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Ile osób dziennie popełnia samobójstwo na świecie?

• co 3 sekundy ktoś podejmuje próbę samobójczą, 

• co 40 sekund - traci z tego powodu życie

• rocznie ponad 800 000… (WHO, 2018)

• Na świecie w zamachach samobójczych ginie około 2100 osób dziennie 

(prób samobójczych jest 15 razy więcej) (WHO, 2018)

• Samobójstwo jest drugą najczęstszą przyczyną śmierci wśród 15-29-latków 

na świecie (WHO, 2014)

• w tym roku w Polsce statystycznie popełni samobójstwo około 400 

nastolatków 15-29 lat a 2500 – 5000 spróbuje się zabić…

• co najmniej 15 - 22% młodzieży w okresie dojrzewania przynajmniej raz 

rozmyślnie zraniło się lub zadało sobie ból.



Kilka refleksji…

• Polska jest w grupie 25 krajów z największą liczbą samobójstw (WHO, 2019)

• Jesteśmy liderem (2 miejsce zaraz za Niemcami) w niechlubnym 

rankingu największej liczby samobójstw wśród młodzieży w Europie

• Obecny tragiczny stan psychiatrii dziecięcej w Polsce pogłębi jeszcze 

kryzys

• Gdy Marieke Vervoort, belgijska mistrzyni paraolimpijska z Londynu 

poinformowała, że po olimpiadzie w Rio de Janeiro, rozważy poddanie 

się eutanazji, wśród dziesiątków doniesień na ten temat nie było 

żadnego komentarza o tym, jak pomóc sportsmence…

• Większość osób podejmujących próby samobójcze daje wyraźne sygnały



Samouszkodzenia –

mroczne preludium



Zjawisko niejednoznaczne

• Wraz z rozpowszechnieniem się w kulturze Zachodu zjawiska body art,

obejmującego profesjonalne tatuowanie, kolczykowanie, skaryfikacje,

wypalanie wzorów na skórze oraz inne modyfikowanie ciała typowe dla

kultur plemiennych, rozszerzono pojęcie normy w zakresie

ingerowania w ciało i jego okaleczania (Lenkiewicz i in., 2017)



Samouszkodzenia

Wg DSM-5: społecznie nieakceptowane, celowe uszkodzenia ciała,

wywołujące krwawienie, zasinienie lub ból, podejmowane w celu redukcji

dyskomfortu psychicznego

(1) jeden z objawów współwystępujących z zaburzeniami emocjonalnymi i

rozwojowymi o różnej etiologii lub zaburzeniami osobowości (stanowią

jeden z objawów zaburzeń osobowości z pogranicza - borderline)

(2) odrębna jednostka nozologiczna, tzw. Samookaleczenia bez tendencji 

samobójczych (Non-Suicidal Self-Injury – NSSI) (APA, 1994)

Samookaleczenia są zapowiedzią obecności cech 

nieprawidłowo kształtującej się osobowości



Diagnoza według kodyfikacji DSM

non-suicidal self-injury, NSSI

• w ciągu ostatniego roku osoba przynajmniej pięciokrotnie

angażowała się w celowe, samodzielne uszkodzenia powierzchni 

swojego ciała, z prawdopodobieństwem wywołania krwawienia lub 

zasinienia oraz bólu (na przykład cięcie, przypalanie, kłucie, uderzanie, 

nadmierne tarcie)

• zachowanie to podjęte zostało w celach społecznie nieaprobowanych a 

osoba oczekiwała, że jej zachowanie doprowadzi jedynie do 

niewielkich lub umiarkowanych fizycznych szkód

z tej kategorii wyłączone będą takie zachowania jak piercing, tatuaże czy skaryfikacje, 

które są aprobowane społecznie a także samouszkodzenia lekkie, takie jak obgryzanie 

paznokci czy wyciskanie zmian skórnych 



Samouszkodzenia

• Autodestruktywność pośrednia – dystans między działaniem 

a skutkiem jest duży (intencjonalne cierpienie, intencjonalne 

niepowodzenia i porażki, bezradność, uleganie pokusom, 

zachowania ryzykowne, zaniedbania (także zdrowotne), 

zachowania impulsywne, samoutrudnianie i uzależnienia 

• Autodestruktywność bezpośrednia - większy w stosunku do 

autodestruktywności pośredniej stopień szkodliwości -

samobójstwa i samookaleczenia (Suchańska, 1998) 



Formy i Motywy a płeć

Formy:

• Dziewczęta okaleczają się częściej niż chłopcy (2,3-4 razy częściej) (Yates, 2004; 

D’Onofrio, 2007)

• Dziewczęta częściej dokonują cięć, wyrywają włosy i obgryzają paznokcie

• Chłopcy częściej uderzają się pięścią i gryzą

• Dziewczęta bardziej pielęgnują rany i częściej je ukrywają, niż chłopcy (Laye-

Gindhu, Schonert-Reichl, 2005 ; Claes i in. 2007) 

Motywy:

• Dziewczęta – z powodu poczucia smutku, nieszczęśliwości, żeby ukazać 

wewnętrzny ból lub zmienić ból psychiczny w fizyczny

• Chłopcy – z nudów, dla zabawy, by uniknąć zrobienia czegoś, żeby przyłączyć 

się do grupy

Tłumienie negatywnych uczuć, redukcja napięcia

Zwrócenie na siebie uwagi, pokazanie siły

Uwaga! Chłopcy mogą kierować się podobnymi motywami co dziewczynki!



