
Samobójstwa
dzieci i młodzieży
Przyczyny i zapobieganie



Samobójstwa są trzecią – po
wypadkach i nowotworach –

przyczyną zgonów młodych ludzi

 Liczba skutecznych samobójstw popełnianych przez młode
osoby w wieku dorastania stale wzrasta.



Zachowania samobójcze,
niespowodowane przez chorobę
psychiczną, powstają w wyniku
interakcji licznych czynników: 
-indywidualnych, 
-rodzinnych, 
-środowiskowych.



CZYNNIKI CHRONIĄCE MŁODZIEŻ PRZED SAMOBÓJSTWEM

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

umiejętność stawiania czoła trudnościom; 
osiągnięcia szkolne; 
umiejętność poszukiwania pomocy i porady u innych; 
umiejętność kontrolowania impulsów; 
umiejętność rozwiązywania problemów i konfliktów; 
poczucie sensu życia, zaufanie do siebie i innych;
odpowiedzialność za innych (kolegów, zwierzęta domowe itp.); 
religijność.

stabilne środowisko; 
dobre relacje z rówieśnikami w szkole;  
integracja ze środowiskiem; liczne okazje do uczestnictwa we wspólnie
podejmowanych działaniach, w wydarzeniach szkolnych i kołach zainteresowań;
dostęp do pomocy psychologiczno-pedagogicznej i medycznej; 
mała dostępność środków umożliwiających skuteczne pozbawienie się życia
(broni palnej, leków, trucizn);

RODZINNE

INDYWIDUALNE

ŚRODOWISKOWE



Czynniki zwiększające ryzyko samobójstw wśród uczniów 
(Greenberg, Velting, Shaffer, 2003; Lazear, Roggenbaum, Blase, 2003): 

nastawienie na osiągnięcia w nauce; wysokie wymagania przy braku wsparcia

negatywny klimat społeczny: 

tolerowanie lub niezauważanie używania przez uczniów środków psychoaktywnych

brak oferty zajęć rozwijających zainteresowania uczniów

brak oferty pomocy psychologiczno-pedagogicznej

-bezosobowe relacje nauczycieli z uczniami i rodzicami; 
-obojętność lub wrogość; 
-nieznajomość problemów i potrzeb uczniów; 
-dezintegracja zespołów klasowych; 
-chaos i brak dyscypliny lub nadmierna dyscyplina i restrykcje; 
-przemoc rówieśnicza i brak zdecydowanej reakcji na nią ze strony nauczycieli;



Czynniki ryzyka i sytuacje ryzykowne
1 Wzorce rodzinne i negatywne zdarzenia życiowe w dzieciństwie:

psychopatologię rodziców, z obecnością zaburzeń afektywnych i innych zaburzeń psychicznych, 
− nadużywanie alkoholu i innych substancji chemicznych, lub zachowania antyspołeczne w rodzinie, 
− przypadki samobójstw lub prób samobójczych w rodzinie, 
− przemoc w rodzinie (włącznie z używaniem przemocy fizycznej wobec dziecka oraz molestowaniem
seksualnym), 
− niedostateczną opiekę ze strony rodziców/opiekunów, przy złej komunikacji w rodzinie, 
− częste kłótnie między rodzicami/opiekunami, z napięciem i agresją, 
− rozwód, separacja lub śmierć rodziców/opiekunów, 
− częste przeprowadzki do innego miejsca zamieszkania, 
− bardzo wygórowane lub bardzo zaniżone oczekiwania ze strony rodziców/opiekunów, 
− nieadekwatny lub nadmierny autorytet rodziców/opiekunów, 
− brak czasu rodziców/opiekunów, by zauważyć problemy emocjonalne dziecka i zająć się nimi oraz
środowisko negatywne emocjonalnie, w tym odrzucenie lub zaniedbywanie dziecka, 
− sztywność rodziny,
− umieszczenie dziecka w rodzinie adopcyjnej lub zastępczej.



