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2. 

Zachowania autodestrukcyjne młodzieży, samookaleczenie , zachowania 

suicydalne, zaburzenia odżywiania – symptomy i ewentualne rozwiązania 

 

Formy autodestrukcji u dzieci i młodzieży 

Autodestrukcją nazywamy zachowania agresywne, niekorzystne, bezpośrednio albo 

pośrednio zagrażające zdrowiu lub życiu. Autoagresja to działanie lub rozmaite zachowania 

mające na celu spowodowanie psychicznej albo fizycznej szkody; jest to rodzaj agresji 

skierowanej „do wewnątrz”
1
.  

W literaturze pojęcia „autodestrukcja”, „autodestruktywność” oraz „autoagresja” odwołują się 

do tych samych zachowań i występują zamiennie.  

Samouszkodzenia to wszelkie działania bez skutku śmiertelnego, w których jednostka zmierza 

do wyrządzenia sobie natychmiastowej szkody bez zamiaru samobójczego, podjęte w sytuacji 

silnego napięcia i polegające m.in. na zadawaniu ran ciętych skóry, jej przyżeganiu 

substancjami żrącymi, przypiekaniu lub przypalaniu bądź rzadziej połykaniu przedmiotów czy 

substancji trujących. Światowej Organizacji Zdrowia łączy samouszkodzenie z próbą 

samobójczą która pod nazwą parasamobójstwa
2
. Problem w zakresie terminologii i kryteriów 

wiąże się z koniecznością uznania interdyscyplinarnego podejścia do samobójstwa.                                                                                                                                                

Różne są kryteria klasyfikacji zachowań autodestrukcyjnych. Klasyczny podział zachowań 

autodestrukcyjnych: 

 Bezpośrednie zachowanie autodestrukcyjne wiąże się z uszkodzeniem tkanek, a 

towarzyszący mu zamiar jest zazwyczaj jasny. Typ bezpośredni to każda forma ataku na 

własne życie, zdrowie i ciało, o oczywistym związku i zasadniczo małym odstępie 

czasowym między działaniem a skutkiem. Jest ona z reguły intencjonalna, o zróżnicowanym 

stopniu uświadomienia, nieakceptowana kulturowo i społecznie.  

Ta kategoria zachowań dotyczy osób, które z rozmysłem wyrządzają sobie określoną 

krzywdę, i krzywda ta jest natychmiastowa. Do bezpośrednich zachowań  

autodestrukcyjnych zaliczamy:  
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─ próby samobójcze,  

─ poważne samouszkodzenia (wyłuszczenia gałki ocznej, autokastracja), 

─ samouszkodzenie nietypowe (okaleczenie twarzy, oczu, genitaliów),  

─ częste formy samouszkodzenia (np. przecinanie skóry nadgarstków, rąk, nóg, 

przypalanie skóry). 

 Pośrednie zachowanie autodestrukcyjne to takie, którego skutki kumulują się i częściej są 

odroczone niż natychmiastowe. Ten typ autodestruktywności odnosi się do zachowań 

łączących się ze szkodliwym skutkiem w sposób nieoczywisty dla danej osoby i odległy 

w czasie. Jej zamiarem nie jest wyrządzenie sobie krzywdy, ale raczej dążenie do uzyskania 

konkretnych korzyści, których kosztem są negatywne konsekwencje. Częste pośrednie 

zachowania autodestrukcyjne to: 

─ nadużywanie substancji psychoaktywnych,  

─ zaburzenia odżywiania się, prowadzące do utraty zdrowia somatycznego, 

─ zachowania niebezpieczne (ryzykowne). Dzielą się one na trzy rodzaje: sytuacyjne, 

fizyczne oraz seksualne.  

Ze względu na prawdopodobieństwo wystąpienia szkody wyodrębniamy: 

 mocne formy autodestrukcji – czyli bezpośrednio zagrażające zdrowiu i życiu. Do 

mocnych form autoagresji należą: samobójstwo, samookaleczenia, uzależnienia (od 

substancji aktywnych) oraz autoagresywne formy odżywiania (anoreksja i bulimia).  

 łagodne formy to uprawianie hazardu, zakupoholizm i uzależnienie od sieci
3
. 

W literaturze zachowania autoagresywne dzieli się na: 

 planowane, tj. cechujące się kontrolą działania, 

 impulsywne, pozbawione kontroli, w których władzę nad czyimś działaniem przejmują 

emocje, zazwyczaj pod wpływem trudnego do zniesienia napięcia psychicznego
4
. 

 

 

 

Samouszkodzenie stanowi takie uszkodzenie własnego ciała, przeprowadzone z własnej woli, 

zamierzone i stanowiące niewielkie zagrożenie, które jest nieakceptowane społecznie (należy 

                                                           
3

 A. Czabański, Zjawisko autoagresji wśród młodzieży w Polsce, [w:] Wybrane problemy profilaktyki i 

resocjalizacji, red. S. Bobas,  Wyższa Szkoła Handlowa, Radom 2011. 
4
 K. Linowski, I. Wysocki, dz. cyt. 

Samookaleczenie – teraz bardziej rozpowszechnionym i częściej używanym terminem 

jest – samouszkodzenie lub samouszkodzenie bez intencji samobójczych 
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tu bowiem podkreślić jego społeczny kontekst). Zasadniczym celem takiego zachowania jest 

zmniejszenie dyskomfortu psychicznego i/lub zakomunikowania o nim
5
. 

Do samouszkodzenia dochodzi przede wszystkim dlatego, że modyfikuje ono i zmniejsza 

dyskomfort psychiczny. Akt autoagresji przynosi niemal natychmiastową ulgę i uspokojenie, 

przez co istnieje duże ryzyko uzależnienia się od niego, zwłaszcza w przypadku młodzieży. 

Samookaleczenie może stać się nawykiem, swoistym uzależnieniem, nad którym dorastający 

nie mają pełnej kontroli i które po jakimś czasie znika. 

  

 

 

 

Zachowania autoagresywne spełniają różne funkcje, związane z: 

 relacjami międzyludzkimi (komunikowaniem, wywieraniem wpływu, karaniem, chęcią 

zdobycia uwagi otoczenia, niezwerbalizowaną prośbą o pomoc); 

 Ja (chęć uzyskania poczucia kontroli i autonomii, zatroszczenia się o siebie); 

 radzeniem sobie i przetrwaniem trudnych sytuacji (redukcja lęku, gniewu lub 

cierpienia psychicznego); 

 wcześniejszymi wydarzeniami traumatycznymi (np. ponowne przeżycie urazu lub 

wynikająca z niego ekspresja cierpienia); 

 samodzielnym wymierzaniem sobie kary i byciem ofiarą (np. uwolnienie się od 

poczucia winy poprzez samokaranie). 

 

 

Zaburzenia odżywiania u młodzieży – przyczyny, symptomy, zapobieganie, terapia 

 

Zaburzenia odżywiania się należą do grupy zaburzeń psychicznych i wymagają 

kompleksowego leczenia.  

Do najczęściej występujących zaburzeń odżywiania zalicza się: 

 anoreksję (anorexia nervosa, jadłowstręt psychiczny) 

 bulimię (bulimia nervosa, żarłoczność psychiczna)  

                                                           
5
 D. Darby, K. Walsh, dz. cyt. 

Zachowania suicydalne  

to inaczej  zachowania samobójcze. W zakres tych pojęć wchodzą myśli samobójcze, 

samouszkodzenia, groźby, próby samobójcze, a także samobójstwo dokonane. 
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Inne rzadsze postacie zaburzeń odżywiania opisane w klasyfikacji ICD-10 to m.in.: jadłowstręt 

psychiczny atypowy, atypowa żarłoczność psychiczna, przejadanie się lub wymioty związane 

z innymi czynnikami psychologicznymi oraz inne nieokreślone zaburzenia odżywiania się, 

pregoreksja – anoreksja w ciąży, czy nowo poznawane zaburzenie odżywiania ortoreksja które 

cechuje patologiczna obsesja na punkcie spożywania zdrowej żywności
6
. 

Przyczyny i mechanizmy powstawania zaburzeń odżywiania należy rozpatrywać indywidualnie 

dla każdej chorującej osoby, niemniej warto uwzględnić tzw. model biopsychospołeczny. 

W modelu tym lekarz psychiatra i/lub inny terapeuta zwraca uwagę na szereg różnych 

czynników biologicznych, psychologicznych, osobowościowych, społecznych, 

środowiskowych i kulturowych pacjenta, które mogą wpływać na początek i rozwój oraz 

przebieg tych zaburzeń. 

Anoreksja – co mnie żywi, mnie zabija – hasło ruchu Pro-ana 

Anoreksja (anorexia) z gr.: an – brak i orexis – apetyt – jadłowstręt psychiczny definiuje się 

jako zespół psychosomatyczny charakteryzujący się celową utratą masy ciała do poziomu 

odbiegającego od norm dla wzrostu i wieku. Pacjenci nie przestają redukować masy ciała, 

nawet wtedy, gdy osiągną wcześniej zamierzony cel, ani wtedy, gdy dojdzie do fizycznego 

wyniszczenia organizmu. Stan ten nie jest wywołany inną chorobą, zaburzeniami lub 

uszkodzeniem ośrodkowego układu  nerwowego. 

Kryteria rozpoznania opierają się na współistnieniu poniższych elementów: 

 dążenie do utrzymania masy ciała na granicy lub poniżej masy należnej; 

 silny lęk przed przyrostem masy ciała lub otyłością, nawet w sytuacji niedowagi; 

 zaburzenia postrzegania własnej masy ciała i sylwetki, nadmierny wpływ tego postrzegania 

na samoocenę lub zaprzeczanie niebezpieczeństwu  wynikającemu z małej masy ciała 

Wyróżniamy dwa typy jadłowstrętu psychicznego: restrykcyjny i bulimiczno-wydalający. 

Drugi z wymienionych typów charakteryzuje się żarłocznością oraz regularnie 

podejmowanymi czynnościami związanymi z utratą masy ciała (prowokowanie wymiotów, 

nadużywanie leków przeczyszczających, moczopędnych, stosowanie wlewów 

oczyszczających). W typie  restrykcyjnym wymienione zachowania zachodzą nieregularnie  

Jadłowstręt psychiczny z podobną częstotliwością występuje w krajach wysokorozwiniętych na 

całym świecie. Problem ten dotyczy około 0,3-1% kobiet i 0,1-0,13% mężczyzn. Największa 

zapadalność występuje między 13 a 19 rokiem życia, ale obserwuje się również przypadki 

zachorowań wśród młodszych dzieci i kobiet w okresie menopauzy. Jadłowstręt psychiczny 

                                                           
6
 E. Rzońca, A. Bień, G. Iwanowicz-Palus, Zaburzenia odżywiania – problem wciąż aktualny, „Journal of 

Education, Health and Sport” 2016, nr 6(12), s. 269-271; Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób 

Problemów Zdrowotnych. Rewizja 10 (IDC-10), Instytut Psychiatrii i Neurologii, Kraków-Warszawa 2000.  
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cechuje najwyższa umieralność pośród chorób psychicznych. Szacuje się, że ok 10% 

pacjentów umiera w przeciągu 10 lat trwania choroby. Około połowa pacjentów umiera w 

wyniku głodzenia, a jedna trzecia popełnia samobójstwa. 

