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Problem samobójstw wśród młodzieży  
– propozycje działań profilaktycznych

W dzisiejszych czasach samobójstwa przestały stanowić tragiczny 
i niezwykły fenomen z kręgu tabu, a stały się ważnym problemem 
społecznym, gdyż coraz więcej osób umiera, odbierając sobie życie, 
a samobójstwo staje się obecnie jedną z wiodących przyczyn zgonów, 
zwłaszcza wśród osób młodych. W przeciwdziałaniu temu zjawisku 
konieczne jest interdyscyplinarne podejście do jego rozumienia oraz 
współpraca specjalistów pochodzących z różnych środowisk i grup 
zawodowych: lekarzy, psychologów, nauczycieli, księży, policjantów, 
trenerów, etyków i wielu innych. niniejsza praca poświęcona jest 
przed stawieniu roli przede wszystkim środowiska szkolnego w walce 
z problemem samobójstw wśród dzieci i młodzieży oraz strategiom, 
które w tej walce można zastosować.

Samobójstwo

Według danych Komendy Głównej Policji w ciągu ostatnich 5 lat 
(2003-2007) jedenaścioro dzieci w wieku do 9 lat podjęło zamachy 
samobójcze, z czego 9 zakończyło się śmiercią. W grupie wiekowej 
10-14 lat w tym samym czasie usiłowało odebrać sobie życie 306 dzieci, 
z czego 163 w wyniku tego zmarło. W jeszcze starszej grupie wiekowej 
młodzieży 15-19 lat liczby te są znacznie większe: 1759 zamachów, 
w tym 1085 ze skutkiem śmiertelnym. Szacuje się, że średnio rocznie 
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z powodu samobójstwa ginie 217 nastolatków w tym wieku. Pocie-
szające może być jedynie, że współczynniki te nieznacznie spadły 
w porównaniu z latami wcześniejszymi.

niestety, wyniki wielu badań wskazują na dramatyczne niedosza-
cowanie liczby samobójstw w statystykach policyjnych (o’connor, 
Sheehy 2002). Jest to związane z tym, że policja ma informacje jedy-
nie o tych zamachach, do których sama zostaje wezwana. również 
dokumentacja służb medycznych nie ujawnia prawdziwej liczby za-
machów samobójczych, ponieważ nie wszystkie akty autodestrukcji 
w konsekwencji wymagają interwencji medycznej. Szacuje się, że 
liczba zamachów samobójczych jest co najmniej 15-krotnie wyższa 
od liczby śmierci samobójczych (Kaplan, Sadock 1998), co wskazuje, 
że w rzeczywistości rocznie zamachy samobójcze podejmuje ponad 
250 dzieci w wieku 10-14 lat i co najmniej 3000 nastolatków w wieku 
15-19 lat.

Liczby te dotyczą przede wszystkim dziewcząt, które ok. 4 razy 
częściej dokonują zamachów na swoje życie, podczas gdy chłop-
cy znacznie częściej giną w wyniku podjętych prób w porównaniu 
z dziewczętami – ok. 75% ofiar śmiertelnych zamachów w wieku do 
19 roku życia stanowią chłopcy (Brodniak 2007; Kaplan, Sadock 1998; 
www.suicidology.org).

aktualnie samobójstwo jest drugą z przyczyn śmiertelności dzie-
ci i młodzieży od 7 do 19 roku życia (pierwszą są różnego rodzaju 
wypadki) (tamże), co obnaża skalę i powagę zjawiska i wskazuje na 
konieczność wzmożenia działań zapobiegających tragicznym śmier-
ciom z własnej ręki.

Jak wykazują badania prowadzone od 2001 roku w łódzkich szko-
łach ponadpodstawowych, 1/3 uczniów potwierdza obecność myśli sa-
mobójcze (Gmitrowicz 2007). Wyniki te zbieżne są z wynikami badań 
autorki z 2004 roku prowadzonych wśród krakowskich gimnazjalistów 
(15-16 lat), w których 46% badanych przyznało się do występowania 
u nich myśli samobójczych, w tym 14% zgłaszało duże ich nasilenie. 
należy tutaj uwzględnić, że około 1/3 osób myślących o samobójstwie 
z czasem zaczyna układać plany samobójcze, które w większości przy-
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padków zostaną zrealizowane. Dane te pozwalają uświadomić sobie, 
jak rozległa, a mało widoczna w powierzchownym oglądzie jest skala 
zjawiska. W potocznej świadomości społecznej samobójstwo postrze-
gane jest jako zjawisko tajemnicze, bardzo rzadkie, dotyczące osób 
pojedynczych i przede wszystkim już nieżyjących. W rzeczywistości 
problem ten dotyczy osób żyjących; wielu wielu z nas.

Problem samobójstw jest niezmiernie złożony, na co wskazuje 
chociażby różnorodność dyscyplin i podejść teoretycznych do tego 
zagadnienia, począwszy od psychiatrii, psychologii poprzez prawo aż 
do filozofii, religii i etyki. nie zagłębiając się nadmiernie w szczegó-
łowe teoretyczne wyjaśnianie tego zjawiska na gruncie różnych dy-
scyplin naukowych, chciałabym przedstawić ogólny model czynników 
warunkujących samobójstwo (Van heeringen 2001), mający dużą 
użyteczność w praktyce zapobiegania samobójstwom.

Model ten zakłada, że na samobójstwo mają wpływ czynniki, które 
można zaliczyć do trzech podstawowych kategorii, a pierwszą z nich 
są czynniki związane z cechą. chodzi tutaj o cały zestaw względnie 
stałych uwarunkowań, takich jak osobowość, sposób funkcjonowania 
poznawczego, dotychczasowa historia życia, a szczególnie obecność 
lub nieobecność w niej traumatycznych zdarzeń życiowych. Do tej 
grupy czynników można zaliczyć również czynniki związane z cecha-
mi biologicznymi, np. uwarunkowania temperamentalne, poziom 
serotoniny w mózgu wpływający na nastrój itp. czynniki te nie mają 
bezpośredniego wpływu na samobójstwo, ale przesądzają o naszym 
przystosowaniu się, o umiejętnościach radzenia sobie w różnego rodza-
ju sytuacjach, w tym kryzysowych, również o kompetencjach społecz-
nych, umiejętności szukania wsparcia itp. te uwarunkowania stanowią 
pewnego rodzaju podłoże, które może zabezpieczać daną osobę przed 
samobójstwem, albo też – jeśli kształtują się one niekorzystnie – mogą 
zwiększać podatność na zachowania autodestrukcyjne.