2
Czynniki ryzyka i sytuacje ryzykowne

Styl poznawczy i osobowość:
− silna impulsywność, 
− drażliwość, 
− sztywność myślenia i strategii radzenia sobie ze stresem, 
− mała zdolność rozwiązywania problemów, kiedy pojawiają się trudności, 
− niezdolność dostrzegania rzeczywistości, 
− tendencja do życia w świecie iluzorycznym (złudzeń), 
− fantazje wielkościowe na przemian z poczuciem własnej bezwartościowości, 
− skłonność do doznawania rozczarowań, 
− lęk, szczególnie jako reakcja na niewielkie dolegliwości somatyczne lub niegroźnie rozczarowania, 
− przekonanie, że jest się nieskazitelnym i lepszym od innych, 
− poczucie niższości i braku pewności siebie, które może być maskowane demonstrowaniem własnej
wyższości, odrzucaniem innych lub prowokacyjnym zachowaniem wobec kolegów szkolnych i osób
dorosłych, z rodzicami włącznie, 
− niepewność co do własnej tożsamości lub orientacji seksualnej,
− ambiwalentne relacje z rodzicami, innymi dorosłymi oraz przyjaciółmi.
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Czynniki kulturowe i socjodemograficzne:
np. niski status socjoekonomiczny, problemy z tożsamością seksualną

Czynniki ryzyka i sytuacje ryzykowne

Zaburzenia psychiczne:
− depresja,
−  zaburzenia lękowe,
−  nadużywanie alkoholu i narkotyków (jeden na czterech pacjentów o skłonnościach samobójczych
używał alkoholu lub narkotyków przed popełnieniem tego aktu),
−  zaburzenia odżywiania (dziewczęta z anoreksją bardzo często zapadają również na depresję, a ryzyko
samobójstwa wśród nich jest dwudziestokrotnie wyższe niż w ogólnej populacji młodych ludzi),
− zaburzenia psychotyczne.

Wcześniejsze próby samobójcze



Czynniki ryzyka i sytuacje ryzykowne
Obecne negatywne zdarzenia życiowe:
− problemy rodzinne, 
− rozstanie z przyjaciółmi, sympatią, kolegami z klasy, itd., 
− śmierć kogoś kochanego lub innej znaczącej osoby, 
− zerwanie związku miłosnego, 
− konflikty lub straty interpersonalne, 
− konflikty z prawem lub problemy dyscyplinarne, 
− nacisk ze strony grupy rówieśniczej lub autodestrukcyjna akceptacja przez rówieśników, 
− tyranizowanie i represjonowanie, 
− rozczarowanie wynikami w nauce oraz niepowodzenie w szkole, 
− wysoki poziom wymagań w szkole w okresie egzaminów, 
− brak pracy i zła sytuacja finansowa, 
− niechciana ciąża, aborcja, 
− zakażenie wirusem HIV lub inną chorobą przekazywaną drogą płciową, 
− poważna choroba somatyczna, 
− klęski żywiołowe.
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Myśl o samobójstwie powstaje w wyniku oceny 
swojej sytuacji jako pułapki życiowej, z której nie ma wyjścia.

Osoby o obniżonym nastroju mają skłonności do
przeprowadzania bilansu życiowego,
który przeważnie wypada ujemnie. 

Nawet błahe wydarzenie lub drobne niepowodzenie może
wówczas stać się „kroplą przepełniającą czarę”

i przyczynić do wyboru dramatycznych w skutkach rozwiązań.



Doświadczenia psychologów 
i lekarzy pracujących 
z nastolatkami wskazują, że
nawet drobne wydarzenia, jak
widok kolegi tulącego
dziewczynę, zła ocena w szkole,
a nawet brak wody w kranie,
powodowały pesymistyczne
podsumowanie własnej sytuacji
życiowej: „mnie nikt nie kocha”,
„jestem do niczego”, „wszystko
sprzysięga się przeciwko mnie”.