Funkcje samouszkodzeń

1. Regulacja afektu (złagodzenie negatywnych emocji  - lęku, gniewu, poczucia winy, 

samotności, cierpienia emocjonalnego)

2. Samoukaranie lub ukaranie innych

3. Zapobieżenie samobójstwu

4. Wywieranie wpływu (samouszkodzenie jako narzędzie manipulacji np. jako 

sposób na uniknięcie porzucenia lub bycia potraktowanym serio lub wołanie o 

pomoc)

5. Nawiązywanie więzi z innymi (budowanie relacji)

6. Poszukiwanie wrażeń

7. Wywoływanie emocji w sytuacji odczuwania „pustki wewnętrznej” Wyrażanie 

własnych doświadczeń traumatycznych lub ponowne przeżywanie urazu (Klonsky, 

2007, 2009; Lenkiewicz i in., 2017)



Jak przeciwdziałać samouszkodzeniom?

• Wczesna interwencja, identyfikacja osób w złym stanie emocjonalnym lub ze 

skłonnościami do samouszkodzeń

• pouczenie co zrobić, kiedy osobę najdzie ochota na „cięcie się”: 

Mindfulness

1. Rozpraszanie uwagi – świadome samodzielne kierowanie myśli w inną

stronę np. telefon do przyjaciela, liczenie do 1000, oglądanie filmu lub

ulubionego serialu telewizyjnego, zaparzenie, herbaty, zrobienie przekąski,

prac domowych, wybranie się na spacer

2. Ćwiczenie samoopieki - każda czynność, która przyczynia się do dobrego

samopoczucia poprzez uspokojenie lub pocieszenie – branie kąpieli,

słuchanie ulubionej muzyki, otulenie się miękkim kocem, malowanie,

przygotowywanie zdrowego posiłku, czytanie w łóżku, wypicie czekolady



Jak przeciwdziałać samouszkodzeniom?

3. Złagodzenie stresu - 45% nastolatków dokonuje samouszkodzeń, aby

złagodzić stres. Stres można złagodzić poprzez modlitwę, jogę, trening

uważności (np. spacer i zauważanie wszystkiego co się da zobaczyć,

usłyszeć, dotknąć i powąchać)

4. Uwalnianie się od gniewu - tańczenie do agresywnej muzyki,

dziurawienie balonów lub folii bąbelkowej, bieganie, siłownia lub inny

trening, bazgranie na papierze, uderzanie w poduszkę

5. Wyrażanie uczuć – pisanie o tym jak się czuję, rozmowa z zaufanym

człowiekiem, zabawa ze zwierzakiem, poszukiwanie wsparcia na grupach

samopomocowych



Samobójstwa



Mity i fakty na temat samobójstw

FAKT

Na każde 10 osób, które odebrały sobie życie, 

8 dawało wyraźne ostrzeżenia 

obniżenie nastroju, przygnębienie, smutek, brak troski o wygląd zewnętrzny, 

unikanie kontaktów towarzyskich, pilne regulowanie własnych spraw, 

rozdawanie cennych przedmiotów itp.

MIT

Ludzie mówiący o tym, że chcą się zabić 

tak naprawdę nie zabijają się



Mity i fakty na temat samobójstw

FAKT

Skłonności samobójcze mogą występować reaktywnie 

(sytuacyjnie). Myśli samobójcze są często związane z 

depresją, która z czasem mija

MIT

Człowiek który raz wykazał skłonności samobójcze 

na zawsze pozostanie potencjalnym samobójcą



Mity i fakty na temat samobójstw

FAKT

Większość samobójstw ma miejsce 

po 3 miesiącach od nadejścia „poprawy”. 

-lepszy dostęp do broni niż w szpitalu

-w apogeum depresji silne obniżenie napędu psychoruchowego

- poprawa nastroju związana jest

z podjęciem decyzji o zakończeniu życia

MIT

Kryzys samobójczy mija,kiedy następuje poprawa



Mity i fakty na temat samobójstw

FAKT

O ile samobójca jest niemal zawsze nieszczęśliwy, o tyle 

niekoniecznie musi być „chory psychicznie”. 

Samobójstwo może być czynem racjonalnym

MIT

Samobójstwo jest aktem osoby chorej



Mity i fakty na temat samobójstw

MIT

Samobójstwa popełniają ludzie określonego typu

FAKT

- istnieją grupy ryzyka, ale nie należy generalizować (niski 

poziom wykształcenia, brak identyfikacji z wiarą)



(WHO, 2018)



W ciągu ostatnich 50 lat w Polsce:

• wzrosła liczba samobójstw w populacji ogólnej

• zwiększył się udział samobójstw w młodszych grupach wiekowych

• nastąpił szybki wzrost liczby samobójstw wśród mieszkańców wsi

Epidemiologia zjawiska

W Polsce samobójstwa są drugą, zaraz po wypadkach, przyczyną zgonów wśród dzieci i 

młodzieży - stanowią 23% wszystkich zgonów w grupie wiekowej  1–19 lat

U chłopców samobójstwa stanowią ok. 26% wszystkich przyczyn zgonów, a wśród 

dziewczyn ok. 16% (Szymborski, 2012).