Drugą grupę czynników określa się jako czynniki związane ze 
stanem. chodzi tutaj o aktualne warunki życia, trudności, którym 
trzeba sprostać. najczęściej są to różnego rodzaju trudne zdarzenia 
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życiowe, choroby, sytuacja rodzinna, ekonomiczna, egzystencjalna, 
społeczna itp. – a więc te wszystkie czynniki, którymi najczęściej 
są tłumaczone samobójstwa i próby samobójcze. np. w statystykach 
Komendy Głównej Policji podaje się następujące faktory jako bezpo-
średnie przyczyny samobójstw (uszeregowane wg częstotliwości wy-
stępowania): nieporozumienia rodzinne, przewlekła choroba, warunki 
ekonomiczne, zawód miłosny, nagła utrata źródeł utrzymania, śmierć 
bliskiej osoby, problemy szkolne, kalectwo, aIDS, niepożądana ciąża. 
Listę tą można rozszerzać o wiele kolejnych „powodów”, ale szcze-
gólnie wyróżnić należy tutaj choroby psychiczne, które bardzo często 
przyczyniają się do samobójstwa, a diagnozowane bywają dopiero post 
mortem. Wg Pużyńskiego około 40% osób podejmujących zamachy 
samobójcze w chwili samobójstwa cierpi na depresję (w znaczeniu 
choroby psychicznej) (Pużyński 1988). natomiast niemal wszyscy 
samobójcy mają głębokie poczucie beznadziei (tamże, Shneidman 
1996, hołyst 2002) i zdradzają pojedyncze objawy depresyjne, które 
nie świadczą o chorobie psychicznej, ale są przejawem rozwijającego 
się procesu zmian w psychice prowadzących do samobójstwa, procesu 
nazywanego syndromem presuicydalnym.

o tym, czy dane trudne sytuacje życiowe i choroby przyczynią się 
do samobójstwa, decyduje, jak już wspomniano, m.in. to, jak odporni 
jesteśmy na ich destrukcyjny wpływ, o czym stanowią m.in. względnie 
trwałe czynniki związane z naszą konstrukcją psychofizyczną. Decy-
dujący jednak wpływ na to, czy kryzys przerodzi się w działania prze-
ciwko samemu sobie i swojemu życiu, mają tzw. czynniki spustowe, 
które mogą osłabiać lub nasilać powstałe tendencje rezygnacyjne, a za-
licza się do nich przede wszystkim faktory związane z bezpośrednim 
otoczeniem osoby zagrożonej. najistotniejszym z tych czynników jest 
wsparcie społeczne lub jego brak. Statystyki mówią, że duża część 
osób podejmujących zamachy to osoby samotne (o’connor, Sheehy 
2002). Dwukrotnie wyższe współczynniki samobójstw notuje się 
dla osób w stanie wolnym w porównaniu z osobami pozostającymi 
w związkach małżeńskich (Kaplan, Sadock 1998), co oznacza, że bar-
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dziej narażone na samobójstwo są osoby, których sieć społeczna jest 
prawdopodobnie słaba. o tym, jak ważny jest to czynnik, świadczy 
również to, że niemal wszyscy samobójcy w pewien sposób informują 
otoczenie o swoich zamiarach, tak jakby pragnęli pomocy, wsparcia, 
udaremnienia samobójczego planu (Shneidman 1996). Brak reakcji 
najbliższego otoczenia na te sygnały ostrzegawcze odbierany jest jako 
bycie pozostawionym samemu sobie, zielone światło na drodze do 
śmierci. Samobójcy niemal zawsze targani są silnymi wątpliwościami 
i ambiwalentnymi uczuciami wahając się między decyzją o zacho-
waniu życia a nieodwracalnym wyborem śmierci (Shneidman 1994; 
ringel 1997; Płużek 1997), często z tym dylematem męczą się bar-
dzo długi czas i są tym wyczerpani, stąd są dosyć wrażliwi i podatni 
na różnego rodzaju nawet incydentalne zdarzenia czy sygnały w ich 
otoczeniu, które mogą być potraktowane jako kolejny argument za 
śmiercią lub przeciwko niej. W sytuacjach bardzo nabrzmiałych oso-
by samobójcze odczuwają dużą ulgę, jeśli otoczenie zadziała aktyw-
nie i jednoznacznie na rzecz życia, zapewniając takiej osobie pomoc 
medyczną, psychologiczną, intensywną opiekę, nawet jeśli one same 
o to nie proszą bądź też wzbraniają się przed tym. Bardzo istotnym 
czynnikiem jest tutaj również dostępność placówek opieki zdrowia 
psychicznego, poradni psychologiczno-pedagogicznych, ośrodków 
interwencji kryzysowej bądź różnego rodzaju paraprofesjonalistów 
mogących udzielić pomocy.

Duży wpływ na podjęcie zamachu samobójczego ma również tak 
prozaiczna sprawa, jak dostępność metod zadania sobie śmierci, 
a więc np. dostępność broni palnej, dużej ilości leków itp. Badania 
dowodzą, że osoby, które w przeszłości podjęły zamach samobójczy, 
wierne są najczęściej jednej metodzie zadania sobie śmierci i pozba-
wienie ich tej metody znacznie przyczynia się do spadku ryzyka sa-
mobójczego (o’connor, Sheehy 2002), a przynajmniej do odroczenia 
kolejnego zamachu, co daje przestrzeń do zintensyfikowania oddzia-
ływań interwencyjnych, medycznych, psychologicznych itp.
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należy wspomnieć tutaj o jeszcze jednym istotnym czynniku pro-
gowym, jakim jest zdarzenie śmierci samobójczej w otoczeniu danej 
osoby, które może spowodować tzw. „zarażenie się samobójstwem”. 
otóż osoby będące w kryzysie suicydalnym, w sytuacji kiedy inna 
osoba, znana im, w jakiś sposób bliska (rówieśnik, idol), odbierze 
sobie życie, mogą silnie identyfikować się z nią, odczuwać, że nie ma 
już dla nich innej drogi niż samobójstwo. ten efekt naśladownictwa 
jest szczególnie silny, jeśli reakcje otoczenia na wcześniejszą śmierć 
są gloryfikujące, mitologizujące zmarłego (np. jak to miało miejsce 
w przypadku śmierci Kurta cobaina) i sam czyn samobójczy, co może 
być dla potencjalnego samobójcy pewną pokusą, nadzieją na zdoby-
cie szacunku, uwagi, zainteresowania jego osobą po śmierci, czego 
prawdopodobnie brakuje mu w życiu.

Przedstawiony powyżej model wyjaśniający samobójstwa jest kom-
plementarny z modelem prewencji samobójstw, który chciałabym teraz 
dokładniej omówić. Klasyczne w prewencji w służbie zdrowia jest 
podeście caplana (1964), który dokonał rozróżnienia na prewencję 
pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia. częściej używa się tutaj od-
powiednio określeń: prewencja, interwencja i postwencja i wszystkie 
te trzy formy mają duże znaczenie w zapobieganiu samobójstwom 
wśród nastolatków.

Profilaktyka

Jak już wspomniałam, laikowi samobójstwo wydaje się zjawiskiem 
enigmatycznym, pojawiającym się dość nagle, w powiązaniu z jedną 
konkretną przyczyną, a czasem wręcz znikąd, bez uchwytnej przyczy-
ny. Jednak korzenie samobójstwa tkwią znacznie głębiej w psychice 
człowieka i w jego historii. Jak pisał Menninger: „Samobójcą jest 
się na długo przed popełnieniem samobójstwa” (za: Ledwoch 1997, 
str. 89). Wiedza o tym pokazuje, że rozkwitłe już kryzysy suicydalne, 
plany, zamachy i śmierci samobójcze to jedynie wierzchołek góry 
lodowej, a prewencja samobójstw w znaczeniu pomocy osobom już 
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będącym w kryzysie samobójczym obejmuje jedynie niewielką część 
osób zagrożonych tym problemem. znacznie większym wyzwaniem 
i trudniejszym przedsięwzięciem jest profilaktyka samobójstw skie-
rowana do wszystkich tych, których ten problem mógłby pośrednio 
lub bezpośrednio dotyczyć w przyszłości, a więc co całej społeczności, 
zwłaszcza ludzi młodych.