Nastolatki w depresji rzadko poszukują pomocy u osób
dorosłych, zwłaszcza jeśli dotychczasowe kontakty ze

znaczącymi dorosłymi zniszczyły ich zaufanie. 

Czasami ujawniają swój stan i problemy rówieśnikom.

Najczęściej jednak poszukują pomocy gdzie indziej – stosują
środki odurzające. Początkowo stanowi to rodzaj autoterapii,

potem staje się drogą powolnego samozniszczenia,
samobójstwem „na raty”



Etapy i drogi do samobójstwa

Samobójstwa rzadko występują nagle. 
 Im dłuższy czas działania czynników

ryzyka, przy jednoczesnym braku
czynników chroniących, tym większe

zagrożenie samobójstwem.



Młody człowiek w bardzo trudnej sytuacji doświadcza silnych emocji –
jak lęk, gniew, żal, wstyd i upokorzenie, poczucie winy i smutek – które
po pewnym czasie doprowadzają do stanu permanentnego
przeciążenia emocjonalnego i depresji. 

Mogą pojawić się pośrednie myśli o śmierci: 
-myśli rezygnacyjne, 
-rozważania na temat bezsensu życia, 
-wyobrażanie sobie śmierci na skutek nieuleczalnej choroby lub
wypadku.
 

Etapy i drogi do samobójstwa



Myśli samobójcze – rozważania, że dobrze byłoby nie żyć,
fantazjowanie o własnej śmierci (wyobrażanie sobie pogrzebu, reakcji
otoczenia, fantazje na temat wpływu własnej śmierci na dalsze losy
innych osób). 
Zamiary (tendencje) samobójcze – podjęcie decyzji i poszukiwanie
informacji o skutecznych sposobach odebrania sobie życia; testowanie
ich (czasami dochodzi do kilku prób samobójczych, o których nikt nie
wie). 
Samobójstwo dokonane.

Przy braku wsparcia i pomocy uczeń może uznać swoją sytuację za
beznadziejną i zacząć poszukiwać drogi ucieczki od cierpień, na której
wyodrębniamy zwykle trzy etapy lub fazy:

1.

2.

3.

Etapy i drogi do samobójstwa



 Z badań Amerykańskiego Towarzystwa Suicydologicznego
wynika, że 80% osób, które zamierzają popełnić

samobójstwo, usiłuje wcześniej w rozmaity sposób
powiadomić o tym najbliższe otoczenie



W fazach poprzedzających akt
samobójczy osoba wysyła coraz

wyraźniejsze sygnały 
werbalne i niewerbalne, 

komunikując swoje plany. 
Tym samym – mniej lub bardziej

świadomie – woła o pomoc.



25%

 Większość podejmujących próbę samobójczą
nie chce umrzeć, młodzi przez dłuższy czas

mają jeszcze nadzieję, że zostaną zrozumiani,
uzyskają wsparcie i pomoc.  

25% nastolatków badanych po nieudanej próbie
samobójczej relacjonuje, że poszukiwało

pomocy u dorosłych, lecz jej nie otrzymało



SYGNAŁY ZAGROŻENIA
Wczesne sygnały ostrzegawcze:

wycofywanie się z kontaktów z rodziną i przyjaciółmi, odwracanie się od nich;
zainteresowanie lub wręcz zaabsorbowanie śmiercią;
wyraźne zmiany osobowości i nastroju;
trudności z koncentracją;
trudności w szkole;
obniżenie jakości pracy i ocen;
zmiana dotychczasowych zwyczajów dotyczących jedzenia i snu (utrata apetytu
lub objadanie się, bezsenność lub nadmierna senność);
utrata zainteresowania rozrywkami;
częste uskarżanie się na fizyczne dolegliwości, przeważnie powiązane z
emocjami, jak bóle głowy, bóle żołądka lub uczucie zmęczenia;
nieustanne znudzenie;
utrata zainteresowań dla rzeczy i spraw, o które dotychczas młody człowiek się
troszczył (np. zaniechanie dbałości o wygląd).