Celem pacjenta cierpiącego na anoreksję jest redukcja masy ciała do coraz mniejszych jej 

wartości oraz w dalszej kolejności utrzymanie osiągniętej zbyt małej masy ciała. W związku 

z tym u chorych obserwujemy:  

 liczenie kalorii spożywanych posiłków – pacjent ciągle ogranicza ilość i częstość 

przyjmowanych posiłków, zawęża dietę, unika tzw. tuczących pokarmów o wysokim 

indeksie kalorycznym; 

 dodatkowo wykonuje przynajmniej jedną z czynności: stosuje wyczerpujące ćwiczenia 

fizyczne, przyjmuje środki redukujące łaknienie, doprowadza do wymiotów, stosuje środki 

przeczyszczające lub moczopędne; 

 tendencja do kontrolowania własnej masy ciała i wymiarów ciała, czemu towarzyszy 

napięcie emocjonalne – skłonność do przeceniania własnej masy i wymiarów ciała; 

 nadmierna dbałość o wygląd, której towarzyszy zaburzony obraz własnego ciała, pacjent 

postrzega je jako „nadal zbyt grube”, towarzyszy temu również lęk przed przytyciem; 

 u pacjenta pojawiają się zaburzenia hormonalne z zakresu tzw. osi podwzgórze – przysadka 

– nadnercza i gonad, co u kobiet prowadzi do braku miesiączki (przed okresem pokwitania) 

lub zatrzymania miesiączkowania (po okresie osiągnięcia dojrzałości płciowej), a u 

mężczyzn do zaburzeń potencji i libido. Inne zaburzenia hormonalne, jakie mogą 

wystąpić, to m.in. nieprawidłowe stężenia hormonów tarczycy, hormonu wzrostu 

i insuliny; 

 skłonność do rywalizacji i perfekcjonizmu, labilność emocjonalna uwarunkowana 

stosunkiem do jedzenia i ciała, podatność na wpływy kultury masowe – np. na ruch 

porcelanowych motyli – ruch pro-ana działający w Internecie.  

Ruch pro-ana (pro anorexia), traktuje zjawisko anoreksji jako styl życia. Zwolennicy „motyle” 

uchu uważają, że dążenie do redukcji masy ciała jest dążeniem do doskonałości, świadczącym 

o sile charakteru i perfekcjonizmie  

Na stronach internetowych (blogach, portalach społecznościowych, forach internetowych) 

skupiających zwolenników ruchu – „motyle”, znajdują się: 1) informacje dotyczące diet 

odchudzających i propozycje jadłospisów; 2) informacje dotyczące metod łagodzenia 

odczuwania głodu: (np. Unikaj widoku jedzenia; Mycie zębów, Ssij kostki lodu); 3) „dekalog 

any” – zbiór zasad postępowania „motyli” – np. Jeśli nie jesteś szczupła, to znaczy, że nie jesteś 

atrakcyjna; Bycie szczupłą jest ważniejsze od bycia zdrową. 

Na stronach tych można również znaleźć tzw. thin–spiracje najczęściej w formie zdjęć 

przedstawiających wychudzone postacie kobiet i mężczyzn, wpisy, dzienniczki żywieniowe, 

komentarze oraz opisy doświadczonych i początkujących „motyli”
7
. 

 

                                                           
7
 M. Kręgielska-NarożnaM. Walczak-Gałęzewska, I. Lis, P. Bogdańska, Jadłowstręt psychiczny – co widzą 

„motyle”?, „Farmacja współczesna” 2014/7, s. 4-5. 
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- 

Przyczyny anoreksji  można podzielić na: 

 czynniki predysponujące do zachorowania,  

 wyzwalające chorobę, 

 podtrzymujące. 

Wśród czynników predysponujących wyróżnia się:  

 czynniki osobnicze, w tym:  

 czynniki genetyczne (badania wykazały częstsze występowanie anoreksji u bliźniąt 

jednojajowych niż dwujajowych  

 zaburzenia endokrynologiczne  

 zaburzenia metabolizmu neuroprzekaźników  

 osobowość obsesyjno-kompulsywna (perfekcjonizm w różnych aspektach życia, 

przeszacowywanie rozmiarów własnego ciała)  

 osobowość histrioniczna (u osób tych konflikt w rozwoju seksualnym powoduje 

nadmierną seksualizację związków z otoczeniem)  

 osobowość schizoidalna lub schizotypowa (skłonność do dziwacznych zachowań 

może obejmować zachowania związane z jedzeniem 

 wysoki poziom lęku, niskie poczucie własnej wartości. 

 czynniki rodzinne (specyficzne wzorce relacji w rodzinie, szczególnie w sytuacjach 

stresowych):  

 problemy z fazą dorastania,  

 wadliwe wzorce więzi, np. brak więzi z matką, 

 usidlenie, polegające na tym, ze granice miedzy poszczególnymi członkami rodziny 

ulegają zatarciu;  

 nadopiekuńczość  

 sztywność relacji   

 uwikłanie (związane np. z rozwodem rodziców), w wyniku, którego zacierają się rolę 

poszczególnych członków rodziny. 

 angażowanie dzieci w problemy małżeńskie  

 wyolbrzymione oczekiwania ze strony rodziny, przywiązywanie dużej wagi do 

wyglądu zewnętrznego, wielopokoleniowe przekazy dotyczące życia, świata, 

samodzielności, a zwłaszcza roli kobiety w życiu rodzinnym i społecznym  

 przynależność kulturowa 

 czynniki   socjoekonomiczne:  

W 2011 r. terminy związane z promowaniem zaburzeń odżywiania wyszukiwane były 
przez osoby korzystające z popularnych przeglądarek internetowych ponad 13 milionów 

razy rocznie. Najczęściej wyszukiwane terminy dotyczyły tematyki pro-ana. 
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 dobry status ekonomiczny (częstsze występowanie anoreksji u dzieci z rodzin o  

średnim i wyższym statusie ekonomicznym)  

 propagowanie przez media szczupłej sylwetki oraz poglądu, że bycie szczupłym 

zapewnia szczęście i  sukces  

 wykonywanie niektórych profesji: modelka, aktorka, tancerka, gimnastyczka. 

Bardzo ważnym etapem choroby jest pojawienie się tzw. czynnika wyzwalającego. Do 

czynników wyzwalających chorobę zalicza się m.in.:  

 okres dojrzewania  

 dietę redukującą masę ciała 

 krytyczne uwagi dotyczące masy ciała  

 przejście w kolejny etap życia  

 sytuacje stresowe, traumatyczne np.: problemy w szkole, urodzenie dziecka, zmiana 

sytuacji rodziny  

Czynniki wywołujące objawy choroby dzieli się na psychologiczne i somatyczne.  

Bez względu na ich rodzaj powodują one, że osoba chora nie wykazuje chęci leczenia i traktuje 

chorobę jako stan naturalny. Uzyskanie efektu odchudzania ma prowadzić do zwiększenia 

poczucia własnej wartości, niezależności, bezpieczeństwa np. spadek masy ciała jest odbierany 

jako sukces, wzrost masy ciała jako porażka. 

Symptomy  anoreksji 

Zaburzeniom hormonalnym może towarzyszyć wiele innych zaburzeń somatycznych oraz 

nieprawidłowości w wynikach badań laboratoryjnych, zaburzeń wodno-elektrolitowych 

i metabolicznych, między innymi: objawy wyniszczenia organizmu, zaniki mięśniowe, 

obrzęki, bladość, suchość i łuszczenie się skóry, obniżenie temperatury ciała, wypadnie 

włosów, pojawienie się na ciele charakterystycznego owłosienia w postaci meszku (lanugo), 

obniżenie ciśnienia krwi, zmniejszenie częstotliwości akcji serca, zaburzenia rytmu serca, 

omdlenia, bóle i zawroty głowy, zaparcia, wzdęcia, stany zapalne błony śluzowej żołądka, 

niedokrwistość, a także (będące wynikiem nasilonych wymiotów) – obrzęk ślinianek oraz 

próchnica zębów. 

Anoreksję należy różnicować także z niektórymi chorobami somatycznymi, zwłaszcza ze 

strony przewodu pokarmowego i zaburzeń  neurohormonalnych.  

Anoreksji mogą towarzyszyć także objawy zaburzeń psychicznych, m.in. obniżenie nastroju, 

zmniejszenie radości życia, poczucie braku sensu życia, myśli samobójcze, napięcie, lęk, 

drażliwość, zaburzenia snu, objawy myślenia obsesyjnego i zachowań kompulsywnych. 

W szczególnych przypadkach objawy anoreksji mogą być wynikiem innych zaburzeń i chorób 

psychicznych, dlatego wymaga ona szczegółowej diagnostyki w celu postawienia właściwego 

rozpoznania i zaproponowania odpowiedniego leczenia. 
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Sylwetka psychologiczna w anoreksji

Źródło:  W. Tuszyńska-Bogucka, „Ruch porcelanowych motyli” – niebezpieczna thinspiracja internetowa 

syndromu gotowości anorektycznej? [w:] Zachowania ryzykowne, red. G. Kwiatkowska, I. Siudema, Lublin 2012, 

s. 76. 
 

U pewnej liczby pacjentów z anoreksją stwierdza się okresy żarłoczności zwane epizodami 

bulimicznymi. Przeplatają oni czas stosowania ścisłej diety z okresami nadmiernego objadania 

się, prawdopodobnie dlatego, że ich organizm reaguje zmianami fizjologicznymi na brak 

pożywienia. Jeżeli żarłoczność nie występuje naprzemiennie z anoreksją, to tę chorobę 

nazywamy bulimią. 

Bulimia (żarłoczność psychiczna) z gr. słów bous i limos – „byczy głód”– to zaburzenie 

odżywiania, które cechuje się napadami objadania, po których następują zachowania 

kompensacyjne (prowokowanie wymiotów, głodówki, stosowanie środków 

przeczyszczających, moczopędnych, intensywne ćwiczenia fizyczne). W odróżnieniu od 

anoreksji psychicznej pacjenci charakteryzują się brakiem samokontroli w kwestii ilości i 

jakości spożywanego pożywienia. 

Powszechnie 
w anoreksji  
występują 

zaburzone 
postrzeganie 

obrazu własnego 
ciała 

lęk przed 
dorosłością i 
dorastaniem 

niska samoocena, 
początki 

beznadziei, brak 
wiary w siebie 

niezadowolenie 
ze swojej figury 
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Bulimię stwierdza się przede wszystkim u nastolatek i młodych kobiet. Częstość występowania 

tego zaburzenia wynosi około 1% u kobiet i około 0,1% u mężczyzn. Początek zachorowania 

występuje zazwyczaj później niż u pacjentów z anoreksją, około 18.–24. roku życia
8
. 

Wśród osób cierpiących na bulimię wyróżniane są dwa typy – typ przeczyszczający (regularne 

jest wywoływanie wymiotów, nadużywanie środków przeczyszczających, moczopędnych, 

lewatyw) oraz typ nieprzeczyszczający (stosowane są głodówki, nadmierne ćwiczenia 

fizyczne bez regularnego prowokowania wymiotów czy stosowania środków 

przeczyszczających lub odwadniających). 