Potrzebę profilaktyki jako pierwsi dostrzegli amerykanie, oni też 
najwcześniej wprowadzili programy profilaktyki samobójstw do poli-
tyki narodowej i mają najwięcej doświadczeń na tym polu. Jak podaje 
Brodniak (2007), na 38 krajów europejskich tylko w 20 są narodowe 
programy lub strategie zapobiegania samobójstwom. Wprowadzenie 
narodowych programów profilaktyki samobójstw w Finlandii, Danii, 
Szwecji, norwegii i na Węgrzech w latach 90. ubiegłego wieku przy-
czyniło się do spadku ilości samobójstw o około 20-30% na przestrzeni 
około 10 lat (tamże), a można się spodziewać, że skuteczność tych 
działań potwierdzi się w jeszcze większym stopniu w dalszych latach.

niestety, Polska aktualnie nie ma żadnej krajowej strategii ani 
programu zapobiegania samobójstwom; jest to dopiero planowane 
w ramach narodowego Programu ochrony zdrowia Psychicznego, 
który nadal jest w fazie przygotowań. Dodatkowym problemem są tutaj 
bardzo duże koszty finansowe wprowadzenia w życie szeroko zakro-
jonych działań profilaktycznych. Profilaktyka samobójstw w Polsce 
aktualnie zależy od inwencji przede wszystkim pracowników oświaty, 
dyrektorów szkół, nauczycieli, pedagogów i psychologów.

zarówno rozważania teoretyczne, jak i doświadczenia z państw 
prowadzących profilaktykę samobójstw wskazują na konieczność bar-
dzo dużej różnorodności oddziaływań profilaktycznych i szerokiego 
grona ich odbiorców. tego typu programy najczęściej realizowane są 
w szkołach i skierowane do nauczycieli, pedagogów, psychologów 
szkolnych, pracowników administracji, uczniów, rodziców, a także 
ochotników ze społeczności lokalnych. W zależności od grupy adre-
satów składają się one z bloków informacyjnych oraz treningowych 
w różnych proporcjach, czasami są wprowadzane również elementy 
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screeningowe. Pozwolę sobie omówić różnorodność tych form na 
kilku przykładach programów amerykańskich.

Stany zjednoczone

najbardziej rozpowszechnione w USa są Ogólnoedukacyjne Pro-
gramy Zapobiegania Samobójstwom, skierowane przede wszystkim 
do młodzieży szkolnej, ale także do innych grup odbiorców. Ich głów-
nym zadaniem jest upowszechnianie wiedzy o zjawisku samobójstwa, 
o czynnikach warunkujących zachowania suicydalne, o alarmujących 
symptomach, dynamice kryzysów suicydalnych itp. W ramach tych 
oddziaływań młodzież uczy się także rozwijać swoje kompetencje 
społeczne, które pomogłyby poprawić jakość relacji z rówieśnikami, 
rodzicami, nauczycielami i tym samym umożliwiłyby rozbudowa-
nie naturalnej sieci wsparcia. U beneficjentów rozwijane są również 
kompetencje radzenia sobie w sytuacjach trudnych, strategie rozwią-
zywania problemów, poszukiwania pomocy. zachęca się młodzież 
do dzielenia się swoimi emocjami, szczególnie tymi, którymi dzielić 
się najtrudniej, związanymi z doświadczeniami utraty, żalu, smutku.

W ramach tych ogólnych programów rozwija się także wrażliwość 
młodych ludzi na przeżycia innych i umiejętność dostrzeżenia niepo-
kojących sygnałów samobójczych wśród rówieśników. Jak pokazują 
wyniki badań, młodzież zagrożona samobójstwem najchętniej szuka 
wsparcia właśnie u swoich rówieśników (hołyst 2007), zatem czę-
sto właśnie od tej grupy zależą dalsze losy potencjalnego samobójcy. 
Kolejnym z ważnych celów programów ogólnoedukacyjnych jest 
dostarczanie informacji o odpowiednich źródłach profesjonalnej po-
mocy i zachęcanie do kontaktowania się ze specjalistami. Wydaje się, 
że tego typu oddziaływania mogłyby być realizowane w warunkach 
polskich, w formie np. wykładów czy pogadanek w ramach godzin 
wychowawczych, o czym świadczy chociażby fakt, że wiele szkół już 
się tego podjęło we własnym zakresie.

Kolejną grupą programów, które okazały się bardzo skuteczne są 
programy wsparcia rówieśniczego. Ich celem jest wzmacnianie więzi 
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koleżeńskich, przyjacielskich i w ten sposób wykorzystywanie natu-
ralnych zasobów społecznych wsparcia. W grupach warsztatowych 
młodzież uczy się współpracy, współdziałania, rozwiązywania prob-
lemów, ale przede wszystkim korzystania ze wsparcia i udzielania go 
innym. tego typu programy również realizowane są w Polsce, jednak 
w niewystarczającym zakresie.

Szczególnie istotne są również programy screeningowe, których 
celem jest wykrywanie osób szczególnie zagrożonych. Służą temu 
ankiety oraz wywiady przeprowadzane w szkołach z uczniami. Koszty 
tego typu działań są stosunkowo niewysokie, a screening pomaga dosyć 
szybko i skutecznie wyodrębnić grupę osób, która wymaga znacznie 
intensywniejszych działań prewencyjnych w formie pomocy psycho-
logicznej czy medycznej. również tego typu działania screeningowe 
prowadzone są w Polsce, niestety, sporadycznie. Jednym z powodów 
jest prawdopodobnie fałszywe przekonanie, że mówienie o samo-
bójstwie jest jednoznaczne z zachęcaniem do samobójstwa. Innym 
powodem może być lęk środowiska szkolnego przed diagnozą i ujaw-
nieniem skali problemu, zwłaszcza w obliczu braku odpowiednich 
planów i strategii radzenia sobie z nim na poziomie struktur lokalnych.

Kolejną grupą programów prowadzonych w USa są programy 
szkoleń tzw. strażników (ang. gatekeepers), zarówno pochodzących 
ze środowiska szklonego, jak i ze społeczności lokalnych. Są to pe-
dagodzy, nauczyciele, wychowawcy, księża, policjanci i wszelkiego 
rodzaju ochotnicy mający bezpośredni kontakt z młodzieżą, np. pra-
cownicy klubów młodzieżowych, fryzjerzy itp. Strażnicy uczeni są 
rozpoznawania symptomów samobójczych i udzielania wsparcia oso-
bom zagrożonym, kierowania do właściwych placówek oferujących 
profesjonalną pomoc. Są również szkoleni w zakresie krótkotermino-
wych oddziaływań interwencyjnych.