Sezonowość i okresowe fluktuacje

W przypadku prób samobójczych występują inne 

prawidłowości, niż warunkujące samobójstwa dokonane

- szczyt na wiosnę i znaczny spadek w grudniu

- samobójstwa dokonane, najczęściej stwierdza się w poniedziałki

- dniem o największym nasileniu prób samobójczych jest niedziela, 

- dniem o najmniejszym nasileniu prób samobójczych jest piątek

- porą dnia z największą liczbą prób samobójczych jest późny wieczór lub 

pierwsza połowa nocy

- porą dnia z największą liczbą samobójstw dokonanych jest wczesny ranek 

lub w dzień (Suicydologia / tom 2 nr 1 – 2006)



Samobójstwo a płeć

1. Kobiety podejmują próby samobójcze

trzy razy częściej, niż mężczyźni...

2. ...mężczyźni są skuteczniejsi



Samobójstwo a płeć

3. Kobiety preferują środki łagodniejsze np.: nadużycie środków

nasennych, podcięcie żył, mężczyźni używają środków

drastycznych: broni palnej lub skaczą z dachów

4. Wskaźnik samobójstw u kobiet jest wyższy z powodu częstszej

zapadalności na depresję

5. Mężczyźni dokonują zamachu samobójczego pod wpływem

nagromadzenia negatywnych emocji, kobiety wskutek przemyśleń
(Cekiera, 2005)



Sposoby samobójstw w naszej kulturze

1. Powieszenie się (M)

3. Samobójcze zatrucie

4. Samobójstwo ranami kłutymi

5. Utopienie się

7. Otrucie gazem

8. Zastrzelenie się

9. Samospalenie

10. Porażenie prądem

6. Rzucenie się pod pędzący pojazd

2. Rzucenie się z wysokości



Sposoby samobójstw na Świecie

Najczęstsze sposoby:

• Spożycie pestycydów (30%)

• Powieszenie

• Użycie broni palnej (WHO, 2015) np. w USA broni palnej częściej 

używa się do dokonania samobójstwa (60% ofiar) niż zabójstwa 

(40% ofiar)



Motywy

Główne przyczyny w zidentyfikowane Polsce: 

• zaburzenia psychiczne

• nieporozumienia rodzinne

• zawód miłosny

• warunki ekonomiczne 

• choroba przewlekła

W ponad 47% przypadków przyczyna samobójstwa nie została 

ustalona (Policja.pl, 2014) 



Motywy nastolatków

• bardzo niski próg odporności na stres (błahe zdarzenie może 

wywołać cierpienie związane z urażoną godnością)

• zemsta – pragnienie wzbudzenia w innych poczucia winy

• izolacja– poczucie niedopasowania do społeczeństwa, 

• beznadziejność – wrażenie braku wyjścia z danej sytuacji

• niepowodzenie – często wyolbrzymione

• strata – realna lub wyimaginowana

• depresja



Przepis na tragedię

W przypadku nastolatków przyczyną prób samobójczych 

nie musi być depresja

Substancje 

psychoaktywne

brak kompetencji do 

radzenia sobie 

z bieżącym kryzysem 

+ 

temperamentalne czynniki ryzyka 

(zapotrzebowanie na stymulację)
+ + 

niska tolerancja 

na doświadczenie 

napięcia

Brak 

wsparcia
+ 



Samobójstwo jest procesem a nie aktem

Samobójstwo można rozumieć jako końcowe ogniwo trwającego czasem 

latami procesu autodestrukcji, wzajemnie powiązanych myśli i czynów, 

które nie jest jedynie aktem samounicestwienia

Próba samobójcza może być poprzedzona długotrwałym procesem

wyobrażone upragnione usiłowane

Proces samobójczy

dokonane



Uwaga!

Nagły powrót do dobrego funkcjonowania

osoby z objawami zespołu presuicydalnego

może być sygnałem ostrzegawczym o

podjęciu decyzji związanej z samobójstwem i

towarzyszącemu temu uczuciu ulgi



Uogólnione przyczyny samobójstw

depresja

samotność

zmiana otoczenia

utrata znaczenia w rodzinie

rozstanie z kochanymi ludźmi 

Wsparcie od rodziny jest ważnym 

inhibitorem prób samobójczych!!!



