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EDITORIAL 

MOBILOMÁNIA PROGREDUJE 

Keď som v našom časopise vr. 2004 napísal svoje úvahy o návykovom 
požívaní mobilov, tušil som, že tento fenomén bude narastať. Ako plynul 
čas, technický pokrok prinášal aj ďalšie nové technológie - tablety, iPhony 
spolu so sociálnymi sieťami, a určite nás aj v najbližšej dobe čakajú ďalšie 
zhubné inštrumenty. 

Je tristné sledovať, ako tieto médiá pohlcujú dušu najmä mladých ľudí. 
Stačí nasadnúť do autobusu a zistíte, že najmenej polovica cestujúcich 
„šmrdlá" na mobile prstami. Keď som úkosom niekoľkokrát nediskrétne na
zrel k susednému sedadlu, mohol som pozorovať, ako sa opakovane vracajú 
k tým istým fotografiám, akoby to bola nejaká novinka. Nie som žiaden ri
gidný senil, tiež mám v mobile nejaké fotografie, sú to však dokumentárne 
zábery z nejakej akcie, ktoré si doma prenášam do počítača a následne dám 
vyvolať na fotografie, aby som ich založil do albumu či kroniky. Ale spôsob, 
ako títo mladí (a žiaľ, najmä dievčatá) zachádzajú so svojimi nástrojmi, mi 
imponuje ako neurotické či obsedantné kŕčovité vypÍňanie svojho myšlien
kového priestoru a času, ktorý majú asi prázdny. 

Že číhajú aj iné, veľmi reálne nebezpečia, je evidentné. Denne predsa vi
díme, ako títo zanietenci (alebo postihnutí?) telefonujú alebo SMSkujú pri 
prechádzaní po prechode pre chodcov, nezriedka nie na zelenú. Alebo šofé
rujúci ignoranti s telefónom pri hlave, ale dokonca tak, že si prikrývajú vý
hľad do strany. No nie je to riskantné? Pacienti nerešpektujú zákazy použí
vania mobilov v interiéroch zdravotníckych zariadení, a to aj počas nie
ktorých terapeutických výkonov (napr. pri magnetoterapii na rehabilitač
nom pracovisku). 
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Pred niekoľkými dňami som zachytil správu z nemeckých médií, ktoré 
konštatovali, že v tomto roku výrazne stúpol počet utopených detí na kúpa
liskách. Vážne varovali rodičov a starých rodičov, aby zanechali telefonova
nie či SMSkovanie, ak majú dieťa vo vode. Ponúka sa otázka - akú hierar
chiu hodnôt majú takí rodičia, ktorým je v danej chvíli dôležitejší mobil, než 
ich vlastné dieťa? Treba ich potom ľutovať, alebo len tie nešťastné utopené 
deti, ktoré doplatili na nezodpovednosť rodiča? 

Je zrejmé, že stále manipulovanie s mobilnými médiami odvádza pozor
nosť od dôležitých povinností, práce, deti od učenia a školských povinností, 
ale takto vlastne deštruuje aj ľudské vzťahy. Ľudia strácajú schopnosť nor
málne komunikovať. Stačí sledovať, ako miesto priameho rozhovoru mnohí 
uprednostňujú SMS. Zrejme nemajú dosť sebavedomia druhému povedať 
niečo zamietavé. 

Celý komplex správania sa a narábania s mobilnými aparátmi má zre
teľne črty závislosti. Je nanajvýš očakávateľné, že pri zamedzení prístupu 
k týmto aparátom sa u mnohých rozvinie klasický abstinenčný syndróm. 
K celému obrazu závislosti patrí aj ich totálna anozognózia a bagatelizácia 
odborných postojov. Je si ťažké predstaviť, že pri súčasnom počte takto zá
vislých jedincov bude možné zvládať problém terapeuticky. Súčasné tera
peutické kapacity - či už lôžkové alebo ambulantné sú plne vyťažené. Čo to 
bude znamenať? Smerujeme k nejakej veľkej deštrukcii? Alebo budeme len 
čakať až sa vyššie uvedené hrozby naplnia v takej miere, že bude nutné do 
veci vstúpiť legislatívne? 

Doc. MUDr. Karol Turček, CSc. 
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