Bulimia podobnie jak jadłowstręt psychiczny uwarunkowana jest wieloczynnikowo. Do 

przyczyn bulimii należą: 

 czynniki psychologiczne (niskie poczucie własnej wartości, a przy tym mocno wygórowane 

wymagania względem siebie, depresje),  

 biologiczne (predyspozycje genetyczne, zaburzenia ośrodka sytości),  

 behawioralne (nieregularne spożywanie posiłków, samoograniczanie się),  

 systemowe, rodzinne (wadliwe wzorce więzi, chaotyczny model funkcjonowania wewnątrz 

rodziny, rodzina chaotyczna, uzależnienia w rodzinie, nadużycia seksualne), jak i  

 socjokulturowe (moda, presja sukcesu)
9
. 

Symptomy bulimii  

Aby rozpoznać bulimię według klasyfikacji ICD-10, konieczne jest występowanie u pacjenta 

podanych niżej wszystkich grup objawów:  

1. pacjent koncentruje swoją uwagę wokół odżywiania się, staje się ono najistotniejszym 

obszarem jego życia, okresowo występują u niego nie dające się powstrzymać napady 

żarłoczności, nadmiernego jedzenia bardzo dużych ilości pokarmu, czasami nawet kilka 

razy przekraczających odpowiednią dla danej osoby porcję; 

2. pacjent podejmuje wiele różnych działań kompensacyjnych mających na celu „zapobiegać 

tuczącym skutkom” spożytego pokarmu, między innymi prowokuje wymioty po 

nadmiernym jedzeniu (albo po przyjęciu takiej ilości pokarmu, którą uzna za zbyt dużą czy 

zbyt wysoko kaloryczną), stosuje środki hamujące apetyt, środki przeczyszczające (czasami 

w dawkach przekraczających zalecane normy), środki moczopędne, preparaty hormonów 

tarczycy. Może podejmować też okresowo tzw. głodówki, które zazwyczaj kończą się 

ponownymi napadami żarłoczności; 

                                                           
8
  D. Mroczkowska, B. Ziółkowska, Bulimia od A do Z. Kompendium wiedzy dla rodziców, nauczycieli i 

wychowawców, Wyd. Dyfin, Warszawa 2011. 
9
  E. Rzońca, A. Bień, G. Iwanowicz-Palus, Zaburzenia odżywiania – problem wciąż aktualny, „Journal of 

Education, Health and Sport” 2016, nr 6(12), s. 271.  
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3. pacjentowi towarzyszy także stałe chorobliwe poczucie obawy przed otyłością, 

skoncentrowany jest on na ocenie swojej aktualnej masy ciała i ustanawia limity swojej 

wagi znacznie poniżej odpowiedniej dla niego normy. 

Według klasyfikacji DSM IV (podobnie jak w klasyfikacji ICD-10) takie epizody objadania się 

i towarzyszące im następowe zachowania kompensacyjne muszą występować w okresie 

ostatnich 3 miesięcy, co najmniej 2 razy w tygodniu
10

. 

Bulimia może powodować liczne zaburzenia somatyczne, między innymi zaburzenia wodno-

elektrolitowe (zwłaszcza niebezpieczne dla życia zmniejszenie stężenia potasu), niedobory 

witaminowe, zaburzenia ze strony układu krążenia, układu neuroendokrynnego, układu 

pokarmowego (głównie ze strony jego górnego odcinka, np. uszkodzenie lub stany zapalne 

gardła i przełyku oraz jamy ustnej; w rzadszych przypadkach porażenie jelit i niedrożność 

przewodu pokarmowego) oraz powikłania stomatologiczne (próchnica zębów, obrzęk ślinianek 

przyusznych) i kosmetyczne (np. znaczne rozstępy skórne w wyniku ciągłych wahań wagi ciała) 

i neurologiczne (napady drgawek). Poza tym pacjentki chorujące na bulimię skarżą się często 

na: bóle głowy, biegunki, zaparcia. Bulimię należy także różnicować z niektórymi chorobami 

somatycznymi, przede wszystkim z zaburzeniami ze strony przewodu pokarmowego
11

.  

Bulimii towarzyszyć mogą różne objawy zaburzeń psychicznych, m.in. zaburzenia depresyjne, 

lękowe, snu, osobowości, uzależnienia (między innymi od alkoholu), czy różne czynności 

kompulsywne. Zachowania bulimiczne należy także różnicować z innymi chorobami 

psychicznymi, m.in. zaburzeniami depresyjnymi czy psychotycznymi.  

Mając na uwadze niekorzystny charakter tych zaburzeń nieodzowne staje się podejmowanie 

czynności przeciwdziałających tym zagrożeniom. Potrzebę podejmowania działań 

profilaktycznych uzasadniają także trudności w leczeniu młodzieży chorującej, m.in. mała 

liczba specjalistycznych ośrodków w kraju, trudności w nakłonieniu danej osoby do podjęcia 

terapii.  Zaletą profilaktyki jest również możliwość obejmowania swym zasięgiem dużych grup, 

zbiorowości oraz fakt, iż prowadzone działania są tańsze  niż długotrwałe postępowanie 

kliniczne. Z drugiej strony, zapobieganie zaburzeniom odżywiania jest często jedynym 

sposobem na uchronienie dzieci i młodzieży przez zgubnymi konsekwencjami tych chorób. 

Działania profilaktyczne powinny dotyczyć kształtowania właściwych nawyków 

żywieniowych u najmłodszych. Podstawą działań profilaktycznych jest przede wszystkim 

system wartości, pośród których naczelną jest ochrona zdrowia fizycznego i psychicznego. W 

                                                           
10

D. Mroczkowska, B. Ziółkowska, Bulimia od A do Z. Kompendium wiedzy dla rodziców, nauczycieli i 

wychowawców, Wyd. Dyfin, Warszawa 2011. 
11

 Tamże. 
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pierwszej kolejności odpowiedzialność za profilaktykę  zaburzeń odżywiania ponosi 

rodzina, a następnie kolejne, najważniejsze dla dziecka obszary rozwoju – przedszkole, 

szkoła.   

 

Terapia zaburzeń odżywiania 

Jadłowstręt psychiczny jak i żarłoczność psychiczna są poważnym zagrożeniem zdrowotnym o 

złożonej etiologii i niewątpliwie wymagające leczenia.  

Każdy chory jest inny. Dlatego najpierw trzeba dokładnie poznać indywidualną historię 

pacjenta, by mieć jakiekolwiek szanse pomóc, a na początku – by nawiązać z chorym kontakt, 

co niejednokrotnie stanowi najtrudniejszą barierę do pokonania podczas terapii. W proces 

leczenia anoreksji i bulimii zaangażowany jest zazwyczaj zespół lekarzy oraz 

psychoterapeutów, psychologów. Niemniej najistotniejszy element stanowi aktywny udział 

pacjenta, a także wsparcie rodziny i najbliższego otoczenia. Niespełnienie tych warunków 

skazuje podejmowane wysiłki terapeutyczne na porażkę. Należy jednak zaznaczyć, że nawet 

fachowa pomoc nierzadko bywa nieskuteczna lub jej efektywność jest krótkotrwała.  

Anoreksja. Leczenie tego zaburzenia w dalszym ciągu pozostaje dużym wyzwaniem dla 

specjalistów służby zdrowia. Obecnie stosuje się kilkuetapowy model leczenia z udziałem 

różnych specjalistów (lekarzy ogólnych, dietetyków, endokrynologów, psychiatrów oraz 

psychoterapeutów).  

Ważne jest jak najwcześniejsze zaobserwowanie jej objawów, prawidłowa i profesjonalna 

diagnoza oraz podjęcie leczenia. 

Nawet w przypadku pojawienia się pierwszych niepokojących myśli dotyczących zdrowia 

danej osoby warto motywować ją do konsultacji psychiatrycznej i/lub psychologicznej. 

Osoby zajmujące się profesjonalnie leczeniem zaburzeń odżywiania przeprowadzą pełną 

diagnozę i w przypadku rozpoznania anoreksji – zaproponują odpowiednie leczenie.  

Osoba, u której najbliżsi podejrzewają zaburzenia odżywiania, zazwyczaj na taką konsultację nie chce 

się zgodzić, uważając, że „odżywia się zdrowo” i „nie dzieje się nic złego”. Nie można przeprowadzić 

konsultacji/badania psychiatrycznego osoby dorosłej z podejrzeniem anoreksji bez jej zgody, 

z wyjątkiem zaawansowanej postaci anoreksji, ze współwystępującymi objawami innych 

zaburzeń/chorób psychicznych (np. ciężką depresją z myślami samobójczymi czy toczącym się 

procesem psychotycznym) i zagrożeniem życia pacjenta. W przypadku dzieci do 16. roku życia taką 

decyzję podejmują rodzice (wskazane jest też uzyskanie zgody dziecka), a w przypadku młodzieży 

w wieku 16–18 lat zgodę wyrazić musi zarówno osoba badana, jak i jej rodzice. W przypadku 

zagrożenia życia pacjenta z powodów somatycznych czy psychiatrycznych chory może być 
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hospitalizowany bez zgody  odpowiednich placówkach, co jest uregulowane stosownymi przepisami 

prawnymi
12

.  

Bulimia. Bardzo ważne jest właściwie zdiagnozowanie zaburzeń bulimicznych, określenie 

stopnia ich rozwoju, nasilenia, czasu trwania. Diagnoza najczęściej stawiana jest przez lekarza 

psychiatrę, który zaleca dalsze odpowiednie sposoby leczenia i postępowania. Terapia chorych 

na bulimię, podobnie jak anoreksję, jest leczeniem kompleksowym, które powinno obejmować 

psychoedukację, psychoterapię i farmakoterapię.Może być ona prowadzona indywidualnie lub 

grupowo, także w ramach szpitalnych oddziałów dziennych, a przy istniejących wskazaniach – 

także na oddziałach całodobowych.  

Schemat struktury osobowości pacjenta (zmienne psychologiczne) z zaburzeniami 

odżywiania na zniekształcenie obrazu ciała z przedstawieniem form leczenia i terapii 

 

http://www.pomocpsychologiczna.konferencja.us.edu.pl/wp-content/uploads/2017/01/Psychoterapia-zaburze%C5%84-

od%C5%BCywiania-%E2%80%93-integracja-terapii-psychodynamicznej-psychodramy-2017-Katowice.pdf  

 

                                                           
12

 Opętanie (nie)jedzeniem, red.B. Ziółkowska, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2009. 

http://www.pomocpsychologiczna.konferencja.us.edu.pl/wp-content/uploads/2017/01/Psychoterapia-zaburze%C5%84-od%C5%BCywiania-%E2%80%93-integracja-terapii-psychodynamicznej-psychodramy-2017-Katowice.pdf
http://www.pomocpsychologiczna.konferencja.us.edu.pl/wp-content/uploads/2017/01/Psychoterapia-zaburze%C5%84-od%C5%BCywiania-%E2%80%93-integracja-terapii-psychodynamicznej-psychodramy-2017-Katowice.pdf
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Wyniki badań wskazują, że u ok. 40 – 77% pacjentów możliwe jest wyleczenie z anoreksji, a 

częściowa poprawa notowana jest w zakresie od kilku procent do 40%, zaś chroniczny przebieg 

choroby stwierdza się u ok. 20 % pacjentów. Mniej niż 20 % chorych zdrowieje w ciągu 

jednego roku, ok. 30% w ciągu dwóch lat. W kolejnych latach odsetek ten wzrasta do 

50―75%. Jeśli chodzi o śmiertelność wzrasta ona wraz z upływem lat utrzymywania się 

anoreksji, średnio wynosi 10%. Znacząco wzrasta po ok. 20. latach od wystąpienia pierwszych 

objawów osiągając poziom 20%.  