W USa wprowadzono również szereg programów mających na 
celu rozbudowę sieci ośrodków interwencji kryzysowej i telefonów 
zaufania, w ramach których wysoko wyspecjalizowani profesjonaliści 
mogą udzielić pomocy przez całą dobę. często pracownicy tych in-
stytucji są pierwszymi profesjonalistami, do których zwraca się osoba 
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w kryzysie. telefony zaufania zapewniają anonimowość i możliwość 
bezpiecznej rozmowy, rozładowania napięcia w chwili kryzysu. ośrod-
ki interwencji kryzysowej służą pomocą nie tylko terapeutów, psycho-
logów i psychiatrów, ale także pracowników socjalnych i prawników. 
W Polsce jest około 40 takich ośrodków, jednak profilowane są one 
przede wszystkim na ofiary przemocy, a oferta dla osób w kryzysie 
suicydalnym zdecydowanie wymaga rozszerzenia.

Wspomnieć należy również o Programach Ograniczania Dostę-
pu do Śmiercionośnych Środków, które odwołują się do wyników 
przytoczonych już wcześniej badań, które mówią, że jeśli potencjalny 
samobójca nie ma w zasięgu zaplanowanego przez siebie środka słu-
żącego odebraniu sobie życia, odroczy prawdopodobnie swój zamiar, 
dając sobie w ten sposób czas i możliwość uzyskania pomocy, lub 
użyje innego środka o mniejszej skuteczności, co może zwiększyć 
szansę przeżycia zamachu.

niezwykle istotne są również programy postwencji, to jest oddzia-
ływań po tym, jak już zagrożenie samobójcze ziściło się w postaci 
zamachu lub śmierci samobójczej, ale zostaną one omówione w dalszej 
części pracy.

Polska

Prowadzenie zorganizowanej, szeroko zakrojonej działalności pro-
filaktycznej samobójstw w Polsce nastręcza, niestety, wiele trudności. 
Sporą przeszkodą jest nie tylko brak nakładów na tego typu działalność, 
ale także znaczna nieufność co do sensowności i skuteczności profi-
laktyki jako takiej. W polskim społeczeństwie wciąż pokutuje wiele 
mitów na temat samobójstw, które to mity podtrzymują tabuizację 
tego problemu i brak zrozumienia dla osób zmagających się z nim. 
Problemem jest również to, że często osoby prowadzące działalność 
wychowawczą mimo chęci pomocy nie mają wystarczającej wiedzy 
o tym zjawisku i o adekwatnych strategiach reagowania i przeciwdzia-
łania, i pozostają skazane na własną inwencję.
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W sytuacji braku krajowej strategii zapobiegania samobójstwom 
w Polsce pomocą są programy mające na celu dbanie o ogólnie ro-
zumiany dobrostan psychofizyczny młodzieży, które przynajmniej 
w sposób pośredni mogą przyczynić się do spadku liczby samobójstw. 
Pierwszym z nich jest program Narodowej Strategii Bezpieczeństwa 
Dzieci stworzony w 2006 roku i wdrażany do realizacji w roku 2008. 
Jednym z jego celów, oprócz zapobiegania zaniedbaniu, przemocy, 
demoralizacji, przestępczości i zagrożeniu urazami i wypadkami, jest 
także zapobieganie samobójstwom wśród dzieci i młodzieży.

Innym programem, również wyraźnie związanym z problematyką 
samobójstw jest rządowy program „Zero tolerancji dla przemocy 
w szkołach” mający zapobiegać zachowaniom agresywnym i prze-
mocowym, które przecież są ściśle powiązane z zachowaniami au-
todestrukcyjnymi. Duże nadzieje pokładane są także w pionierskich 
w polskich warunkach programach kierowanych do rodziców, mają-
cych poprawiać jakość komunikacji i więzi z dziećmi, które są jednymi 
z najważniejszych czynników zabezpieczających przed patologią.

odpowiedzialność za profilaktykę nie spoczywa jednak wyłącz-
nie na profesjonalistach: psychologach, pedagogach, nauczycielach, 
trenerach wdrażających programy, odpowiedzialność spoczywa na 
nas wszystkich. to my jako społeczeństwo kształtujemy świat, w któ-
rym żyjemy i my jesteśmy odpowiedzialni za atmosferę, jaka w nim 
panuje, oraz za to, czy sprzyja ona zdrowiu psychicznemu, poczuciu 
bezpieczeństwa, samorealizacji, poczuciu godności własnej i warto-
ści wyznawanych przez nas zasad. Poznaniem i opisem najbardziej 
sprzyjających zdrowiu psychicznemu warunków zajmuje się nauka 
nazywana higieną psychiczną i mimo wielu rozbieżności w sprawie 
definiowania pojęcia zdrowia psychicznego między różnymi autorami, 
co do warunków sprzyjających zdrowiu panuje duża zgodność. zasady 
prawidłowego funkcjonowania psychiki i warunki temu sprzyjające 
zostały zebrane w Karcie zdrowia Psychicznego, przyjętej przez Pol-
skie towarzystwo higieny Psychicznej w 1994 roku.

ruch higieny psychicznej postuluje upowszechnianie stylu życia 
zgodnego z wyższymi wartościami i sprzyjającego ich rozwojowi. 
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chodzi tutaj o takie wartości, jak prawda, pokój, wolność, wyrozu-
miałość, integracja, szacunek. W dzisiejszych czasach, czasach rela-
tywizmu moralnego, częstego przedkładania wartości ekonomicznych 
nad rodzinne, pragmatycznych nad etyczne, konformizmu nad twór-
czy indywidualizm, łatwo można się zgubić, szczególnie jeśli jest się 
w okresie poszukiwania własnej tożsamości, wyboru drogi życiowej 
i priorytetów, z czym zmagają się adolescenci. Stąd niezwykle ważne 
jest promowanie i afirmowanie w społeczeństwie wartości humani-
stycznych, które w centrum swojego zainteresowania stawiają czło-
wieka i jego życie. Poczucie sensu życia, jego celowości i możliwość 
spełnienia się w nim są podstawowymi czynnikami zapobiegającymi 
samobójstwom. Konieczna jest również świadomość, że trud istnie-
nia, cierpienie i trudne wybory wpisane są w ludzkie życie, ale mają 
one swój głębszy sens (Frankl 1971). Pamiętać należy również, że 
zmieniać, udoskonalać nasze otoczenie, społeczność, w której żyjemy, 
możemy tylko wtedy, gdy sami jako pierwsi podejmiemy pracę nad 
własnym rozwojem.

Podsumowując dotychczasowe rozważania na temat profilaktyki 
samobójstw, warto jeszcze raz przytoczyć najważniejsze zagadnienia, 
które powinny zostać ujęte w programach, takie jak:
• upowszechnienie wiedzy o zjawisku samobójstwa,
• kształtowanie postawy uważności, dzięki której możliwe jest roz-

poznawanie symptomów zachowań rezygnacyjnych,
• kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych,
• poszukiwanie sensu życia,
• wzmacnianie pozytywnych cech charakteru i pozytywnych postaw 

wobec życia,
• kształtowanie postaw życzliwego i aktywnego zaangażowania 

w sprawy innych ludzi,
• kształtowanie umiejętności pomagania innym bez odbierania im 

inicjatywy i możliwości samodzielnego znalezienia rozwiązania 
(Malicka-Gorzelańczyk 2000).
Profilaktyka, jak dowiedziono naukowo, obniża współczynniki sa-

mobójstw uczniów, jednak nie eliminuje zjawiska. Problem samobój-
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czy najczęściej ujawnia się w sposób nagły i gwałtowny pod postacią 
zamachu na życie. Warto być zatem przygotowanym na taką ewen-
tualność i dysponować już planem dalszego działania. Staszewska 
(2007) proponuje w tym celu podjęcie m.in. następujących kroków:

• omówienie problematyki samobójstw na forum rady pedagogicz-
nej,

• opracowanie planu zapobiegania ostrym sytuacjom kryzysu, stwo-
rzenie procedur postępowania na wypadek kryzysu oraz bazy da-
nych placówek i osób, do których można zwrócić się o pomoc,

• powołanie wśród pracowników szkoły zespołu kryzysowego oraz 
umożliwienie osobom z tego zespołu odbycia szkoleń w zakresie 
interwencji kryzysowej,

• stałe monitorowanie stanu psychicznego uczniów,
• przeprowadzanie cyklicznych badań wśród uczniów, mających na 

celu określenie obecności czynników sprzyjających samobójstwom 
(np. przemoc w rodzinie, alkoholizm, traumy itp.) (tamże, str. 53).