Depresje młodzieńcze

• Wczesne zaburzenia depresyjne rzadko manifestują się w postaci depresji 

prostej

• Najczęściej ujawniają się w sposób zakamuflowany pod postacią tzw. 

masek lub ekwiwalentów depresji (Kielholz, 1973)

• Maski: zaburzenia łaknienia (w tym anoreksja i bulimia), zaburzenia snu, 

bóle głowy, bóle brzucha, moczenie nocne, nadmierna męczliwość, fobie 

(np. fobia szkolna) lub zachowania niszczycielskie 

• Maski depresji występują u osób niedojrzałych, w tym także dorosłych, 

ze słabą zdolnością do autoanalizy i słabą samoświadomością lub gdy 

otoczenie nie rozumie objawów depresji, a za ich ujawnienie stosuje kary (bo 

dziecko ma bez powodu humory)



Samobójstwa wśród młodzieży

• Epizody depresji w okresie dojrzewania zdarzają się stosunkowo 

często (w Polsce rozpowszechnienie = 27-54%, różne w zależności 

od fazy dojrzewania i środowiska (Bomba J., Orwid M., 2004, 2008)

• Objawy depresyjne występujące we wczesnej fazie dojrzewania 

(13-16 lat) można uznać za zakłócenie funkcjonowania nie 

wykraczające poza granice normy rozwojowej (Bomba J., Orwid M., 

2008)

Należy uważnie obserwować, czy amplituda 

wahań nastroju i emocji nie staje się zbyt duża



UWAGA!!!

• U dzieci, zwłaszcza w młodszym wieku 

szkolnym, często w obrazie depresji 

dominuje niepokój, a nie apatia, 

objawiający się rozdrażnieniem, 

rozproszeniem uwagi, ciągłą i nadmierną 

aktywnością bez przerw na odpoczynek. 

• W wielu przypadkach błędnie 

rozpoznaje się ADHD zamiast depresji!

(Sabaté E., 2004)



Próby samobójcze

• Myśli „S”+ planowanie = konsultacja psychiatryczna

Aktywne tendencje „S” = Konieczność hospitalizacji



Najczęstsze obszary konfliktów

1. Konflikt z rodzicami (opiekunami)

2.   Konflikt z nauczycielem

3.   Konflikt z rówieśnikami

Samobójstwa wśród młodzieży zdarzają się 

najczęściej wtedy, gdy nie ma wsparcia

w rodzinie a wyidealizowany obraz 

przyjaciela nie potwierdza się



Według V.E. Frankla - „nerwica egzystencjalna” 

(egzystencjalna pustka) - uświadomienie sobie 

w młodym wieku bezsensu własnego istnienia

85% studentów po próbie samobójczej w USA

podawało za przyczynę: 

„brak poczucia sensu życia”

Specyfika samobójstw wśród młodzieży

Większość badanych niedoszłych samobójców 

odczuwa w swoim życiu brak skrystalizowanych 

zainteresowań



Pakty samobójcze – najczęściej 2 lub 3 osoby porozumiewają się w 

kwestii zakończenia życia

Specyfika samobójstw wśród młodzieży

Efekt Wertera – „śmierć z małpowania” modelowanie zachowania osoby 

znanej, popularnego bohatera, który zginał śmiercią samobójczą np. 

Werter Goethego, czy Kurt Cobein z Niravany

- podobny metoda popełnienia samobójstwa

- podobny wiek do osoby modelowej

- podobny typ problemów (Cialdini, 1996)



Syndrom presuicydalny Ringel'a 

1. Zawężenie sytuacyjne – trudna sytuacja, z której zdaniem 

ofiary nie ma wyjścia (subiektywne poczucie bezradności i 

odpowiedzialność za powstałe problemy  

„tunelowa wizja sytuacji”

2. Zawężenie dynamiczne – siłą napędową człowieka staje się 

pesymizm, którego nie potrafi zwalczyć

3. Zawężenie stosunków społecznych – izolacja od przyjaciół             

i kolegów, kontakty stereotypowe a relacje powierzchowne



Syndrom presuicydalnym Ringel'a 

4. Zawężenie świata wartości – rezygnacja z zainteresowań, 

brak siły do życia, obniżona samoocena

5. Napięcie i agresja – wzrasta agresja a odreagowanie nie jest 

możliwe więc następuje zwrot siły przeciwko sobie

6. Fantazje samobójcze – wyobrażanie sobie śmierci, pogrzebu, 

smutku innych, planowanie sposobu pozbawienia się życia



Czynniki ryzyka i sytuacje ryzykowne

Osoby z grupy samobójców pochodzą często z rodzin, w których:

1. Istnieje więcej niż jeden problem

2. Czynniki ryzyka kumulują się

3. Istnieje problem „złej lojalności” wobec rodziców         

(nie wolno ujawniać sekretów rodzinnych)



Czynniki ryzyka i sytuacje ryzykowne

1. Czynniki kulturowe i socjoekonomiczne

Brak zakorzenienia w danej kulturze w okresie dorastania (problem z 

ukształtowaniem tożsamości)

Problemem tożsamości seksualnej (brak akceptacji własnej płci, odmienna 

orientacja seksualna)

Otwarty brak akceptacji przez rodziców, rówieśników i szkołę (brak akceptacji i 

modeli wpiesrających optymalny rozwój)

Płeć (próby podejmują częściej dziewczęta, śmiercią samobójczą giną chłopcy);

Wiek - końcowa faza okresu dojrzewania (15-19 lat)

Sytuacja rodzinna – zaburzona struktura rodziny

Konflikty interpersonalne 

Zaburzone funkcjonowanie w rolach społecznych – ucznia (powtarzanie klasy, 

nieusprawiedliwione nieobecności, niesprawiedliwe ocenianie przez nauczyciela), 

dziecka (ucieczki z domu), w grupie rówieśniczej (trudności w nawiązywaniu kontaktów, 

negatywne ocenianie przez rówieśników, tyranizowanie, represjonowanie) (Rosa, Gmitrowicz, 