U pacjentów nastoletnich rokowania są dość optymistyczne, bowiem czynnikami służącymi 

powrotowi do zdrowia są: 

 stosunkowo wczesny okres zachorowania – przypadający na okres adolescencji 

  szybkie rozpoczęcie właściwego leczenia - do półtora roku od wystąpienia pierwszych 

objawów 

 dobra sytuacja rodzinna i rówieśnicza – szkolna 

 brak konieczności hospitalizacji 

 brak epizodów bulimicznych. 

W przypadku bulimii rokowania wydają się dużo lepsze aniżeli przy anoreksji. Notuje się 

poprawę u 30 do 60% chorujących, poprawa średnia występuje u 9-32%, brak poprawy zgłasza 

5 do 25 % pacjentów. Wszyscy specjaliści są zgodni co do tego, że diagnoza i leczenie 

zaburzeń odżywiania musi być prowadzone przez lekarza psychiatrę – w przypadku młodzieży 

psychiatrę dzieci i młodzieży. Leczenie odbywa się najczęściej dwutorowo. Pierwszym 

obszarem jest diagnoza i leczenie somatyczne, drugim obszarem prowadzonych działań jest 

psychoterapia.  

Najważniejszym rodzajem terapii i wydaje się być terapia rodzinna. Zaburzenia 

odżywiania wciągają bowiem cały system rodzinny w krąg swojego oddziaływania. Rodzice 

bardzo często czują się winni wystąpienia zaburzeń, mają także duże poczucie bezradności, 

zmęczenia, obarczają siebie nawzajem zaistniałymi trudnościami. Rodzeństwo może nie 

realizować własnych potrzeb i oczekiwań, rezygnując z ich na korzyść „chorującego” brata czy 

siostry. Może przez to otrzymywać mniej wsparcia aniżeli osoba chora. Niewątpliwie w 

rodzinie, gdzie jeden z jej członków ma zaburzenia odżywiania istnieje bardzo wiele 

problemów i dzieje się dużo procesów, które powinny być monitorowane przez specjalistę. Bez 

prowadzenia terapii rodzinnej nie można w zasadzie mówić o skutecznej terapii zaburzeń 

odżywiania adolescenta. 

Oprócz terapii rodzinnej powinna być także prowadzona terapia indywidualna.  
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W przypadku zaburzeń odżywiania postępowanie terapeutyczne obejmuje:  

 psychoterapię,  

 psychoedukację – edukację żywieniową w zakresie prawidłowego odżywania oraz  

 farmakoterapię. 

 

W psychoterapii stosuje się najczęściej: 

 Psychoterapię długoterminową opartą o więź (por. szkolenie 10) 

 Psychoterapię wglądową 

 Psychoterapię psychodynamiczną 

 Terapię behawioralną poznawczą CBT (Cognitive-Behavioral Therapy)  

 Psychodramę 

W diagnostyce i terapii najczęściej stosuje się następujące metody/narzędzia badań: 

 wywiad kliniczny – pomiar indeksu masy ciała BMI, dane socjodemograficzne: wiek, płeć, 

miejsce zamieszkania, stan cywilny, 

 rysunek obrazu ciała – pomiar wskaźników obrazu ciała: schematu ciała i orientacji we 

własnym ciele – zachowania jego granic, 

 Test Sylwetek – pomiar samooceny obrazu ciała, 

 Kwestionariusz Zaburzeń Odżywiania EDI – pomiar psychologicznego profilu cech 

typowego dla osób z zaburzeniami odżywiania  

 Kwestionariusz Postaw Socjokulturowych Wobec Wyglądu Fizycznego i Wizerunku Ciała 

SATAQ – pomiar postaw socjokulturowego wpływu na postawy i zachowania wobec ciała  
 

 

Studium przypadku:  

http://psychoterapiaptp.pl/uploads/PT_1_2017/5Izydorczyk_Psychoterapia_1_2017.pdf  

http://www.psychoterapiaptp.pl/uploads/PT_3_2013/Slosarczyk71_Psychoterapia3_2013.pdf  

 

Leczenie zaburzeń odżywiania jest procesem wieloletnim! I bardzo złożonym. Im wcześniej 

zostanie podjęte tym większe są szanse na wyleczenie i przerwanie procesu utrwalanie 

niekorzystnych wzorców i nawyków. 

 

 

Czynniki ryzyka oraz czynniki chroniące przed zachowaniami autodestrukcyjnymi  

i samobójczymi 

 

Zachowania autodestrukcyjne i samobójcze powstają w wyniku interakcji licznych czynników:  

 indywidualnych,  

 rodzinnych, 

 środowiskowych.  

 

http://psychoterapiaptp.pl/uploads/PT_1_2017/5Izydorczyk_Psychoterapia_1_2017.pdf
http://www.psychoterapiaptp.pl/uploads/PT_3_2013/Slosarczyk71_Psychoterapia3_2013.pdf
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Czynniki ryzyka: 

 cechy osobowości – niektóre cechy charakteru mogą, w połączeniu np. z depresją, 

znacznie zwiększać ryzyko zachowań autodestrukcyjnych, w tym popełnienia 

samobójstwa, chociaż jako takie nie są zagrażające, np.: wycofanie, perfekcjonizm, słaba 

kontrola emocji, agresja, brak zaufania, bezwzględność i poczucie beznadziejności. 

 obciążenia rodzinne (zaburzone więzi, złe relacje w rodzinie, brak wsparcia w rodzinie, 

wieloproblemowość, nadopiekuńczość) 

 stresujące wydarzenia 

 czynniki społeczne i kulturowe (przemoc, zmiany w strukturze rodziny; negatywny 

klimat społeczny, np. w szkole: bezosobowe relacje nauczycieli  z uczniami i rodzicami, 

obojętność lub wrogość, nastawienie na osiągnięcia w nauce, przemoc rówieśnicza) 

 zaburzenia psychiczne 

 kontakt z zachowaniem autodestrukcyjnym innych, zamachem samobójczym innej 

osoby  

Czynniki chroniące młodzież przed zachowaniami autodestrukcyjnymi i samobójczymi: 

 wzorce rodzinne  

 spójna rodzina (której członkowie okazują zainteresowanie i udzielają wsparcia); 

 poczucie więzi z matką, rodziną; 

 wsparcie ze strony rodziców 

 styl poznawczy i osobowość 

 dobrze rozwinięte umiejętności społeczne 

 umiejętność stawiania czoła trudnościom; 

 otwartość na nową wiedzę, osiągnięcia szkolne; 

 umiejętność poszukiwania pomocy i porady u innych; 

 umiejętność kontrolowania impulsów; 

 umiejętność rozwiązywania problemów i konfliktów; 

 integracja ze środowiskiem; liczne okazje do uczestnictwa we wspólnie  

 poczucie sensu życia, zaufanie do siebie i innych; 

 odpowiedzialność za innych (kolegów, zwierzęta domowe itp.); 

 czynniki kulturowe i socjodemograficzne 

 stabilne środowisko, integracja społeczna; 

 podejmowanych działaniach, w wydarzeniach szkolnych i kołach zainteresowań; 

 dobre relacje z rówieśnikami w szkole; 

 mała dostępność środków umożliwiających skuteczne pozbawienie się życia (broni palnej, 

leków, trucizn); 

 dostęp do pomocy psychologiczno-pedagogicznej i medycznej; 

 religijność
13

. 

                                                           
13

 J. Szymańska, Zapobieganie samobójstwom dzieci i młodzieży. Poradnik dla pracowników szkół i placówek 

oświatowych oraz rodziców, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2016.  
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Interdyscyplinarny model postępowania w przypadku próby samobójczej dziecka 

 

Zapobieganie zjawisku zachowań samobójczych wśród dzieci i młodzieży wymaga 

opracowania systemowych, wieloaspektowych rozwiązań. Jest to problem 

interdyscyplinarny, dlatego konieczna jest współpraca specjalistów wielu dziedzin. Takim 

rozwiązaniom powinno towarzyszyć wprowadzenie cyklu szkoleń, którymi należałoby objąć 

możliwie największą liczbę personelu szkolnego, pracowników placówek opiekuńczo-

wychowawczych, pracowników socjalnych których celem byłoby: 

 podniesienie kompetencji nauczycieli, pedagogów, pracowników placówek oświatowo-

wychowawczych, pracowników socjalnych i służb wspierających bezpośrednio pracujących 

z dziećmi w zakresie rozpoznawania, oceny zagrożenia samobójstwem i metod 

postępowania poprzez wprowadzenie systematycznych i obowiązkowych szkoleń i 

warsztatów, 

 opracowanie strategii działania szkoły i innych placówek opiekuńczych w przypadku 

próby samobójczej lub zamachu samobójczego zakończonego zgonem. 

 przygotowanie, w oparciu o sprawdzone programy, działań mających na celu prewencję 

zachowań samobójczych wśród dzieci i młodzieży, m. in. poprzez promocję umiejętności 

radzenia sobie w sytuacjach trudnych14. 

Podwyższenie umiejętności w tej dziedzinie może nie tylko zwiększyć skuteczność w zakresie 

profilaktyki zachowań autodestrukcyjnych i samobójstw, ale także zmniejszyć ryzyko 

wystąpienia poczucia bezradności i niekompetencji w zetknięciu się z próbą samobójczą 

dziecka. 

 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PRÓB SAMOBÓJCZYCH 

LUB SAMOBÓJSTWA UCZNIA/WYCHOWANKA 

 

Każdy pracownik szkoły/placówki ma obowiązek zareagowania na jakikolwiek sygnał o ryzyku 

zachowania autodestrukcyjnego u ucznia/wychowanka. W przypadku zaobserwowania lub powzięcia 

informacji, że uczeń planuje podjąć lub podjął próbę samobójczą każdy pracownik powinien 

niezwłocznie poinformować o tym dyrektora szkoły/placówki. 

 

A. 

                                                           
14

 Jabłoński R., Młodzi samobójcy są wśród nas, czy potrafimy ich rozpoznawać? [w:] Samobójstwo, red. Hołyst 

B., Staniaszek M., Bińczycka – Anholcer M., Warszawa 2002. 
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Postępowanie w przypadku stwierdzenia występowania u dziecka/ucznia/wychowanka czynników 

wskazujących na ryzyko zachowań samobójczych. 