Interwencja

zanim przejdziemy do omówienia zagadnień interwencji w sytua-
cji zagrożenia samobójstwem, warto przyjrzeć się dynamice kryzysu 
suicydalnego i jego symptomom.

czyn samobójczy prawie zawsze poprzedzony jest fazą prodro-
malną, zarówno u osób zdrowych, jak i wykazujących cechy zaburzeń 
psychicznych. Jest to szereg specyficznych procesów psychicznych 
pod postacią kryzysu psychologicznego o wyraźnym początku oraz 
charakterystycznym przebiegu, nazwanych przez ringla (1997) syn-
dromem presuicydalnym. Według ringla na syndrom presuicydalny 
składa się bogactwo objawów, które zawrzeć można w trzech głów-
nych grupach. Są to: zawężenie, agresja hamowana i autoagresja oraz 
fantazje samobójcze.
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często cały proces rozpoczyna się od zawężenia sytuacyjnego. 
osoba nim dotknięta ma wrażenie, że nie mieści się w ramach, które 
dyktuje jej życie, nie jest w stanie sprostać jego wymaganiom. Do-
chodzi do utraty równowagi pomiędzy warunkami życia a własnymi 
możliwościami, a rozbieżność ta wydaje się nie do przezwyciężenia. 
zawęża się pole widzenia i wykruszają się alternatywne możliwości 
rozwiązania. osoba taka nie umie spojrzeć już na siebie i swoje trudno-
ści z metapoziomu, zamiast tego zagłębia się w beznadziejności swojej 
sytuacji. zawężenie to może być reakcją na realnie trudną sytuację 
(np. nieuleczalna choroba) lub na przewidywane lub wyobrażone za-
grożenia (np. spodziewana utrata środków materialnych niezbędnych 
do życia).

Początkowo zostaje podjęta walka z poczuciem zawężania się świa-
ta i możliwości działania, pojawiają się bardzo silne emocje. okres ten 
pełen jest wahań i niepewności. Ponawiane próby rozwiązania konflik-
tu nie przynoszą rozstrzygnięcia i jeszcze bardziej nasilają poczucie 
frustracji, niemocy, bezradności oraz rozpacz, rezygnację, rozżale-
nie. Sprzężenie zwrotne tworzą negatywne emocje oraz specyficzne 
zniekształcenia myślenia, które osłabiają zdolność do pozytywnego 
rozwiązania kryzysu. Mogą zrodzić się myśli samobójcze, które są 
rozmyślaniem o możliwości śmierci albo wyrazem pragnienia śmierci 
w obliczu narastających trudności. Pełne zawężenie dynamiczne ma 
miejsce, kiedy przeżycia te są powtarzalne i kiedy zanika poczucie 
czasu. osoba dotknięta nim ma wrażenie, że zmaga się z problemem 
od zawsze i nie może znaleźć ukojenia. Poczucie uwikłania w ciężkiej 
teraźniejszości odbiera nadzieję na przyszłość, w ogóle perspektywę 
przyszłości. osoba w sytuacji presuicydalnej doświadcza działania 
sił, które pchają ją do samobójstwa. zawężenie dynamiczne można 
porównać do sił pokonujących grawitację. Siły te pokonują instynkt 
samozachowawczy człowieka. Sama osoba w tej sytuacji nie jest w sta-
nie tej siły przezwyciężyć.

Dochodzi również do zawężenia stosunków międzyludzkich, któ-
re może przybierać postać albo całkowitej izolacji, albo kontaktowania 
się z pojedynczymi, wybranymi osobami, albo dewaluacji istniejących 
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kontaktów. relacje z innymi stają się obciążające, a jest to o tyle nie-
bezpieczne, że wycofanie się z życia społecznego prowadzi do utraty 
systemu wsparcia, w związku z czym nasila się prawdopodobieństwo 
śmierci samobójczej.

Kryzys dotyka również sfery wartości i uczuć wyższych w postaci 
zawężenia świata wartości. Przede wszystkim niemal zawsze spada 
poczucie własnej wartości. osoba dotknięta nim często ma wrażenie, 
że jest niepotrzebna, bezużyteczna, a nawet że jest ciężarem dla innych 
i lepiej byłoby, gdyby nie żyła. Spada również szacunek do wyznawa-
nych powszechnie wartości, które w obliczu cierpienia i bezsilności 
stają się blade i nie nadają już życiu sensu . to co dotychczas było 
przedmiotem szczególnej troski i kultu, staje się obojętne. Wyznawane 
wcześniej wartości ulegają dewaluacji, spłycają się. Wpływa to zna-
cząco na obraz własnej osoby, na poczucie bezwartościowości tego, 
z czym dotychczas dana osoba się identyfikowała. osoba w kryzysie 
suicydalnym czuje się różna od innych ludzi, z którymi zdaje się łączyć 
ją coraz mniej. odzwierciedla się to we wzroście wagi jej subiek-
tywnych ocen, często niepokrywających się z powszechnie uznanymi 
wartościami czy ocenami, np. może pojawić się gloryfikacja śmierci 
jako „Wielkiej Pocieszycielki” lub też przyjęcie nihilistycznych po-
glądów na życie i świat.

Kolejnym czynnikiem charakterystycznym dla syndromu presuicy-
dalnego jest duże nasilenie agresji, która została zahamowana, oraz 
autoagresji. Sytuacja syndromu presuicydalnego wiąże się z ogrom-
nym napięciem, wynikającym z wewnętrznej walki pomiędzy siłami 
życia i siłami śmierci oraz z walki podjętej z rzeczywistością: rodzinną, 
społeczną, zawodowo-ekonomiczną, kulturowo-polityczną, czaso-
przestrzenną. agresja zostaje zwrócona przeciwko własnej osobie, 
w momencie kiedy w człowieku nagromadziły się wielkie jej pokła-
dy, a wyrażenie jej na zewnątrz jest zablokowane. Może dziać się tak 
na skutek czynników wewnętrznych, na przykład obawy przed karą, 
odrzuceniem, lub też na skutek działania czynników zewnętrznych, 
takich jak normy kulturowe, niedobór społecznie akceptowanych form 
wyrażania agresji w społeczeństwie itp.
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ostatnią grupą zjawisk towarzyszących dojrzewaniu do zamachu 
na własne życie są fantazje samobójcze. Początkiem jest rezygna-
cja ze zmieniania rzeczywistości na rzecz marzeń, w miejsce walki 
pojawia się ucieczka w świat wyobrażeń. człowiek zadomowiony 
w marzeniach poprzez kontrast jeszcze silniej odczuwa szarzyznę lub 
ciemności sytuacji, w której się znajduje i od której chce uciec. Ma-
rzenia nabierają wtedy własnej dynamiki i mocy.

