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 Wg statystyk KGP i GUS każdego roku w Polsce ponad 

5 tys. osób odbiera sobie życie.  

 

Co wiemy? 
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 Wg statystyk KGP i GUS każdego roku w Polsce ponad 

5 tys. osób odbiera sobie życie.  

 

 W tej grupie znajduje się zazwyczaj od ok. 100 do 250 

dzieci i nastolatków. 

Co wiemy? 
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 Śmierć samobójcza – choć najbardziej dramatyczna – 

to tylko część zachowań samobójczych. Problemem o 

znacznie większej skali są próby samobójcze. 

 Wg statystyk KGP w ub. roku zarejestrowano ok. 11 

tys. prób samobójczych, w tym blisko 1 tys. dzieci i 

młodzieży. 

 

Co wiemy? 
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 Statystyki KGP i GUS dot. PS 

są zaledwie wierzchołkiem góry 

lodowej.  

 

 WHO szacuje, że w populacji 

ogólnej prób samobójczych jest 

20 razy więcej niż samobójstw 

– w Polsce ok. 100 tys. 

 

 Wśród młodych osób prób 

samobójczych może być 100, a 

nawet 200 razy więcej niż S            

– 10-25 tys./ 20-50 tys.  

Czego jeszcze nie wiemy?  
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 Jest uznawana za główny, niezależny czynnik ryzyka S          

– ok. 40% osób ponawia PS w okresie ok. 12-14 msc.  

 

 Nie ma podziału na „prawdziwe” i „fałszywe” PS. Każde takie 

działanie oznacza ambiwalentny stosunek do życia i śmierci   

(„W jakimś stopniu chcę umrzeć i w jakimś stopniu chcę żyć”).  

 

 Niestety wielu dorosłych uznaje PS za zachowania 

prowokacyjne („Skoro przeżył, tak naprawdę nie chciał się 

zabić, a jedynie zwrócić na siebie uwagę i zyskać atencję 

otoczenia”) lub manipulacyjne („To szantaż emocjonalny          

– w ten sposób próbuje coś wymusić lub osiągnąć”).  

 

Próba samobójcza… 
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Myśli 

Intencje  

Plany i 
tendencje 

Próby  

Zachowania samobójcze 

Samobójcze ideacje – myśli samobójcze, fantazje, ruminacje dotyczące 

śmierci, pragnienie znalezienia się w sytuacji zagrożenia życia, nadmierne 

zaabsorbowanie śmiercią 

Intencja śmierci – tak lub nie, jej stopień nasilenia, ambiwalencja uczuć i 

pragnień 

Plany i tendencje samobójcze – wyobrażenia, przygotowania, oczekiwanie 

śmierci w wyniku samobójstwa, przekonanie o śmiertelności wybranej metody, 

stopień śmiertelności wybranej metody, gotowość do działania 

Próba samobójcza i samobójstwo 



PROJEKT FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW NPZ NA LATA 2016-2020 

 34% myśli 
samobójczych  

 

 72% plany 
samobójcze  

 

 26% myśli 
samobójczych  

plany samobójcze 

 

 

próba samobójcza 

 

 

próba samobójczaa 

(Kessler et al. 1999) 
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Niestety w bardzo wielu 

przypadkach samobójstwo  

jest aktem impulsywnym,  

a na decyzję o jego popełnieniu 

może wystarczać zaledwie 

kilkanaście minut. 
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„Samobójstwo ma swoją racjonalna 

przyczynę – można dowiedzieć się, 

dlaczego do niego doszło.” 

 

 

„Samobójstwo jest wynikiem ostatniej 

niewłaściwej rozmowy, reakcji – ktoś 

ponosi za nie odpowiedzialność.” 
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„Samobójstwo ma swoją racjonalna 

przyczynę – można dowiedzieć się, 

dlaczego do niego doszło.” 

 

 

„Samobójstwo jest wynikiem ostatniej 

niewłaściwej rozmowy, reakcji – ktoś 

ponosi za nie odpowiedzialność.” 