 

O wysokim ryzyku zachowań samobójczych świadczyć może wystąpienie przynajmniej jednego z 

poniższych czynników: 

 

 mówienie o poczuciu beznadziejności, bezradności, braku nadziei 

 mówienie wprost lub pośrednio o samobójstwie, pisanie listów pożegnalnych lub testamentu 

 pozbywanie się osobistych i cennych dla dziecka przedmiotów 

 unikanie kontaktów z bliskimi kolegami, izolacja, zamykanie się w sobie 

 zaniechanie zajęć, które dotychczas sprawiały dziecku przyjemność 

 przejawianie dużych zmian charakteru, nastroju, występowanie nietypowych zachowań 

 przejawianie innych zachowań ryzykownych: okaleczanie się, zażywanie narkotyków, spożywanie 

alkoholu 

 przejawianie zainteresowania tematyką śmierci, umierania itp. 

 podejmowanie w przeszłości prób samobójczych 

 fascynacja znanymi osobami (np. gwiazdami popkultury), które popełniły samobójstwo 

 

Po zdiagnozowaniu sytuacji zagrożenia, wychowawca, pedagog, psycholog szkolny, pracownik 

socjalny pracujący z dzieckiem podejmują odpowiednie działania interwencyjne: 

 

 jednoznacznie ustalają , które z w/w przesłanek występują u danego dziecka 

 przeprowadzają analizę sytuacji szkolnej i rodzinnej dziecka w celu wstępnego ustalenia przyczyn, 

kontaktują się z rodzicami w celu ustalenia przyczyn zmian w zachowaniu dziecka 

 przekazują informację o zagrożeniu rodzicom i dyrektorowi szkoły, placówki 

 ustalają z rodzicami zasady wzajemnych kontaktów, proponują pomoc psychoterapeutyczną na 

terenie szkoły, placówki lub poza nią. 

 

B. 

Postępowanie w przypadku powzięcia informacji, że dziecko/uczeń/wychowanek zamierza 

popełnić samobójstwo (informacja od samego dziecka, kolegów, rodziny, osób postronnych) 

 

Po zdiagnozowaniu sytuacji zagrożenia wychowawca, pedagog szkolny oraz dyrektor szkoły podejmują 

następujące działania: 

 

 nie pozostawiają ucznia samego, próbują przeprowadzić go w ustronne, bezpieczne miejsce 

 informują o zaistniałej sytuacji i zagrożeniu rodziców 

 przekazują dziecko pod opiekę rodziców (prawnych opiekunów) lub jeżeli przyczyną zagrożenia 

jest sytuacja domowa dziecka odpowiednim instytucjom (np. policji). 
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C. 

Postępowanie w przypadku powzięcia informacji, że uczeń/wychowanek 

 podjął próbę samobójczą 

Po powzięciu informacji, że uczeń/wychowanek podjął próbę samobójczą dyrektor szkoły, kierownik 

placówki, wychowawca, pedagog szkolny podejmują następujące działania: 

 

 jeśli próba samobójcza ma miejsce w szkole, wychowawca (nauczyciel, pracownik) powiadamia o 

tym fakcie dyrektorowi szkoły, a ta rodzica/opiekuna prawnego 

 dyrektor szkoły, pedagog szkolny, kierownik placówki oraz wychowawca dokonują oceny sytuacji i 

przeprowadzają rozmowę wspierającą z dzieckiem i rodzicami oraz przekazują informacje dotyczące 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

 jeśli próba samobójcza ma miejsce w domu, a rodzic poinformował o zajściu szkołę, dyrektor 

szkoły, pedagog szkolny przekazuje rodzicom informacje dotyczące pomocy psychologiczno-

pedagogicznej 

 o próbie samobójczej dyrektor szkoły informuje Radę Pedagogiczną pod rygorem tajemnicy w celu 

podjęcia wspólnych działań oraz obserwacji zachowania ucznia po jego powrocie do szkoły przez 

wszystkich nauczycieli 

 pedagog, psycholog planuje dalsze działania mające na celu zapewnienie uczniowi/dziecku 

bezpieczeństwa w szkole/placówce, atmosfery życzliwości i wsparcia oraz przekazują rodzicom 

informacje o możliwościach uzyskania pomocy psychologiczno-pedagogicznej poza szkołą 

 w przypadku śmierci ucznia w wyniku samobójstwa dyrektor szkoły informuje organ prowadzący i 

nadzorujący szkołę o zaistniałej sytuacji  

 pedagog szkolny oraz wychowawcy udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej innym 

uczniom szkoły/placówki
15

. 

 

 
Elementy interwencji kryzysowej i pomocy psychologicznej  

w sytuacjach zachowań samobójczych 

 

Samotnie nie można prowadzić w profesjonalny sposób interwencji kryzysowej z dzieckiem o 

tendencjach samobójczych. Powinien nad tym pracować interdyscyplinarny zespół, w którym 

zarówno wychowawca, pedagog szkolny, lekarz, jak i psycholog, pracownik socjalny ma do 

spełnienia swoje niezmiernie ważne zadanie. Najważniejsze w pracy profesjonalistów w tego 

typu zachowaniach to zapobiegać zamachom samobójczym należy poprzez:  

 edukację społeczną, która stworzy postawy akceptujące życie, ułatwi rozwiązywanie 

problemów życiowych oraz adaptację do różnych nowych okoliczności życiowych, 

 działania skierowane do populacji zagrożonej potencjalnie samobójstwem (np. osoby z 

chorobami terminalnymi, osoby uzależnione, przeżywające żałobę itp.) budujące postawy 

antysuicydalne, 

 wpływ instytucjonalny i pozainstytucjonalny na osoby znajdujące się w sytuacji 

presuicydalnej (zintegrowane działania ośrodka interwencji kryzysowej, ośrodka pomocy 

społecznej, telefonu zaufania, służby zdrowia i innych),  

                                                           
15

 Tamże. 
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 pomoc w sytuacji kryzysowej poprzez restytuowanie możliwości i motywacji do 

zachowania życia, 

 oddziaływania postsuicydalne (psychologiczne, socjologiczne i medyczne) powinny 

uwzględniać fakt, że po odratowaniu życia osoby te nadal mają poważne kłopoty z 

radzeniem sobie z problemami życiowymi, funkcjonowaniem w społeczeństwie oraz to, że 

nadal są w nich bardzo silnie działające motywy  suicydalne
16

.             

Wszystkie groźby samobójcze należy traktować poważnie. Podczas rozważania samobójstwa 

młody człowiek może postrzegać świat w sposób odmienny od rzeczywistego. Należy działać 

szybko i we właściwy sposób. Nie należy liczyć, że sytuacja sama się wyjaśni. Lepiej 

zareagować zbyt pochopnie, niż ryzykować, że przedstawiona na wstępie ponura statystka 

zwiększy się o kolejną osobę.  

Interwencja opiera się następujących założeniach: 

 afirmacja naszego rozmówcy w dowolny sposób, który uznamy za odpowiedni, aby młody 

człowiek mógł poczuć się dowartościowany i wart naszego zachodu; 

 afirmacja problemu – rozpoznanie stosunku, naszego rozmówcy do problemu, nie wolno 

dewaluować tego problemu i lekceważyć jego znaczenia; 

 negowanie samobójstwa jako wyjścia z sytuacji, poszukiwanie innych punktów widzenia i 

innych rozwiązań; należy bezwzględnie unikać pouczania i moralizatorskiego tonu. 

 

Interwencję kryzysową w sytuacji kryzysu suicydalnego podejmujemy w stosunku do 

trzech grup osób i każda z nich wymaga innego postępowania: 

 Pierwsza grupa to potencjalni samobójcy; 

 Druga grupa, to osoby po próbie samobójczej. 

 Trzecia grupa to rodziny, w których ktoś podjął próbę samobójczą. 

 

Pierwsza grupa – potencjalni samobójcy, którzy dają sygnały o swoim zamiarze. Z osobami 

noszącymi się z zamiarem odebrania sobie życia należy porozmawiać przede wszystkim o jej 

problemach. Pozwolić odreagować emocje tak, aby nie dopuścić do zawężenia suicydalnego. 

Wprost należy pytać o myśli i fantazje samobójcze. Ocena zagrożenia może być dokonana przy 

użyciu kwestionariusza opracowanego przez E. Ringel'a, G. Sonneck'a i innych
17

.  

Najważniejsze pytania przydatne do rozmowy z tą grupą osób:  

Czy myślał(a) o odebraniu sobie życia?  

Od kiedy występują myśli samobójcze?  

                                                           
16

B. Hołyst, Samobójstwo, ucieczka przegranych,  PTHP, Warszawa 2002. 

17
 Tamże. 
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Czy rozmawiał(a) z kimś o swoich zamiarach?  

Jak by odebrał(a) sobie życie?  

Czy myśli o samobójstwie nawracają mimowolnie?  

Czy wcześniejsze kontakty z ludźmi i zainteresowania uległy zawężeniu?  

W jakich okolicznościach ma zamiar dokonać próby samobójczej?  

Pomoc powinna zostać skierowana także na rodzinę naszego klienta. Powinna ona 

uświadomić sobie potencjalne zagrożenia życia członka rodziny oraz uzmysłowić sobie swoje 

własne trudności w związku z ujawnieniem takich zamiarów. 

 

Druga grupa – osoby po próbie samobójczej. Nawet najmniej groźna próba samobójcza 

wymaga wnikliwej analizy. Powinniśmy móc ocenić zarówno stan psychiczny jak i 

somatyczny tej osoby. Dlatego niezmiernie ważne jest, aby w jej pobliżu był lekarz i 

psycholog. Należy bardzo dokładnie przeanalizować całą sytuację i rozważyć ryzyko 

ponowienia takiej próby. Należy pamiętać, że czasami poprawa nastroju jest związana ze 

spadkiem napięcia, ulgą po próbie samobójczej i nie należy traktować go jako wyraz 

pogodzenia się z życiem.  

Do diagnozy tego stanu przydatne mogą być kolejne pytania ujęte w kwestionariuszu:  

W jakich okolicznościach dokonał(a) próby samobójczej?  

Jakie są przyczyny bezpośrednie i pośrednie samobójstwa?  

Czy to jest pierwsza próba samobójcza?  

Jeśli nie, to jak wyglądały po przednie?  

Co się działo w ostatnim tygodniu przed próbą samobójstwa?  

Co się działo w ostatnim dniu, godzinach przed próbą samobójstwa?  

Jak się czuł(a) po odzyskaniu przytomności?  

Czy w rodzinie były śmierci samobójcze?  

Jeśli tak, to kto i kiedy?  

Czy w chwili próby samobójczej był(a) pod wpływem środków zmieniających nastrój?  

Czy było wcześniej leczenie psychiatryczne?  

Jeśli tak, to kiedy i z jakim rozpoznaniem?  

Czy z obecnej perspektywy ponowił(a) by próbę samobójczą?  

Czy w ostatnim okresie życia utracił(a) kogoś bliskiego?  

Jakich strat doznał(a) w swoim życiu?  

Jak one wpłynęły na historię życia?  

Dzięki informacjom zebranym od klienta możemy ocenić rodzaj myśli samobójczych i ich 

nasilenie; występowanie zawężenia presuicydalnego; rodzaj zachowania samobójczego oraz 

możliwości jego powtarzania; system wartości danej osoby i zasoby osobiste oraz bardzo 

ważne dla dalszej pracy nastawienie do udzielającego pomocy.  

