
λέτη αναμένεται να ενισχύσει τη γνώση
τόσο στην τοπική κοινότητα όσο και στη
διεθνή επιστημονική κοινότητα. Για πε
ρισσότερες πληροφορίες μπορείτε να
αποταθείτε στο Κέντρο Εφαρμοσμένης
Νευροεπιστήμης (τηλ. επικοινωνίας:
22895190 ή στην ηλεκτρονική διεύθυν
ση: cansucy.ac.cy).
"... Γιατί το παιχνίδι είναι δικό σου”.
'Μεταδιδακτορικής ειδικής επιστήμονα στο
Κέντρο εφαρμοσμένης Νενροεπιστήμης
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