Zachowania samobójcze 
pojawiają się zwykle jako 

rezultat ekspozycji na różne 
czynniki ryzyka, kiedy ich 

szkodliwego wpływu nie są 
w stanie zrównoważyć 

czynniki ochronne.  
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Czynniki ryzyka samobójstwa 

Długoterminowe (podatność)     
Wcześniejsze zachowania samobójcze u dziecka i w jego rodzinie 

Zaburzenia psychiczne 

Inne współwystępujące choroby 

Problemy w środowisku rodzinnym 

Płeć 

Orientacja seksualna 

Przynależność do mniejszościowej grupy 

Status społeczno-ekonomiczny     
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Czynniki ryzyka samobójstwa 

Długoterminowe (podatność)     
Wcześniejsze zachowania samobójcze u dziecka i w jego rodzinie 

Zaburzenia psychiczne 

Inne współwystępujące choroby 

Problemy w środowisku rodzinnym 

Płeć 

Orientacja seksualna 

Przynależność do mniejszościowej grupy 

Status społeczno-ekonomiczny     

Krótkoterminowe (stres)    
Stresujące wydarzenia życiowe, trudności interpersonalne 

Nadużywanie seksualne i fizyczne  

Problemy z nauką 

Gorsze funkcjonowanie z powodu chorób somatycznych i urazów 

Samobójstwo w środowisku społecznym 

Dostęp do metod popełnienia samobójstwa 



 Silnie stresujące wydarzenia, które mają charakter 

powtarzalny. Należą do nich różne rodzaje krzywdzenia 

(przemoc fizyczna, emocjonalna, seksualna, zaniedbanie 

fizyczne i emocjonalne), dysfunkcje w rodzinie (rozwód lub 

separacja, uzależnienia, choroby psychiczne, bycie 

świadkiem przemocy domowej, zachowania przestępcze 

członków rodziny). Te zdarzenia mają długofalowe 

konsekwencje i wywierają negatywny wpływ na rozwój 

dziecka i jego funkcjonowanie. 

 77% badanych doświadczyło co najmniej jednej formy 

negatywnych doświadczeń w dzieciństwie, a 19% – co 

najmniej 4 form. 

 

Problemy  

w środowisku rodzinnym 

Badanie studentów w wieku 18-25 lat z 5 uczelni wyższych w Polsce, 

próba N=1722, zrealizowane przez FDDS, 2016-2017. 
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Problemy  

w środowisku rodzinnym 

Badanie studentów w wieku 18-25 lat z 5 uczelni wyższych w Polsce, 
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 Istnieje silny związek między przeżywaniem co najmniej 

4 form negatywnych doświadczeń w dzieciństwie, a 

występowaniem zachowań szkodliwych dla zdrowia. 

Osoby, które doświadczyły minimum 4 form 

negatywnych zdarzeń w dzieciństwie, aż 17 razy 

częściej podejmują próby samobójcze. 

 

 

 Potwierdzono silny związek między przemocą 

emocjonalną i zaniedbaniem emocjonalnym, a próbami 

samobójczymi – osoby zaniedbywane emocjonalnie 

aż 11 razy, a ofiary przemocy emocjonalnej aż 8 razy 

częściej podejmują próby samobójcze. 



 Istnieje silny związek między przeżywaniem co najmniej 

4 form negatywnych doświadczeń w dzieciństwie, a 

występowaniem zachowań szkodliwych dla zdrowia. 

Osoby, które doświadczyły minimum 4 form 

negatywnych zdarzeń w dzieciństwie, aż 17 razy 

częściej podejmują próby samobójcze. 

 

 

 Potwierdzono silny związek między przemocą 

emocjonalną i zaniedbaniem emocjonalnym, a próbami 

samobójczymi – osoby zaniedbywane emocjonalnie 

aż 11 razy, a ofiary przemocy emocjonalnej aż 8 razy 

częściej podejmują próby samobójcze. 