2006)



- przypadki samobójstw lub prób samobójczych w rodzinie

- środowisko dewiacyjne (psychopatologia rodzin z obecnością zaburzeń 

afektywnych i innych zaburzeń psychicznych, nadużywanie alkoholu i 

narkotyków, zachowania antyspołeczne w rodzinie, depresja rodziców, 

posiadanie depresyjnych bliskich krewnych)

2. Wzorce rodzinne i negatywne zdarzenia życiowe -

traumatyczne zdarzenia życiowe z dzieciństwa oraz destrukcyjne wzorce 

rodzinne (WHO, 2007)

Czynniki ryzyka i sytuacje ryzykowne

- przemoc w rodzinie (przemoc fizyczna wobec dziecka, molestowanie 

seksualne)

- niedostateczna opieka w rodzinie i brak komunikacji

- częste kłótnie między rodzicami, napięcie i agresja, rozwód, separacja



-mała zdolność rozwiązywania problemów, gdy pojawiają się trudności

Czynniki ryzyka i sytuacje ryzykowne

3. Styl poznawczy i cechy osobowości

- zmienny nastrój, demonstrowanie złości, zachowania agresywne

- zachowania antyspołeczne, gwałtowne, typu acting out

- wysoka impulsywność, drażliwość

- sztywność myślenia i strategii radzenia sobie ze stresem 

Pewne cechy mogą mieć znaczenie w powiązaniu z zaburzeniami 

psychicznymiw predykcji zachowań suicydalnych (WHO, 2007)

- słaba osobowość i temperament (niska samoocena związana z negatywnym

myśleniem, słaba samokontrola, brak kompetencji społecznych, neurotyzm)



Czynniki ryzyka i sytuacje ryzykowne

- niezdolność dostrzegania rzeczywistości, życie w świecie złudzeń

- fantazje wielkościowe na przemian z poczuciem własnej beznadziejności

- skłonność do doznawania rozczarowań, niepewność tożsamości

- lęk - reakcja na niewielkie dolegliwości fizyczne lub niegroźne rozczarowania

- przekonanie o swej nieskazitelności i byciu lepszym od innych na 

przemian z poczuciem niższości i brakiem pewności siebie 

maskowanym demonstracją własnej wyższości, odrzucaniu innych i 

prowokacyjnym zachowaniu

- ambiwalentne relacje z rodzicami, innymi dorosłymi oraz przyjaciółmi



Uwaga !

Depresja nie musi współwystępować z myślami, ani próbami 

samobójczymi (dorastający mogą zabić się nie mając depresji, 

mogą też mieć depresję nie zabijając się

Czynniki ryzyka i sytuacje ryzykowne

4. Zaburzenia psychiczne

Zachowania suicydalne występują nieporównywalnie częściej u dzieci           

i dorastających z zaburzeniami psychicznymi

Depresyjne dziewczęta:

- skłonność do wycofania się

- milczenie

- przygnębienie 

- bezczynność

Depresyjni chłopcy:

- zachowania agresywne

- zachowania destrukcyjne

- skłonność do osamotnienia 



2. Zaburzenia lękowe

Silna zależność zaburzeń lękowych z samobójstwem u mężczyzn 

i słabszą u kobiet

Czynniki ryzyka i sytuacje ryzykowne

3. Nadużywanie narkotyków i alkoholu

Silna zależność nadużywania z samobójstwem 

1 na 4 osoby w tej grupie wiekowej

4. Zaburzenia odżywiania się

Od 1 – 2% nastolatek cierpi na anoreksję lub bulimię (związek anoreksji      

z depresją – ryzyko samobójstwa jest wśród pacjentek z zaburzeniami 

odżywiania dwudziestokrotnie wyższe niż w ogólnej populacji młodzieży 

Uwaga! Chłopcy również mogą chorować na anoreksje lub bulimię

5. Inne zaburzenia psychiczne

schizofrenia, choroba maniakalno – depresyjna

Należy pamiętać o współwystępowaniu wielu czynników ryzyka



Czynniki ryzyka i sytuacje ryzykowne

5. Wcześniejsza próba samobójcza

• Najpoważniejsze ryzyko powtórzenia próby

samobójczej (WHO, 2017)

• Uprzednia nieudana próba samobójcza zwiększa

ryzyko jej powtórzenia



6. Obecne negatywne zdarzenia życiowe (WHO, 2003)

Czynniki ryzyka i sytuacje ryzykowne

- sytuacje krzywdzące (niekoniecznie widziane obiektywnie) związane np.  

z zagrożeniem wizerunku własnej osoby i urażeniu godności własnej 

- problemy rodzinne

- rozstanie z przyjaciółmi, kolegami z klasy, śmierć osoby znaczącej, bliskiej

- konflikty z prawem

- niepowodzenia w nauce lub studiowaniu (wysoki poziom wymagań w szkole)

- niechciana ciąża, aborcja, zakażenie wirusem HIV lub innymi chorobami 

przenoszonymi drogą płciową

- poważna choroba somatyczna, klęski żywiołowe (WHO, 2007)



UWAGA!