 

W tym wypadku mamy do czynienia z interwencją w trybie ratunkowym – prowadzone w 

sytuacji konieczności podjęcia akcji interwencyjnej natychmiast po przyjęciu zgłoszenia 

sygnalizującego wystąpienie zagrożenia zdrowia lub życia. Charakteryzują się krótką, szybką i 

maksymalnie uproszczoną oceną stanu zagrożenia, bez analizowania subtelności 

emocjonalnych stanu osoby kryzysie i natychmiastowym podjęciem decyzji, co do pierwszych 

kroków pomocy. Ta forma interwencji nie wyklucza możliwości kontynuowania innych 

działań interwencyjnych lub terapeutycznych po ustabilizowaniu sytuacji. W praktyce: 
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pośpiech jest złym doradcą! W większości przypadków interwenient może sobie pozwolić na 

konsultacje z partnerem na dyżurze, kontakt z innymi placówkami, weryfikację faktów u 

pracownika socjalnego lub na policji albo dając sobie – zwyczajnie – czas na zastanowienie.  

Przykład: zgłoszenie dotyczące wcześniejszych samookaleczeń i aktualnie podjętej próby 

samobójczej nastoletniej osoby. Interwencja kryzysowa realizowana jest w jej miejscu 

zamieszkania (bursa szkolna), polega na niezwłocznie zorganizowanym spotkaniu z zespołem 

wychowawców bursy, krótkiej sesji z osobą w kryzysie, podczas której dokonano krótkiej, 

selekcyjnej oceny zagrożenia na trójstopniowej skali (triage), w efekcie, po uzgodnieniu 

strategii z zespołem wychowawczym bursy zdecydowano o spowodowaniu hospitalizacji i 

objęcia osoby opieką medyczną. W dalszej kolejności, ustalono strategię działania 

wychowawców podczas pobytu osoby w szpitalu i w związku z przyszłym bezpiecznym 

powrotem do bursy
18

. 

 

 

Trzecia grupa – rodziny, w których ktoś podjął próbę samobójczą. Każda śmierć porusza 

całą rodzinę i bliskich. Co dopiero, gdy chodzi o śmierć samobójczą. Każda próba samobójcza 

ujawnia kryzys w rodzinie, wydobywa na światło dzienne wadliwe relacje, izolację i 

osamotnienie jej członków. Dla rodziny jest to olbrzymia dawka cierpienia wyrażającego się 

przeżywaniem lęku, poczucia winy, wstydu, poczucia krzywdy. Bardzo ważne jest, aby dać 

ujście tym uczuciom, poznać schematy zachowań i myśli i przerwać destrukcyjny łańcuch 

postępowania. Jeśli rodzina nie otrzyma fachowej pomocy w takiej sytuacji, to można 

stwierdzić występowanie samobójstw w kolejnych pokoleniach (tzw. tradycja suicydalna). 

Nasza pomoc powinna doprowadzić do szybkiego zmobilizowania rodziny, aby udzieliła 

wsparcia bliskiemu, zapewniła mu bezpieczeństwo oraz sama wzmocniła swe więzi. Bardzo 

ważne jest wyrobienie przekonania, że rodzina potrzebuje i ma prawo do pomocy i opieki
19

.  

 

 

Narzędzie oceny ryzyka samobójstwa: wersja dla nastolatków 

http://teenmentalhealth.org/wp-content/uploads/2014/08/tasr_polish.pdf  

 

 

Budowanie sieci wsparcia, „wzbudzanie” potrzeby sensu życia w kontekście zapobiegania 

samobójstwom 

Wsparcie społeczne jest rozumiane jako pomoc dostępna jednostce w trudnych sytuacjach. W 

ujęciu funkcjonalnym wsparciem społecznym nazywamy taki rodzaj interakcji społecznych, 

które zostają podjęte przez jednego lub obu (udzielającego wsparcia i odbierającego go) 

uczestników w sytuacji problemowej, trudnej, stresowej czy krytycznej
20

.  

                                                           
18

 J. Grodecka, R. Kałucka, K. Sarzała, A. Żukiewicz, Standard interwencji kryzysowej , s. 35-36. 

http://www.wrzos.org.pl/projekt1.18/download/SIK_2601.pdf 

19
 B. Hołyst, dz. cyt. 

20
 H. Sęk, R. Cieślak, Wsparcie społeczne – sposoby definiowania, rodzaje i źródła wsparcia, wybrane koncepcje 

teoretyczne [w:] Wsparcie społeczne, stres i zdrowie, pod red. H. Sęk, R. Cieślak, Wydawnictwo Naukowe 

http://teenmentalhealth.org/wp-content/uploads/2014/08/tasr_polish.pdf
http://www.wrzos.org.pl/projekt1.18/download/SIK_2601.pdf
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Organizacja wsparcia i pomocy profesjonalnej – kroki postępowania:  

 staraj się zapewnić system wsparcia dla zagrożonej osoby, w tym celu, w działanie 

włączyć powinno się jak najwięcej profesjonalistów. Należy poinformować osobę o 

konieczności podjęcia kontaktu ze specjalistami. 

 skontaktuj się z rodzicami (rodziną, przyjaciółmi), aby zapewnić sobie ich pomoc 

 skontaktuj osobę w kryzysie do psychiatry, psychologa lub lekarza ogólnego i 

wyznaczyć jej wizytę na możliwie najwcześniejszy termin 

 jeśli podejrzewasz, że istnieje realne zagrożenie życia (wypowiadany zamiar 

pozbawienia się życia) wezwij pomoc lekarską. 

Należy podkreślić, iż w sytuacji kryzysowej należy niezwłocznie powiadomić i wezwać 

rodziców bądź opiekunów prawnych wychowanka wykazującego niepokojące zachowania. 

Co jest wskazane w kontakcie z osobą zagrożoną samobójstwem: 

 prowokować i zachęcać do „wygadania się”, 

 tworzyć atmosferę pełnej akceptacji osoby zagrożonej samobójstwem, 

 otwarcie podejmować temat, zadawać pytania, 

 ocenić zagrożenie – myśli, plany, fantazje, 

 kontrolować sytuację, 

 wydobywać „mocne strony” i zasoby wewnętrzne osoby, 

 odwoływać się do wcześniej przeżytych trudnych sytuacji, z którymi osoba sobie 

poradziła skutecznie, 

 zorganizować system wsparcia, 

 pokazywać tymczasowość sytuacji, otwierać perspektywy, możliwości, 

 kierować do specjalisty – konkretnej osoby (uprzedzonej o sytuacji), 

 wezwać pomoc lekarską 

Co jest przeciwskazane w kontakcie z osobą zagrożoną samobójstwem: 

 zbyt szybkie oceniane – tzw. etykietowanie, 

 powoływanie się na własny system wartości, 

 lekceważenie problemów osoby zagrożonej samobójstwem, 

 zbyt szybkie kończenie kontaktu – ze względu na brak czasu, 

 ograniczanie czasu spotkania, rozmowy, 

 zadawanie pytań w formie „przesłuchania”, 

 wymuszanie zobowiązań, podejmowania decyzji, dokonywania wyborów, 

 używanie sloganów w stylu „wszystko będzie dobrze”, „to nie jest aż taki problem”, 

„weź się w garść”  itp., 

 dawanie „dobrych rad”, 

 wzbudzanie poczucia winy, 

                                                                                                                                                                                        
PWN, Warszawa 2004; J. Witkowska, Stres i wsparcie w środowisku rodzinnym i zawodowym [w:] Rodzina - 

Rozwój - Praca. Wybrane zagadnienia, pod red. T. Rostowska, J. Rostowski, Wydawnictwo Naukowe Wyższej 

Szkoły Informatyki, Łódź 2002. 
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 ujawnianie własnych negatywnych stanów emocjonalnych, np.: zniecierpliwienia, 

zniechęcenia, złości itp., 

 zostawianie osoby bez opieki, pomocy, 

 obiecywanie nierealnych działań na rzecz osoby zagrożonej samobójstwem. 

Gdzie może uzyskać pomoc osoba doświadczająca kryzysu i przeżywająca poważne 

problemy? 

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, 

OIK, 

Punkt Konsultacyjny, 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,  

Zespół Ośrodków Wsparcia, 

Ogólnopolskie i regionalne telefony zaufania. 

http://samobojstwo.pl/  

 

 

Społeczeństwo nie chce zrozumieć, nawet nie próbuje zrozumieć samobójstwa i w wyniku tego izoluje 

się od niego. To zaś powoduje, że społeczeństwo wytwarza szereg mitów postaw usprawiedliwiających 

swoją obojętność, ignorancję czy też wrogość do tego zjawiska.  

Najbardziej rozpowszechnione mity to:  

Ludzie, którzy mówią o samobójstwie, nie odbierają sobie życia – Jest to błędne rozumowanie, gdyż 

różne badania wykazały, że około 80% samobójców ostrzegało wcześniej o swoich zamiarach.  

Samobójcy nie chcą umrzeć tylko chcą manipulować swoim otoczeniem – to te błędne myślenie, 

ponieważ ludzie ci chcą zwrócić często na siebie uwagę, na swoje problemy, w ten sposób oczekując na 

pomoc, wsparcie.  

Poprawa samopoczucia po próbie samobójczej oznacza koniec zagrożenia – to może być tylko rzekoma 

poprawa nastroju.  

 

 

Umiejętności przydatne w sytuacji zetknięcia się z niebezpieczeństwem zachowań 

ryzykownych oraz samobójstwa  

 

Młody człowiek w sytuacji zetknięcia się z niebezpieczeństwem zachowań ryzykownych bądź 

zagrożony samobójstwem może wymagać natychmiastowej pomocy specjalisty. Np. uwagi na 

impulsywny charakter zamiarów samobójczych konieczne jest, aby osoba, która nawiąże 

kontakt z zagrożonym samobójstwem młodym człowiekiem potrafiła prowadzić rozmowę we 

właściwy sposób. Pamiętajmy, że w wielu przypadkach myśli samobójcze wynikają z zaburzeń 

relacji interpersonalnych. Taka rozmowa może mieć zasadnicze znaczenie i wręcz usunąć 

przyczynę zagrożenia. 

 

W sytuacji, gdy osoba mówi o śmierci lub o sposobach pozbawienia się życia powinniśmy: 

 Zachować szczególną ostrożność i postępować z najwyższą rozwagą 

 Ważnym zadaniem  jest nawiązanie odpowiedniego kontaktu z osobą, zagrożoną aktem 

autodestrukcji 

http://samobojstwo.pl/
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 Poświęcić czas i uwagę zwłaszcza, gdy wysyła sygnały o potrzebie rozmowy. Czasem 

wysłuchanie takiego człowieka może wiele zdziałać. Gdy osoba taka nie zabiega o kontakt 

z nami, powinniśmy sami powiedzieć jej o naszym zaniepokojeniu. 

 Nie wolno zabierać głosu z pozycji sędziego ani usprawiedliwiać jego postępowania nawet 

wtedy, gdy nasz rozmówca tego od nas oczekuje.  

 Nie powinno się również doradzać, ani pouczać, gdyż może to zostać odebrane, jako 

irytujące. 

 Należy dbać o zachowanie zimnej krwi i opanowanie. Jeżeli czujemy się wytrąceni z 

równowagi, zmęczeni czy niepewni, powinniśmy przerwać rozmowę i umówić się na inny 

termin.  