Początkowo pojawiają się niewinne fantazje o śmierci, przypadko-
wej, na skutek nieszczęśliwego wypadku lub nagle i gwałtownie roz-
wijającej się choroby. towarzyszy im obraz siebie jako osoby martwej, 
chęć nieżycia, a raczej pragnienie niebytu, „zaśnięcia na dłużej”. na 
tym etapie śmierć jest jeszcze spostrzegana jako odwracalna, chwilo-
wa. Początkowo niewinne myśli o samobójstwie, dające możliwość 
rozładowania napięcia w trudnej sytuacji, nabierają z czasem charak-
teru samodzielnych bytów. Stają się natrętnym, obezwładniającym 
myśleniem.

z czasem fantazje te nabierają realnych kształtów, bardziej konkret-
nych myśli samobójczych, w których sprecyzowane jest, że sprawca 
i ofiara tego zabójstwa to jedna osoba. Po podjęciu decyzji następuje 
sporządzenie planu. trzeba zaznaczyć jednak, że decyzja ta, mimo 
pozorów racjonalności, według ringla (1997) nigdy nie jest racjo-
nalna oraz że często jest wciąż na nowo dyskutowana z samym sobą 
i podważana, nawet w trakcie samego zamachu samobójczego. zostaje 
dokonany wybór miejsca, czasu, metody i innych okoliczności zama-
chu, następnie plan zostaje wcielony w życie.

Syndrom presuicydalny rozwija się dosyć długo, często miesiącami, 
latami. Jest to ogromna przestrzeń czasu i okazji udzielenia pomocy, 
konieczna jest jednak wiedza o sygnałach alarmujących i skutecznych 
technikach interwencji.

najwcześniej zawsze widoczne są zmiany w usposobieniu zagro-
żonej osoby, takie jak:

• zamykanie się w sobie,
• drażliwość,
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• wybuchowość,
• zmienność nastrojów,
• niepewność,
• lęki,
• zachowania buntownicze,
• spadek samooceny,
• poczucie odrzucenia przez rówieśników,
• brak łaknienia,
• wycofywanie się z dotychczasowej aktywności, wybuchy gniewu 

lub apatia.

Potrzebne jest tutaj spore wyczucie, ponieważ większość z wymie-
nionych powyżej zmian charakterystyczna jest dla okresu adolescen-
cji samego w sobie. W rozpoznawaniu zagrożenia należy kierować 
się przede wszystkim długością trwania tych stanów, ich nasileniem 
i kontekstem występowania.

Do szczególnie alarmujących sygnałów należą następujące zacho-
wania:

• rozważania, pozornie teoretyczne, na temat śmierci,
• oddawanie innym własnych wartościowych przedmiotów,
• wyrażanie ostatniej woli,
• zaburzenia łaknienia prowadzące do ubytku lub przyrostu masy 

ciała,
• ograniczanie kontaktów z przyjaciółmi i rodziną,
• brak zainteresowania własnym wyglądem i stanem zdrowia,
• podejmowane w przeszłości działania autodestrukcyjne.

W przypadku dostrzeżenia tych niepokojących symptomów ko-
nieczna jest natychmiastowa interwencja.

osoby w kryzysie samobójczym często mają trudności z otwar-
tym komunikowaniem tego, co się z nimi dzieje, dlatego konieczne 
jest nawiązanie z nimi kontaktu, dialogu, zyskanie zaufania. częstą 
przeszkodą w podjęciu rozmowy przez osoby z otoczenia, np. nauczy-
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cieli, jest ich lęk oraz poczucie bezradności wobec niebezpieczeństwa. 
należy mieć tutaj świadomość, że często samo rozmawianie, wysłu-
chanie jest już dużą pomocą i wcale nie trzeba znajdować gotowych 
rozwiązań wyjścia z trudnej sytuacji dla osoby zagrożonej. Każdy 
pomagający powinien wiedzieć, że w niesieniu pomocy nie jest sam 
i nigdy nie powinien pozostawać sam, że powinien włączyć w to rów-
nież innych, zbudować sieć wsparcia. niedopuszczalne jest obiecywa-
nie osobie zagrożonej, że wiedzę o zagrożeniu jej życia zatrzymamy 
w tajemnicy, ponieważ jest to, po pierwsze, obietnica wiążąca nam 
ręce, po drugie – bywa równoznaczna z poczuciem, że pełnię odpo-
wiedzialności za życie drugiej osoby bierze się wyłącznie na siebie, 
a jest to ciężar zbyt duży. nawet profesjonaliści nie pracują z osoba-
mi samobójczymi w pojedynkę, ale odwołują się do szerszego grona 
osób. należy pamiętać tutaj, że samobójcy niemal zawsze przejawiają 
ogromną ambiwalencję wobec planowanych czynów i podczas gdy 
jedna część w nich pragnie dążyć do niezakłóconej żadną interwencją 
realizacji samobójstwa, druga część czeka z nadzieją, że ktoś wybawi 
ich z opresji i pozbawi dylematu samobójczego, podejmując zdecy-
dowane działania.

trzeba mieć również świadomość, że kontakt z osobą zagrożo-
ną może być trudny, a jej oczekiwania sprzeczne, decyzje zmienne 
i chwiejne. nie należy również i tym się zrażać, warto dużo rozma-
wiać, cierpliwie i uważnie słuchać. okazywanie postawy zrozumienia 
i szczerego zainteresowania jest kolejnym mostem łączącym samo-
bójcę z życiem. Bezcelowe natomiast jest podejmowanie racjonalnej 
dyskusji i logicznego argumentowania przeciwko samobójstwu, mimo 
że samobójcy często podają pozornie racjonalne i logiczne argumenty 
na rzecz samobójstwa. W rzeczywistości samobójca porozumiewa się 
językiem emocji, a nie logiki, stąd szczególnie istotne jest mówienie 
o emocjach, przeżyciach, stanie ducha. nie należy również oceniać 
dokonanego wyboru śmierci, lepiej wskazywać źródła oparcia, zasoby, 
możliwości podjęcia konkretnych działań. Warto zachęcać natomiast 
do zaniechania lub przynajmniej odroczenia tej decyzji i dania sobie 
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możliwości uzyskania pomocy. Można zaoferować tutaj adekwatną do 
naszych możliwości pomoc, dostępność i dyspozycyjność.

zdecydowanie należy osobę samobójczą namawiać do kontaktu 
z psychologiem lub psychiatrą, do skorzystania z interwencji kryzy-
sowej lub z leczenia psychiatrycznego jeśli zachodzi taka potrzeba. 
Pomoc można uzyskać w następujących placówkach:

• poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
• poradnie zdrowia psychicznego,
• centra i środki interwencji kryzysowej,
• policja, straż miejska, straż pożarna (policja i straż pożarna mają 

w centrach zarządzania kryzysowego grupy psychologów),
• szpitale psychiatryczne.