Reakcja 
depresyjna 

Epizody 
depresji 

Depresyjne 
zaburzenia 
zachowania 

 Według danych 
Światowej 
Organizacji 
Zdrowia 90% 
aktów 
samobójczych 
dokonywanych 
jest w nastroju 
lub stanie 
depresyjnym.  

 



Reakcja 
depresyjna 

Epizody 
depresji 

Depresyjne 
zaburzenia 
zachowania 

Objawy depresyjne występujące w reakcji na 

stresujące wydarzenie życiowe lub potrzebę adaptacji 

do dużych zmian. Objawy mogą być różnorodne, 

szczególnie u nastolatków pojawiają się zachowania 

agresywne lub dyssocjalne. 

Współwystępowanie zaburzeń 

zachowania z utrwalonym i 

wyraźnie obniżonym nastrojem 

(m.in. poczucie nieszczęścia, utrata 

zainteresowań i przyjemności, brak 

nadziei, samooskarżanie się). 

 Według danych 
Światowej 
Organizacji 
Zdrowia 90% 
aktów 
samobójczych 
dokonywanych 
jest w nastroju 
lub stanie 
depresyjnym.  
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„Samobójstwo zdarza się bez 

ostrzeżenia.” 

 

 

„Osoby, które mówią o samobójstwie, 

rzadko popełniają samobójstwo.” 
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Pogorszenie nastroju, wyraźne zmiany osobowości i niepokojące 

zachowania 

Trudności z koncentracją, rozkojarzenie przypominające nieobecność, 

absencja w szkole 

Wycofywanie się z kontaktów z rodziną i przyjaciółmi, ludźmi z otoczenia, 

utrata zainteresowania 

Wzrost impulsywności, nagłe działania jak akty agresji i autoagresji, 

zachowania buntownicze lub ucieczkowe,  

Pierwsze sięganie po środki zmieniające psychoaktywnie lub nasilenie ich 

używania 

Odrzucanie pomocy, poczucie osamotnienia, opuszczenia przez innych 

Stan świadczący o zmęczeniu i niemocy, brak wiary w możliwość 

rozwiązania problemów, poradzenia sobie z trudnościami 

Deprecjonowanie i oskarżanie siebie, poczucie winy i bycia złym 

człowiekiem, ciężarem dla innych 

Komunikaty wprost lub nie wprost o myślach i planach samobójczych, o 

beznadziejności lub bezsensie życia 

Pożegnania, przygotowywanie listów, sporządzanie testamentu, 

porządkowanie i „domykanie” różnych spraw 
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Czego NIE ROBIĆ? 

Nie pouczaj,  
nie obwiniaj,  
nie krytykuj,  

nie praw kazań 

Nie tłumacz,  
nie dyskutuj 

argumentów za 
samobójstwem i 
przeciw niemu 

Nie prowokuj 

Nie pozostawiaj bez opieki i 
kontaktu 

Nie daj się zwieść 
zapewnieniom,  
że kryzys minął 

Nie podnoś żadnych 
walorów samobójstwa 

Nie zaprzeczaj samobójczym 
pomysłom  

Nie wpadaj  
w pułapkę 
poufności 

Nie bądź pasywny 

Nie reaguj zbyt 
silnie 
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Co robić? 
– Pierwsza Pomoc Emocjonalna 

Pokora  

 

Zainteresowanie 

 

Troska i życzliwość 

 

Stabilność emocjonalna i odwaga 
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Dostrzec istnienie problemu 
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Co robić? 
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Troska i życzliwość 
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Dostrzec istnienie problemu 

 

 

Zebrać informacje 

(zwłaszcza dotyczące bezpieczeństwa) 
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Co robić? 
– Pierwsza Pomoc Emocjonalna 

Pokora  

 

Zainteresowanie 

 

Troska i życzliwość 

 

Stabilność emocjonalna i odwaga 

 

Dostrzec istnienie problemu 
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(zwłaszcza dotyczące bezpieczeństwa) 

 

 

Działać 
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or not to be 

malgosia.luba@gmail.com 
 

www.2be.edu.pl 