Ryzyko powtórnej próby rośnie jeśli:

1. jest to chłopiec

2. jest starszy

3. ma psychotyczne objawy



American Association od Suicidology
Risk factors:

• Mental illness and substance abuse (Brent et al., J Am Acad Child Adol Psych, 1999. 

Fleischmann et al., Am J Orthopsych, 2005)

• Previous suicide attempts (Beautrais, SLTB, 2004)

• Firearms in the household (Brent et al., J Am Acad Child Adol Psych, 1999)

• Nonsuicidal self injury (Nock et al., Psychi Res, 2006)

• Exposure to friend’s or family member’s suicidal behavior (Borowsky et al., 

Pediatrics, 2001)

• Low self-esteem (Resnick et al., JAMA, 1997)

Protective factors:

• Family connectedness and school connectedness (Kaminski et al, J Youth Adol, 

2010)

• Reduced access to firearms (Grossman et al., JAMA, 2005)

• Safe schools (Eisenberg et al., J Ped, 2007)

• Academic achievement (Borowsky et al., Pediatrics, 2001)

• Self-esteem (Sharaf et al., JCAPN, 2009)



CZYNNIKI WYSOKIEGO RYZYKA

1. Uczeń mówi (lub wyraża w inny sposób) o poczuciu beznadziejności, bezradności, braku 

nadziei.

2. Mówi wprost lub pośrednio o samobójstwie, pisze list pożegnalny lub testament.

3. W ostatnim czasie pozbywa się osobistych i cennych dla niego przedmiotów.

4. W ostatnim czasie unika kontaktów, również z bliskimi kolegami, izoluje się, zamyka w sobie.

5. Zaniechał zajęć, które dotychczas sprawiały mu przyjemność.

6. Używa wyrażeń, które mówią o jakimś krańcowym momencie w czasie, wiążą się z końcem,  

zaprzestaniem, odejściem itp.

7. W ostatnim czasie przejawia dużą zmianę charakteru, nastroju, występują nietypowe 

zachowania.

8. Przestał dbać o wygląd i higienę osobistą lub zmienił inne nawyki zachowania.

9. Źle sypia, cierpi na bezsenność, nie ma apetytu (Staszewska, WHO, 2007)

Czynniki świadczące o tym, że uczeń może podjąć próbę samobójczą



CZYNNIKI WYSOKIEGO RYZYKA

10. W przeszłości podejmował już próby samobójcze.

11. Przejawiał inne zachowania ryzykowne, okaleczał się, spożywał alkohol, używał  

narkotyków itp.

12. W ostatnim czasie doświadczył jakiejś traumy, sytuacji stresowej, np. przeżył 

stratę ważnej 

relacji z kimś bliskim lub śmierć osoby bliskiej

13. Przejawia zainteresowanie tematyką śmierci, umierania, reinkarnacji, życia po 

śmierci itp.

14. Fascynują go znane osoby (np. gwiazdy popkultury), które popełniły samobójstwo

Wystąpienie przynajmniej jednego z powyższych czynników świadczy 

o wysokim ryzyku zachowań samobójczych (WHO, 2007)



Skuteczne - nieskuteczne

• Oddziaływania nastawione na zwiększenie wiedzy młodzieży licealnej na 

temat samobójstw oraz programy nastawione na identyfikowanie zagrożonej 

samobójstwem młodzieży i zwiększanie  ich tendencji do poszukiwania 

pomocy okazały się NIESKUTECZNE

• Programy szkolne-nastawione na wyrabianie nowych umiejętności 

SKUTECZNE

• Niebieska linia, choć dostępna, nie jest używana przez zagrożonych 

samobójstwem młodych mężczyzn i chłopców

• młodzież w potrzebie niechętnie korzysta z pomocy dorosłych i 

profesjonalistów a chętnie z pomocy kolegów

• specjalista w czasie  ostatniej wizyty przed próbą samobójczą nie wykrywa  

ryzyka (badania Fińskie i Brytyjskie)



Co młodzież identyfikuje jako ich największy problem?

Brak pozytywnych dorosłych,               

którzy mieliby czas i chcieli rozmawiać 





Młodzież o profilaktyce samobójstw w Polsce

• Ponad 73% ankietowanych uważa, że w Polsce nie ma zorganizowanego 

systemu zapobiegania samobójstwom lub o żadnym nie wie

• 72,5% uczniów postrzega działania profilaktyczne prowadzone przez 

szkołę jako nieskuteczne lub mało skuteczne 

• 67,3% badanych uznało Kościół katolicki za instytucję, której działania w 

zakresie profilaktyki samobójstw również są nieskuteczne 

• W opinii 51,5% respondentów środowisko rodzinne zapobiega 

zachowaniom autodestrukcyjnym. Do form zapobiegania uczniowie 

zaliczyli: rozmowy z rodzicami, okazywanie miłości i zrozumienia, 

atmosfera spokoju, szczerości i życzliwości w sytuacjach trudnych



Czynniki chroniące przed depresją

• Więź i wsparcie ze strony co najmniej jednego z rodziców

• Dobre relacje z rówieśnikami i wsparcie kolegów

• Zaangażowanie religijne

• Wyższa samoocena

• Posiadanie celów życiowych i planów na przyszłość

• Posiadanie jakiegoś zajęcia lub zatrudnienia (Costello, 

Swendsen, Rose, Dierker, 2008; Bhatia i Bhatia, 2007; Prevention Initiatives for Child 

and Adolescent Mental Health, 2002)