Jeśli dowiadujemy się, że próba samobójcza miała już miejsce, kon-
sultacja psychiatryczna jest bezwzględnie konieczna. W dalszej kolej-
ności wskazane jest podjęcie psychoterapii chroniącej przed kolejnymi 
zamachami, ale jest to możliwe dopiero w momencie, kiedy bezpo-
średnie zagrożenie dla życia zostanie zażegnane. Dość powszechnym 
zjawiskiem jest spadek napięcia i poprawa samopoczucia w krótkim 
czasie po zamachu samobójczym. niestety, ta poprawa najczęściej 
bywa chwilowa i związana jest z tymczasowym uwolnieniem się od 
ciągłego wybierania pomiędzy życiem a śmiercią. nie należy zatem 
dawać się zwieść sygnałom powierzchownej poprawy i nadal moni-
torować stopień zagrożenia samobójstwem.

Warto wspomnieć tutaj również o procedurach medycznych i praw-
nych, do których możemy się odwołać w sytuacji znacznego zagro-
żenia, kiedy samobójca jest na skraju zupełnej rezygnacji z walki 
o swoje życie. artykuły 23 i 24 Ustawy o ochronie zdrowia Psy-
chicznego z 1994 roku stwierdzają, że w przypadku realnego zagro-
żenia życia samobójstwem możliwe jest umieszczenie takiej osoby 
w szpitalu psychiatrycznym bez jej zgody. Procedura taka przebiega 
bardzo szybko. Konieczne jest jedynie wezwanie karetki Pr lub policji 
i odwiezienie tej osoby do szpitala. Decyzje o przyjęciu na oddział po-
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dejmuje pracujący w danym szpitalu psychiatra, następnie weryfikuje 
ją sąd, aby zapobiec w ten sposób wszelkim nadużyciom w stosowaniu 
tej procedury ze strony służby zdrowia. obserwacja psychiatryczna, 
diagnostyka i tym samym pobyt w szpitalu nie mogą trwać dłużej niż 
10 dni, chyba że pacjent sam zgodzi się na dalszy pobyt i dobrowolnie 
podejmie leczenie. Procedura ta może być stosowana wobec dorosłych 
oraz dzieci1 i nie należy obawiać się korzystania z niej w trudniejszych 
przypadkach. Powierzenie ochrony życia lekarzom, nawet wbrew woli 
zagrożonego, jest przejawem troski o niego, wyręczenia go w zadba-
niu o siebie w sytuacji, kiedy jemu samemu brak już na to sił. z do-
świadczeń klinicznych autorki wynika, że pobyty osób samobójczych 
w szpitalu bez zgody są najczęściej krótkotrwałe, zazwyczaj już po 
kilku dniach osoby zagrożone czują się znacznie lepiej, chętnie same 
podejmują współpracę w leczeniu, wprost proszą o pomoc; powraca do 
nich nadzieja, okazują wdzięczność tym, którzy podjęli trudną decyzję 
ochrony ich życia wbrew nim samym.

Poszukując możliwości skutecznej interwencji, warto rozwinąć 
jeszcze jedną kwestię, mianowicie to, jak radzić sobie w sytuacjach 
wprost wypowiadanych gróźb samobójczych.

Płużek (1997) analizując zjawisko samobójstw pod względem za-
mierzonego celu oraz postawy wobec śmierci, wyróżniła trzy typy 
samobójstw:

1) Samobójstwo prawdziwe – będące wynikiem świadomej i bez-
pośredniej autodestrukcji, której towarzyszy świadomy wybór śmier-
ci i decyzja pozbawienia się życia. trudno wyróżnić tutaj wyraźny 
powód, brak też objawów kryzysowych. Dominujący jest instynkt 

1 W przypadku osób do 16. roku życia wymagana jest zgoda na leczenie ze strony 
opiekunów ustawowych – rodziców. zgoda samego pacjenta nie ma tutaj znaczenia 
w sensie prawnym, ma natomiast duże znaczenie w sensie klinicznym. W przypadku 
osób pomiędzy 16. a 18. rokiem życia wymagana jest zgoda zarówno samego pacjenta, 
jak i jego opiekunów ustawowych.

artykuły 23 i 24 Ustawy o ochronie zdrowia Psychicznego umożliwiają umiesz-
czenie osoby zagrożonej samobójstwem w szpitalu bez jej zgody lub bez zgody opie-
kuna ustawowego w przypadku osób niepełnoletnich.
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śmierci. ten typ samobójstwa jest zjawiskiem bardzo rzadkim, ale 
stanowi bardzo poważne zagrożenie życia, a oddziaływania interwen-
cyjne mają niewielkie szanse powodzenia.

2) Samobójstwo rzekome – to pośrednia autodestrukcja. Śmierć 
tutaj nie jest świadomym wyborem, choć bierze się pod uwagę jej 
możliwość. zachowanie samobójcze jest formą ucieczki od proble-
mów, jedyną dostrzegalną możliwością rozwiązania. Jest następstwem 
rozpaczy, bezradności, kryzysu. Samobójca jest silnie rozerwany po-
między pragnieniem życia i śmierci. często samobójstwo rzekome 
podyktowane jest chęcią odegrania się za rzekomą lub prawdziwą 
krzywdę, ukarania innych. Jest to grupa samobójstw, z którymi spoty-
kamy się najczęściej, i można podejrzewać, że skuteczna profilaktyka 
i interwencja mogłyby zapobiec ich ogromnej części.

3) Gesty samobójcze – celem zamachu nie jest śmierć, mimo iż 
dopuszcza się jej możliwość; celem jest zwrócenie na siebie uwagi, 
uzyskanie czegoś (na przykład pomocy), działanie samobójcze ma 
tutaj charakter instrumentalny, zagrożenie życia jest jedynie środkiem 
do zdobycia czegoś, a nie celem samym w sobie.

Wśród młodzieży najbardziej rozpowszechnione są drugi i trzeci 
rodzaj zachowań samobójczych. zwłaszcza gesty samobójcze, w skład 
których często wchodzą manifestacyjne groźby samobójcze, są zja-
wiskiem wywołującym bardzo silne i sprzeczne reakcje emocjonalne 
w osobach z otoczenia. częściej budzą strach lub złość niż zrozumie-
nie i współczucie. Warto pamiętać jednak, że rzadziej tego rodzaju 
zachowania są efektem wyrachowania i dążenia do manipulowania 
innymi, częściej natomiast są sposobem komunikacji z otoczeniem 
w chwilach, gdy inne sposoby nie są dostępne lub już zawiodły. Gesty 
samobójcze to najczęściej wołanie o pomoc, które wymaga w pełni 
poważnego potraktowania. nawet jeśli mamy do czynienia z groź-
bami samobójczymi, które nie budzą w nas szczególnego niepokoju, 
a wręcz mogą budzić złość i irytację, najlepszym rozwiązaniem wydaje 
się potraktowanie ich z pełną powagą. niestety, wiele osób w sposób 

„przypadkowy” ginie w zainscenizowanych przez siebie samych zama-
chach samobójczych, ponieważ zaplanowany ratunek nie nadchodzi.
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Postwencja