 Po kilku takich spotkaniach propozycja zwrócenia się do terapeuty nie będzie przyjęta jako 

chęć pozbycia się kłopotu, lecz jako troska o dobro rozmówcy.  

 Pamiętajmy, że gdy rozmawiamy z młodym człowiekiem zagrożonym samobójstwem 

musimy być przygotowani na zderzenie z bardzo silnymi emocjami. Gdy zagrożenie jest 

realne, a my nie do końca umiemy go określić, powinniśmy zwrócić się o pomoc do 

psychologa lub psychiatry.
21

 

 

 

trening przeprowadzenia rozmowy oraz praca na przypadku 

 

Należy pamiętać, że tylko psychoterapeuta może podjąć terapię z dzieckiem 

przejawiającym zachowania autodestrukcyjne. Zadaniem 

wychowawcy/nauczyciela/pracownika socjalnego pracującego z dzieckiem jest natomiast 

przeprowadzić z dzieckiem  rozmowę, której celem jest nawiązanie z nim kontaktu, 

zapewnienie mu poczucia bezpieczeństwa, wsparcia, odreagowania emocji, a także dania mu 

nadziei na to, że nie jest sam.  

Procedura postępowania wymaga bardzo dużej delikatności, empatii i zrozumienia ze strony 

osoby, podejmującej rozmowę z dzieckiem będącym w kryzysie. Dobrze byłoby uwzględnić w 

rozmowie następujące zasady: 

 Zachować spokój i swoistą naturalność! Dziecko, które jest w stanie głębokiego kryzysu i 

chce o tym rozmawiać musi mieć przekonanie, że osoba, która go słucha i z nim rozmawia 

jest spokojna, naturalna i może mu dać wsparcie. Nie można zapominać o tym, ile emocji i 

uczuć przeżywa dziecko w sytuacji kryzysowej.  

 Nie należy odsyłać dziecka, który przyszedł z problemem do konkretnego 

nauczyciel/wychowawcy/pedagoga. Dzieci przeżywające problemy, jeśli odważą się o nich 

mówić, to zwrócą się do osoby, do której mają największe zaufanie. Odesłanie - 

spowodowane być może zaskoczeniem, czy lękiem - może być przez niego odebrane, jako 

lekceważenie jego osoby i jego problemu. To z kolei może zwiększyć jego lęki i utwierdzić 

go, że jest beznadziejny i że myśl o odebraniu sobie życia jest słuszna.  
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 Hołyst B., Samobójstwo jako ekstremalna forma autowiktymizacji, [w:] Wiktymologia, red. Hołyst B., 

Wydawnictwo Prawnicze PWN, Warszawa 2000. 
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 Zapewnić jak najlepsze warunki rozmowy! Rozmowa o tak trudnych sprawach wymaga 

zapewnienia wyjątkowej intymności. Należy znaleźć takie miejsce, żeby nikt nie mógł 

zakłócić tej intymności. 

 Budować klimat wzajemnego porozumienia! Bardzo ważne jest wsparcie emocjonalne 

wyrażające się zapewnieniem, że to co dziecko/uczeń mówi jest bardzo ważne. Aby 

zbudować dobre porozumienie należy unikać osądzania, litowania się, pocieszania. Ton 

głosu ma być serdeczny, życzliwy, ale jednocześnie stanowczy. 

 Słuchać i usłyszeć! Osoba w sytuacji kryzysowej potrzebuje kogoś, kto ją wysłucha, stąd 

należy dążyć w kierunku zrozumienia problemów, które kryją się za jej wypowiedziami, 

starać się określić, jaki jest główny problem (należy pamiętać, że problem może w 

rzeczywistości nie istnieć, może to być tylko wyobrażeniowe postrzeganie rzeczywistości 

przez daną osobę), dowiedzieć się, jakie wydarzenie było bezpośrednią przyczyną kryzysu, 

wczuć się w to, co dziecko będące w kryzysie przeżywa w danej chwili. W trakcie słuchania 

nie można zajmować się niczym innym. Należy uczniowi dać tyle czasu, ile go potrzebuje. 

Dobrze jest utrzymać kontakt wzrokowy. Unikać komentowania i starać się pytając używać 

prostych, krótkich, zrozumiałych dla ucznia zdań. Można postawić pytanie typu: Czy 

ostatnio w Twoim życiu wszystko wygląda aż tak źle, że pojawiły się myśli 

autodestrukcyjne/samobójcze? Co chcesz poprzez to osiągnąć? Co do tej pory trzymało cię 

przy życiu?  

 Ocena rzeczywistej sytuacji! Dobrze jest ustalić, na ile poważne są zamiary dziecka 

związane z pozbawieniem siebie życia, czy innym zachowaniem autodestrukcyjnym . To 

ustalenie pomoże podjąć decyzje dotyczące dalszego postępowania. Jeżeli zagrożenie okaże 

się zbyt realne, wtedy należy szukać pomocy. Nie można więc obiecywać dziecku, że to co 

mówi pozostanie tylko między rozmówcami. 

 Ocena sił dziecka! Mogą one być dla dziecka oparciem w pokonywaniu kryzysu. Zapytać, 

kto jest najważniejszą osobą w jego życiu, kogo chciałby mieć teraz przy sobie. 

 Podjąć działania! W tym miejscu należy skoncentrować się na najważniejszej sprawie i 

zastosować metody pozytywnego opanowania kryzysu. Można powiedzieć: Będę brał udział 

w Twoim życiu, ale nie w samookaleczaniu się/śmierci.  

 Zaprosić do pomocy specjalistę! Należy zapewnić ucznia, że bardzo chcemy mu pomóc, 

ale potrzebna jest pomoc specjalisty, dlatego musimy go z nim skonsultować Należy 

zapewnić dziecko, że będziemy z nim tak długo, jak tylko będzie to potrzebne, jednak nie 

dłużej nić jest to konieczne
22

.  
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Program szkolenia z zakresu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Program skierowano do przedstawicieli 

placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, psychologów i pedagogów 

zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, Narodowy Program Zdrowia, Szczecin 2017, s. 76-77. 
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Scenariusz rozmowy

23
 

Rozmowa z dzieckiem: 

1. Zacznij od podania bezpośredniej przyczyny rozmowy oraz od okazania troski i chęci pomocy. 

Np. Zauważyłam, że często nosisz długie bluzki, nawet kiedy jest ciepło. Ostatnio na rękawie 

znajdowały się plamy, to chyba była krew. Niepokoi mnie ta sytuacja i dlatego chciałabym o tym z 

Tobą porozmawiać. Jeśli masz jakieś problemy, przeżywasz ciężkie chwile, to jestem tu po to, aby Ci 

pomóc. Naprawdę bardzo mi na tym zależy. Opowiesz mi co się stało? 

2. Okaż wsparcie, reaguj na problemy dziecka z szacunkiem, zrozumieniem i zainteresowaniem. W ten 

sposób pokażesz mu, że może na Ciebie liczyć. Bądź spokojny i cierpliwy.  

3. Uprawomocnij emocje dziecka, czyli potwierdź, że to co myśli i czuje jest odpowiednie i możliwe 

do przyjęcia w danej sytuacji. Np. Masz prawo odczuwać złość w związku z tym jak potraktował Cię 

kolega. 

4. W czasie rozmowy unikaj: 

 domyślania się (wiem co czujesz, co myślisz, co chcesz powiedzieć), 

 krytykowania (nie wolno tego robić!),  

 narzucania rozwiązań (skończ z tym, powinieneś wiedzieć, że...), 

 niespójności komunikatów (trzeba być wiarygodnym), 

 szybkiego dawania rad (najpierw stosuj podejście „my” potem „Ty”)  

5. Ustal zasady kontaktu z rodzicami Np. Jestem zobowiązana, aby informacje o Twoich problemach 

przekazać rodzicom, abyśmy razem mogli Ci jak najlepiej pomóc. Powiedz mi, z kim wolisz żeby o 

tym porozmawiać: z mamą czy z tatą? Z którym rodzicem się lepiej dogadujesz? Zastanówmy się 

razem jak im to powiemy. Wolisz powiedzieć sam, czy chcesz abym ja to zrobiła w Twoim 

imieniu? Chcesz brać udział w tej rozmowie?  

 

Rozmowa z rodzicem: 

1. W czasie rozmowy: nie obwiniaj i nie oceniaj! 

2. Podkreśl wspólny cel: troska o dobro dziecka. 

3. Przedstaw sytuacje: 

 opisz niepokojące zachowania; 

 wytłumacz, że są wynikiem trudnej sytuacji emocjonalnej; 

 wyjaśnij, że dziecko potrzebuje pomocy; 

 wyjaśnij mechanizm; 

 wskaż konsekwencje niereagowania. 

4. Przekaż informacje, gdzie szukać pomocy: podaj numery do PP-P, PZP dla dzieci i 

młodzieży i na telefon zaufania 

Jeśli na terenie placówki zostało stwierdzone ryzyko bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub 

życia dziecka, a rodzice lub opiekunowie prawni nie wyrażają zgody lub nie widzą potrzeby 

konsultacji psychiatrycznej, należy sformułować następujący komunikat do dyspozytora 

pogotowia ratunkowego:  
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„Stwierdziliśmy bezpośrednie zagrożenie życia naszego wychowanka (imię i nazwisko, 

wiek), poprzez znaczne ryzyko podjęcia próby samobójczej. Konieczne jest 

niezwłoczne przewiezienie go na konsultacje psychiatryczną”. 

 

Art. 21 Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19.08.1994 (Dz. U. z 1994 nr 111, poz. 535). 

 

      Profilaktyka samobójstw i zachowań autodestrukcyjnych - co może zrobić szkoła? 

Eliminacja wewnątrzszkolnych czynników ryzyka powinna stanowić jeden z głównych celów 

profilaktyki. Działania szkoły powinny obejmować trzy poziomy profilaktyki. Zgodnie z nową 

klasyfikacją są to profilaktyka uniwersalna, selektywna i wskazująca. Każdy poziom uwzględnia 

zadania dostosowane do stopnia zagrożenia. 

1. Poziomy profilaktyki 

A. Promocja zdrowia i profilaktyka uniwersalna adresowana do uczniów, rodziców i 

nauczycieli (pierwszorzędowa według starego podziału):  

 Szkolenie nauczycieli i innych pracowników szkoły w zakresie potrzeb rozwojowych 

dzieci, bezpieczeństwa oraz umiejętności wychowawczych. 

 Powołanie i przeszkolenie zespołu ds. sytuacji kryzysowych, wypracowanie procedur 

reagowania. W skład zespołu powinni wchodzić: dyrektor lub jego zastępca, 

psycholog/pedagog, pielęgniarka (jeśli jest zatrudniona) i kilku wychowawców (stosownie 

do liczby uczniów w szkole). 

 Kreowanie zdrowego, wspierającego środowiska w szkole. Dbanie o dobry klimat  

fizyczny i społeczny, w tym:   

 budowanie dobrych relacji nauczycieli z uczniami i rodzicami oraz pomiędzy 

uczniami (działania integracyjne zapobiegające stygmatyzacji i odrzuceniu);  

 ustalenie jasnej polityki dotyczącej  zachowania się uczniów.  Zdecydowana 

niezgoda na przemoc. Konsekwentne  reagowanie nauczycieli na wszelkie jej 

przejawy, ochrona i wsparcie dla ofiar przemocy. 