Czynniki chroniące przed samobójstwem
• Spójna rodzina (której członkowie wymagają od siebie nawzajem, okazują 

zainteresowanie i udzielają wsparcia)

• Dobra umiejętność stawiania czoła trudnościom

• Osiągnięcia szkolne

• Poczucie więzi ze szkołą

• Dobre relacje z rówieśnikami w szkole

• Mała dostępność środków umożliwiających skuteczne pozbawienie się życia (broni 

palnej, leków, trucizn)

• Umiejętność poszukiwania pomocy i porady u innych

• Umiejętność kontrolowania impulsów

• Umiejętność rozwiązywania problemów i konfliktów

• Integracja ze środowiskiem; okazje do uczestnictwa w działaniach, wydarzeniach 

szkolnych i kołach zainteresowań

• Poczucie sensu życia, zaufania do siebie i innych.

• stabilne środowisko

• dostęp do pomocy psychologiczno-pedagogicznej i medycznej



Czego nie wolno robić!

• Ukazywanie samobójstwa jako reakcji na stres i analizowanie 

mechanizmów psychologicznych – wtedy samobójstwo staje się 

nieuchronnym rozwiązaniem 

• Krótkie zajęcia na temat samobójstw niepowiązane z innymi 

działaniami profilaktycznymi w szkole 

• Ryzykowna profilaktyka: eliminacja skutków zamiast przyczyn zagrożeń 

• Pokazywanie zachowań samobójczych („instruktaż”) i zachowania 

otoczenia („ukaranie”) 

• Opowieści byłych samobójców 



Czego robić nie wolno !

• nie publikować fotografii ani listów pożegnalnych samobójcy; 

• nie podawać szczegółowego opisu metody popełnienia samobójstwa; 

• nie podawać nadmiernie uproszczonych przyczyn; 

• nie gloryfikować samobójstwa i nie robić z niego sensacji; 

• nie posługiwać się stereotypami religijnymi i kulturowymi; 

• nie przypisywać nikomu winy  (PTS, 2006; 2007)



Możliwości wykrywania 

zamiarów samobójczych



Czy nadal chcesz latać samolotami?

• Najsłabsze ogniwo każdego lotu to człowiek

• Co 8 pilot samolotu pasażerskiego ma objawy klinicznej depresji, a 

co 25 – myśli samobójcze (Environmental Health, 2015)

• 4,1 % (75 badanych pilotów) stwierdziło, że w ciągu ostatnich dwóch 

tygodni mieli myśli samobójcze



Ostatni lot Andreasa Lubitza 24.03.2015

Rozbił Airbusa A320 podczas lotu z Barcelony do Düsseldorfu, 

zginęło 150 osób



Na co zwracać uwagę w wywiadach

II pilot cierpiał prawdopodobnie na psychozę 

Specjaliści z zakresu Medycyny pracy sugerują:

ZMIENNE OBSERWOWALNE 

• Informacje o zaburzeniach psychicznych rodziców badanej osoby - czy co 

najmniej jeden z rodziców miał objawy zaburzeń, takich jak depresja, lęki, 

uzależnienie od alkoholu, inne uzależnienia, niewłaściwe zachowania 

(aspołeczne zaburzenia osobowości)

• Pytania o niekorzystne wydarzenia w dzieciństwie, takie jak śmierć jednego z 

rodziców, rozwód rodziców, utrata innej znaczącej osoby (np. babci, która 

wychowywała)

• przemoc w rodzinie (nadużycia fizyczne, seksualne), 

• alkoholizm w rodzinie (Brodziak, 2015)



Na co zwracać uwagę w wywiadach

• zachowania kryminalne członków rodziny

• przebycie ciężkiej choroby w dzieciństwie

• brak wsparcia w rodzinie (brak przejawów miłości, odrzucanie)

• złe wzorce wychowawcze

• czy wystąpiły znaczne negatywne wydarzenia w młodości i życiu dorosłym, takie 

jak poważne problemy w szkole, na uczelni, niepożądana ciąża, 

nieporozumienia, konflikty w rodzinie, rozpad pożycia, separacja, rozwód, śmierć 

bliskiej osoby, owdowienie, długotrwała samotność, popełnienie przestępstwa, 

nagła utrata źródeł utrzymania, bezdomność, skrajne ubóstwo, zadłużenie, 

niestabilne warunki finansowe

• Niskie poczucie koherencji (Brodziak, 2015)



Interpersonalna Teoria Samobójstwa 

ITS  - ZMIENNE NIEOBSERWOWALNE:

1. Udaremnienie przynależności (Thwarted Belonging ~ odrzucenie + wykluczenie);

2. Doświadczanie zbędności (Perceived Burdensomeness ~ jestem zbędny, 

przeszkadzam);

3. Nabyta zdolność do zrealizowania próby samobójczej (Acquired Capability for 

Suicide), na którą składają się:

a) zmniejszenie strachu przed śmiercią (Lowered fear of death) i

b) podwyższenie progu tolerancji na ból (Elevated physical pain tolerance) (Brodziak, 2015)

