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Резюме. В съвременното общество електронните медии са неизменна част от живота на децата
и юношите и са свързани както с благоприятстващи психосоциалното развитие и благополучие
ефекти, така и със значителни рискове. Проучва се интензивността на употреба на електронни
медии (гледането на телевизия (видео, DVD, YouTube), играенето на игри и използването на електронни устройства за подготвяне на домашно или имейл, социални мрежи, чат, сърфиране) и
нейното влияние върху физическото и психично здраве и психичното благополучие на 4796 юноши
на възраст 11, 13 и 15 години, участници в националното представително изследване „Поведение
и здраве при деца в училищна възраст“ (HBSC). Употребата на компютър/интернет е единствената от изследваните медии, която остава значимо свързана с по-лошо психично благополучие и
повече психосоматични оплаквания след добавяне на пола и възрастта. Играенето на игри е позитивно свързано с психичното благополучие и психосоматичните оплаквания. Кибервиктимизацията има частично медиираща функция по отношение на влиянието на употребата на компютър/
интернет върху психичното благополучие и психосоматичните оплаквания.
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