 Wzmacnianie odporności uczniów poprzez uczenie najważniejszych umiejętności 

psychologicznych i społecznych, w tym: radzenia sobie z emocjami i stresem ,poszukiwania 

pomocy i udzielania jej; rozwiązywania konfliktów, przewidywania konsekwencji własnych 

działań itp. 

 Podnoszenie samooceny dzieci i nastolatków poprzez dostarczanie okazji do rozwijania 

zainteresowań i przeżycia sukcesu.  

 Wzmacnianie więzi ze szkołą poprzez angażowanie uczniów w szkolne projekty i 

wydarzenia. 

 Zwiększanie wychowawczych kompetencji rodziców – spotkania poświęcone potrzebom i 

problemom dzieci w różnych fazach rozwojowych, treningi komunikacji budujące kontakt  i 

więź z dzieckiem. 
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 Wskazanie osób, do których można się zwrócić o poradę i pomoc. Powinny one być 

dostępne i przygotowane do udzielania pomocy. 

B. Profilaktyka selektywna, adresowana do grup zwiększonego ryzyka (uczniowie z 

problemami zdrowotnymi, ekonomicznymi, rodzinnymi, z trudnościami w nauce i zachowaniu, 

źle się adaptujący):  

 zbieranie informacji o potrzebach i trudnościach uczniów; uważna obserwacja dla 

oszacowania ryzyka;  

 pomoc w nauce, udzielanie wsparcia i budowanie motywacji, indywidualizacja nauczania;  

 włączanie w grupę rówieśniczą;  

 włączanie do dodatkowych programów rozwijających umiejętności psychologiczne i  

społeczne; 

 zacieśnianie współpracy z rodzicami.  

C. Profilaktyka wskazująca, adresowana do poszczególnych uczniów z grupy wysokiego 

ryzyka (po próbie samobójczej, eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi):  

 stała dyskretna obserwacja prowadzona przez przeszkolonych pracowników szkoły (w tym 

personel pomocniczy);  

 udzielanie wsparcia przez nauczycieli i pomoc w nauce; 

 stała współpraca z rodzicami, podjęcie interwencji z udziałem rodziców, wspólne  

opracowanie strategii pomocy dla ucznia;  

 opieka szkolnego specjalisty, udzielanie wsparcia i pomocy w rozwiązywaniu trudności; 

 kierowanie ucznia do specjalistów w środowisku lokalnym celem przeprowadzenia 

indywidualnej diagnozy i ewentualnego podjęcia terapii, stała współpraca z nimi;  

 kierowanie rodziców na treningi umiejętności lub nakłanianie ich do skorzystania ze 

specjalistycznej pomocy, w tym terapeutycznej
24

. 

W założeniu profilaktyka stawia sobie za cel wzmacnianie czynników chroniących uczniów 

oraz eliminowanie i/lub osłabianie czynnika ryzyka. Aby osiągnąć założone cele profilaktyką 

należy objąć trzy główne podmioty, to jest uczniów, rodziców i nauczycieli. Działania 

profilaktyczne w szkole winny skupiać się na następujących zadaniach: 

 promocja i wzmacnianie wśród uczniów zdrowia psychofizycznego, poczucia własnej 

wartości; motywowanie do nauki poprzez wskazywanie tych obszarów, w których ujawniają 

się ich największe predyspozycje 
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 J. Szymańska, Zapobieganie samobójstwom dzieci i młodzieży. Poradnik dla pracowników szkół i placówek 

oświatowych oraz rodziców, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2016, s. 21-23.  
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 rozmawianie z uczniami na trudne tematy, uczenie ich umiejętności radzenia sobie w 

sytuacjach trudnych; Nie przekazujemy młodym ludziom treści odnoszących się wprost 

do samobójstw – może nastąpić tzw. „zakażanie” – efekt Wertera 

 wnikliwa obserwacja – monitorowanie stanu psychicznego uczniów pod kątem 

występowania objawów depresji, ostrych kryzysów psychicznych, stresu, zachowań 

autodestrukcyjnych 

 udział nauczycieli w szkoleniu z zakresu podejmowania interwencji kryzysowej 

 zgromadzenia materiałów informacyjnych, dotyczących zagrożenia samobójstwem i 

sposobów pozwalających na zapobieganie im 

 omówienie problematyki samobójstw wśród dzieci i młodzieży na zebraniu z rodzicami 

 zorganizowanie zajęć edukacyjnych dla uczniów na temat zagrożeń dla zdrowia 

psychicznego i czynników ryzyka w przypadku zachowań autodestrukcyjnych 

 opracowanie procedur postępowania w przypadku próby samobójczej ucznia
25

 
 

 

 

Czego robić nie wolno!  

 Organizować krótkich (2–4 godziny) zajęć dotyczących wyłącznie samobójstw, niepowiązanych 

z innymi działaniami profilaktycznymi szkoły 

 Ukazywać samobójstwa jako reakcji na stres i prezentować mechanizmów psychologicznych. 

Zamach samobójczy zaczyna być postrzegany jako uzasadniony, nieuchronny i akceptowany sposób 

rozwiązywania trudności. 

 Pokazywać filmów i innych materiałów wizualnych prezentujących zachowania samobójcze 

młodego człowieka, a także reakcje otoczenia na jego śmierć (robią to niestety media). Podobny 

materiał działa jak instruktaż oraz wzmaga motywację niektórych uczniów do zdobycia w ten sposób 

zainteresowania lub załatwienia porachunków ze swoimi rodzicami, kolegami czy nauczycielami. 

 Prezentować nagranych wywiadów i angażować młodych ludzi po próbach samobójczych 

(rówieśników odbiorców lub nieco starszych), by opowiadali na spotkaniach z uczniami o swych 

przeżyciach. Uczniowie mogą identyfikować się z omawianymi problemami i kopiować zachowania 

samobójcze.  

W przypadku samobójstw efekty nieprofesjonalnych działań mogą być znacznie bardziej dramatyczne. 

W latach 80. w trzech stanach USA w celach profilaktycznych wyświetlano młodzieży film o młodym 

samobójcy, mający ostrzegać i wywoływać konstruktywne refleksje. Po jego emisji zanotowano 

prawdziwą falę samobójstw. W ciągu trzech miesięcy 43 nastolatków uczestniczących w pokazie filmu 

targnęło się na swoje życie. Specjalnie powołany sztab kryzysowy złożony ze specjalistów starał się 
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następnie zniwelować destrukcyjne skutki „profilaktyki”. Taką zbieżność wydarzeń, choć 

występujących w mniejszej skali, zanotowano wielokrotnie.  

Wzrost liczby samobójstw popełnianych przez młodych ludzi na skutek nagłośnienia przypadków 

innych samobójstw specjaliści określają mianem efektu Wertera
26

. 

Falę samobójstw mogą również wyzwolić doniesienia medialne zawierające duży ładunek 

emocjonalny i nadmierną liczbę szczegółowych informacji.  

 

Statystyka 

W przypadku osób do 19 lat w 2014 roku samobójstwo popełniło 6165 ogółem ludzi, przy czym 73 

osoby to dzieci do 14 roku życia. Samobójstwa stanowią 23% wszystkich zgonów w grupie wiekowej 

10–19 lat. U chłopców zjawisko to dotyczy ok. 26% wszystkich przyczyn zgonów, a wśród dziewcząt 

ok. 16%
27

. 

Według statystyk policyjnych w ciągu lat 2015 – 2016  w Polsce 11093 osób odebrało sobie życie, 

spośród których 1029 osób to dzieci, młodzież i młodzi dorośli do 24 roku życia. 

W przypadku prób samobójczych trzeba pamiętać, że nie wszystkie przypadki informacje o zajściu 

docierają do policji. WHO szacuje, iż w rzeczywistości prób samobójczych jest dziesięciokrotnie więcej 

niż dokonanych samobójstw.    

 
                                                           
26

 Tamże, s. 23-25. 

27
 Program szkolenia z zakresu zdrowia…, s. 66.. 



 

31 | S t r o n a  

 

 

 

 

Bibliografia 

Czabański  A., Zjawisko autoagresji wśród młodzieży w Polsce, [w:] Wybrane problemy profilaktyki i 

resocjalizacji, red. S. Bobas ,  Wyższa Szkoła Handlowa, Radom 2011. 

Darby D., Walsh K., Neuropsychologia kliniczna, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 

2014. 

Grodecka J., Kałucka R., Sarzała K, Żukiewicz A., Standard interwencji kryzysowej, s. 35-36. 

http://www.wrzos.org.pl/projekt1.18/download/SIK_2601.pdf 

1
Hołyst B., Samobójstwo jako ekstremalna forma autowiktymizacji, [w:] Wiktymologia, red. Hołyst B., 

Wydawnictwo Prawnicze PWN, Warszawa 2000. 

Hołyst B., Samobójstwo, ucieczka przegranych,  PTHP, Warszawa 2002. 

Jabłoński R., Młodzi samobójcy są wśród nas, czy potrafimy ich rozpoznawać? [w:] Samobójstwo, red. 

Hołyst B., Staniaszek M., Bińczycka – Anholcer M., Warszawa 2002. 

http://www.wrzos.org.pl/projekt1.18/download/SIK_2601.pdf


 

32 | S t r o n a  

 

Kręgielska-Narożna M. Walczak-Gałęzewska, I. Lis, P. Bogdańska, Jadłowstręt psychiczny – co widzą 

„motyle”?, „Farmacja współczesna” 2014/7. 

Linowski K., Wysocki I., Agresja, autoagresja w przemoc w życiu człowieka. Przyczyny, przejawy, 

przeciwdziałanie i resocjalizacja, Radom 2012. 

Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób Problemów Zdrowotnych. Rewizja 10 (IDC-10), 

Instytut Psychiatrii i Neurologii, Kraków-Warszawa 2000.  

Mroczkowska D., Ziółkowska B., Bulimia od A do Z. Kompendium wiedzy dla rodziców, nauczycieli i 

wychowawców, Wyd. Dyfin, Warszawa 2011. 

Opętanie (nie)jedzeniem, red.B. Ziółkowska, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2009. 

Program szkolenia z zakresu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Program skierowano do 

przedstawicieli placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, 

psychologów i pedagogów zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, Narodowy Program 

Zdrowia, Szczecin 2017. 

Rzońca E., Bień A., Iwanowicz-Palus G., Zaburzenia odżywiania – problem wciąż aktualny, „Journal of 

Education, Health and Sport” 2016, nr 6(12)  

Sęk H., Cieślak R., Wsparcie społeczne – sposoby definiowania, rodzaje i źródła wsparcia, wybrane 

koncepcje teoretyczne [w:] Wsparcie społeczne, stres i zdrowie, pod red. H. Sęk, R. Cieślak, 

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004; J. Witkowska, Stres i wsparcie w środowisku 

rodzinnym i zawodowym [w:] Rodzina - Rozwój - Praca. Wybrane zagadnienia, pod red. T. Rostowska, 

J. Rostowski, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, Łódź 2002. 

Szymańska J., Zapobieganie samobójstwom dzieci i młodzieży. Poradnik dla pracowników szkół i 

placówek oświatowych oraz rodziców, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2016.  