Postwencja – termin wprowadzony przez Shneidmana (1994) od-
nosi się do działań, które są podejmowane po tym, jak tendencje sa-
mobójcze ujawnią się w czynach. Postwencja skierowana jest do osób, 
które przeżyły traumę samobójstwa kogoś bliskiego bądź próby sa-
mobójczej bliskiej osoby, a więc do tych, którzy przetrwali (term. ang. 
survivers).

zachowania samobójcze młodzieży często wywołują przerażenie, 
lęk, wstyd, zażenowanie, poczucie winy w osobach im bliskich, w ro-
dzinie, w szkole, wśród rówieśników. częstą reakcją „tych, którzy 
przetrwali” jest uciekanie od bolesnej świadomości straty i jej ab-
surdalności. Bliscy często chcą zapomnieć o tym fakcie, przemilczeć 
go, ponieważ emocje z nim związane są silne, chaotyczne, sprzeczne, 
a naturalny proces żałoby wydaje się przychodzić z trudem. Działania 
postwencyjne mają służyć przede wszystkim wsparciu w przepracowa-
niu żałoby oraz zapewnieniu należytej opieki i pomocy, w tym również 
medycznej, jeśli jest ona konieczna. Dotyczy to zarówno członków 
rodzin samobójców: ich rodziców, rodzeństwa, jak i nauczycieli oraz 
kolegów szkolnych.

rozmowy z osobami, których bliskich dotknął problem samobój-
stwa, mają wieloraki sens. Przede wszystkim pozwalają uwolnić 
trudne emocje i wypracować stopniowo rozumienie tego, co zaszło. 
Szczególnie istotne jest tutaj zdejmowanie ciężaru winy, którą bliscy 
niemal zawsze biorą na siebie i zarzucają sobie, że gdyby postępowali 
inaczej, to do tragedii na pewno by nie doszło. czasami zdarza się, że 
poczcie winy, identyfikacja z osobą zmarłą i chęć ponownego „bycia 
blisko niej” są tak silne, że prowadzą do samobójstwa kolejnej osoby. 
rozmowy na ten temat pełnią zatem ważną funkcję profilaktyczną dla 
osób z najbliższego otoczenia samobójców. rozmawiając z nimi na 
ten temat, należy podkreślać kryzysowe podłoże samobójstwa, umiej-
scawiać je w szerszym kontekście zachowań autodestrukcyjnych. zde-
cydowanie należy unikać gloryfikowania osoby zmarłej i jej czynu, 
ponieważ mogłoby to prowadzić do zjawiska „zarażania się samobój-
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stwem”, chęci naśladowania zmarłej osoby. nie należy organizować 
spotkań wspominkowych i rocznic, choć osoby chcące uczestniczyć 
w pogrzebie powinny mieć taką możliwość. Fakt śmierci samobójczej 
powinien być potraktowany z wszelką powagą i szacunkiem, a oso-
ba, która odebrała sobie życie, jako normalna osoba, która ugięła się 
pod ciężarem kryzysu samobójczego. zdecydowanie szkodliwe jest 
tworzenie ze śmierci samobójczej sensacji oraz jakiekolwiek mitolo-
gizowanie zmarłego i jego czynu.

Gdy podsumowujemy te rozważania na temat samobójstw i spo-
sobów zapobiegania im, widoczne staje się, że duża skala zagrożenia 
samobójstwem i wieloaspektowość tego zjawiska wymagają adekwat-
nych do tego strategii zapobiegawczych, tj. szeroko rozpowszechnio-
nych i bardzo różnorodnych. Środowisko szkolne obok medycznego 
stoi tutaj na strategicznej pozycji, a spektrum jego oddziaływań oraz 
ich skuteczność mogą być bardzo duże. Kluczowymi sprawami są 
tutaj wiedza, zaangażowanie i wiara w sensowność podejmowanych 
wysiłków w ramach profilaktyki, interwencji i postwencji.

Bibliografia:

Brodniak, a. (2007). Podstawowe problemy prewencji samobójstw dzieci 
i młodzieży. Wprowadzenie. [w:] Zapobieganie samobójstwom. Poradnik 
dla nauczycieli i innych pracowników szkoły. Światowa organizacja zdro-
wia, rzecznik Praw Dziecka, Ministerstwo Edukacji narodowej, Polskie 
towarzystwo Suicydologiczne; Warszawa: rzecznik Praw Dziecka, Polskie 
towarzystwo Suicydologiczne.

caplan, G. (1964). Principles of preventive psychiatry. new york: Basic 
Books.

Frankl, V. (1971). Homo patiens. Warszawa: Pax.
Gmitrowicz, a. (2007). Wpływ zaburzeń psychicznych na ryzyko samo-

bójstwa wśród młodzieży. [w:] Zapobieganie samobójstwom. Poradnik dla 
nauczycieli i innych pracowników szkoły. Światowa organizacja zdrowia, 
rzecznik Praw Dziecka, Ministerstwo Edukacji narodowej, Polskie towa-



24 Katarzyna Warchoł

rzystwo Suicydologiczne; Warszawa: rzecznik Praw Dziecka, Polskie to-
warzystwo Suicydologiczne.

hołyst, B. (2002), Suicydologia. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze 
Lexisnexis.

Kaplan, h.I., Sadock, B.J. (1998). Synopsis of Psychiatry. Baltimore: 
Williams and Wilkins

Karta Zdrowia Psychicznego http://www.pthp.org.pl/page.php?19
Ledwoch, M. (1997). Autodestrukcyjne zachowanie w depresji. [w:] oleś, 

P. (red.). Wybrane zagadnienia z psychologii osobowości. Lublin: tK KUL, 
81-91.

Malicka-Gorzelańczyk, h. (2000). Wybrane problemy zapobiegania sa-
mobójstwom realizowane w amerykańskich szkołach. [w:] Margasiński, a., 
zajęcka, B. (red.). Psychopatologia i psychoprofilaktyka. Materiały z ogól-
nopolskiej konferencji w Częstochowie, 19-21.10.1999 r. Kraków: oficyna 
Wydawnicza „Impuls”.

o’connor, r., Sheehy, n. (2002). Zrozumieć samobójcę. Gdańsk: GWP.
Płużek, z. (1997). Samobójstwo jako wyraz autoagresji. [w:] oleś, P. 

(red.). Wybrane zagadnienia z psychologii osobowości. Lublin: tn KUL.
ringel, E. (1997). Gdy życie traci sens. Rozważania o samobójstwie. War-

szawa: Glob.
Shneidman, E.S. (1996). The Suicidal Mind. new york: oxford University 

Press.
Shneidnam, E.S. (1994). Definition of Suicide. northvale: Jason aronson.
Staszewska, a. (2007). Strategie zapobiegania samobójstwom młodzieży. 

[w:] Zapobieganie samobójstwom. Poradnik dla nauczycieli i innych pra-
cowników szkoły. Światowa organizacja zdrowia, rzecznik Praw Dziecka, 
Ministerstwo Edukacji narodowej, Polskie towarzystwo Suicydologiczne; 
Warszawa: rzecznik Praw Dziecka, Polskie towarzystwo Suicydologiczne.

Ustawa o ochronie zdrowia Psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r.; 
Dziennik Ustaw z dnia 20 października 1994 r.

Van heeringen, c. (2001). Suicide in Adolescents. International clinical 
Psychopharmacology 16: 1-6.