Czynnik kluczowy - deprywacja fundamentalnej potrzeby (przynależności) „częste, przyjemne i 

pozytywne emocjonalnie interakcje z pewną osobą lub osobami, w ramach długoterminowej, 

stabilnej opieki i troski” vs  „Nie mam nikogo, na kogo – będąc w potrzebie – mógłbym liczyć” i 

„Nie jestem wsparciem dla nikogo, nikt mnie nie potrzebuje (Baumeister, Leary, 1995)



Pieśń przyszłości - obiektywna ocena stanu zagrożenia 

• powzięcie zamiaru samobójczego musi powodować zestawienie 

obwodów neuronalnych reprezentujących obmyślony i ukonstytuowany 

plan wykonania pewnego ciągu działań

• obwody neuronalne stanowiące podstawę takiego wyobrażenia mogą 

cechować się znacznym powiązaniem z „wyobrażeniem samego 

siebie”, co odbywa się poprzez ośrodki pamięci autobiograficznej 

(Brodziak, 2015)



1. Nie należy lekceważyć żadnych sygnałów

Profilaktyka samobójstw

2. Rozpoznawanie dyskretnych sygnałów
- pożegnalna impreza,

- obdarowywanie przedmiotami, z którymi osoba była związana emocjonalnie,

- wzmianki o samobójstwie, śmierci i / lub o poczuciu bezsensu życia, 

bezradności (słowne i pozasłowne, na przykład w stroju, ekspresji plastycznej, 

czy muzycznej);

- izolowanie się od ludzi, 

- zaniedbywanie własnego wyglądu

- słuchanie określonej muzyki (utworów, które „nakręcają”)

- agresja jawna lub tłumiona

- informacje o wcześniejszych samouszkodzeniach i / lub próbach samobójczych

oraz zachowaniach impulsywnych

-trudna sytuacja życiowa (konflikty w rodzinie, samotność, doświadczanie przemocy, 

niepowodzenia szkolne, odrzucenie przez osobę znaczącą, utrata kogoś lub czegoś);



Profilaktyka samobójstw

3. Rozwój kompetencji społecznych poprzez  

warsztaty dla młodzieży

• rozwój empatii, asertywność, komunikacja interpersonalna, troska o 

innych, umiejętność nawiązywania rozmowy, 

• treningi radzenia sobie z sytuacjami trudnymi

• wzmocnienie poczucia własnej wartości i poszukiwanie dobrych stron w 

problemach (WHO, 2007)



Profilaktyka samobójstw

4. Wzmacnianie wychowawczych kompetencji 

rodziców
Nie wystarczy, aby dorośli mówili dziecku że jest kochane (istnieje wielka 

różnica między tym, że dziecko „jest kochane” a „czuje się kochane”)

25% rodzina rozpada się po 1 - 4 latach od samobójczej śmierci dziecka 

5. Wzmacnianie więzi ze szkołą
• Szkoła jako miejsce przyjazne i pozytywne

• Kształtowanie pozytywnej kultury rówieśniczej

6. Pozytywni dorośli
Osoby do których dzieci w kryzysie mają ochotę zwrócić z prośbą o pomoc



Profilaktyka samobójstw

8. Przeciwdziałanie aktom przemocy w szkole

7. Plany zastępcze 

uczenie poszukiwania alternatyw w każdej sytuacji posiadanie „planu B”

9. Kontakt z placówkami, w których można uzyskać pomoc

Numery telefonów (kryzysowy telefon zaufania, pogotowia ratunkowego, pogotowia 

psychiatrycznego)

10. Zwracanie uwagi na przypadki wagarowania, 
Absencje mogą być ważną przesłanką różnych problemów



Profilaktyka samobójstw

11. Spędzanie czasu w pozytywnych miejscach

• Aktywność fizyczna przeciwdziała depresji

• Wspierająca obecność bliskich osób

12. Edukacja dziennikarzy
(sugestie by podawali w mediach uogólnione informacje

bez nadmiernej ekspozycji (WHO, 2007)



Gdzie się przeprowadzić? ☺

najniższy wskaźnik samobójstw na świecie

0,5 na 100 000



Kilka jasnych myśli...

• Nie bój się cieni, one świadczą o tym, że gdzieś znajduje się światło

Oscar Wilde

• Nasze życie jest takim, jakim uczyniły je nasze myśli

• Spróbuj zapalić maleńką świeczkę, zamiast przeklinać ciemność

• Nie wychodź z siebie - możesz nie wrócić

• Nigdy nie bierz pod uwagę tylko jednej możliwości

• Nie należy mylić prawdy z opinią większości



Kilka jasnych myśli

• Kiedy się osiada na dnie nie trzeba już pływać

• Wypita czara goryczy często idzie na zdrowie

• Nie ma takiego nastroju, którego nie możnaby zepsuć

• 90% naszych zmartwień dotyczy spraw, które nigdy się nie zdarzą

• Jeśli nie masz po co żyć, żyj na złość innym

• Nie przejmuj się, że jesteś zerem - w końcu z zer składają się miliony



„Kto ratuje jedno życie, 

ratuje cały świat”