SYGNAŁY ZAGROŻENIA
Sygnały wysokiego zagrożenia:

rozmowy o samobójstwie lub jego planowaniu; 
wzrost impulsywności: nagłe impulsywne działania, jak akty agresji i przemocy,
zachowania buntownicze lub ucieczkowe (wynikające z ogromnego napięcia
emocjonalnego);
nagłe ekscesy alkoholowe lub narkotykowe (będące próbą „znieczulenia się w
cierpieniu” lub formą wołania o pomoc); 
odrzucanie pomocy; poczucie, że udzielenie pomocy jest już niemożliwe; 
oskarżanie się: „Jestem złym człowiekiem”; 
wypowiadanie komunikatów na temat beznadziejności życia, braku wyjścia,
własnej bezwartościowości; 
odrzucanie otrzymywanych pochwał lub nagród; 



SYGNAŁY ZAGROŻENIA
Sygnały wysokiego zagrożenia:

wypowiadanie co jakiś czas komunikatów typu: „Niedługo przestanę być dla
ciebie problemem”, „To nie ma znaczenia”, „To już na nic się nie zda” lub „Już
się nie zobaczymy”; 
nagłe przejście z depresji do stanu pogody i zadowolenia. Zwykle oznacza to, że
uczeń, po okresie walki wewnętrznej, podjął już decyzję o ucieczce od
problemów i zakończeniu swego życia; 
rozdawanie kolegom swoich ulubionych przedmiotów; oddawanie domowych
zwierzaków w dobre ręce; 
sporządzanie testamentu; 
wypowiadanie komunikatów typu: „Jestem niczym”, „Nie warto się mną
zajmować”, „Chciałbym umrzeć”, Zamierzam się zabić”, „Nie powinnam się
urodzić”.



liczba prób samobójczych liczba prób samobójczych kończących się śmiercią

od 01.01.2021 do 30.11.2021 od stycznia do kwietnia 2021 od stycznia do kwietnia 2022
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Sytuacja w Polsce po pandemii 

Dane zaprezentowane na Ogólnopolskiej Konferencji Profilaktyki i Zdrowia Psychicznego Młodzieży "Profilaktyka połączeń"



 
od

  01.01.2021 do 30.11.2021

od
  stycznia do kwietnia

2021

od
  stycznia do kwietnia 

2022

 dziewczęta chłopcy dziewczęta chłopcy dziewczęta chłopcy

liczba
  prób samobójczych

962 377 283 100 577 158

liczba prób
samobójczych

kończąca się śmiercią
47 72 10 19 20 21

%prób samobójczych
kończących się

śmiercią
4,89% 19,10% 3,53% 19,00% 3,47% 13,29%

Sytuacja w Polsce po pandemii 

Dane zaprezentowane na Ogólnopolskiej Konferencji Profilaktyki i Zdrowia Psychicznego Młodzieży "Profilaktyka połączeń"



Samobójstwa zakończone zgonem - grupa
wiekowa 19-24, woj. wielkopolskie

2017 2018 2019 2020 2021 do lipca 2022
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źródło: Instytut Badań i Analiz działalności Jednostek Samorządu Terytorialnego
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Samobójstwo jako przyczyna zgonu -
grupa wiekowa 13-18, woj. wielkopolskie

2017 2018 2019 2020 2021
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źródło: Instytut Badań i Analiz działalności Jednostek Samorządu Terytorialnego
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Profilaktyka ogólna: zanim
dojdzie do aktu samobójczego

Najważniejszym aspektem zapobiegania samobójstwom jest wczesne
rozpoznawanie dzieci i młodzieży w złym stanie emocjonalnym i/lub takich, 

w przypadku których zwiększone jest ryzyko samobójstwa
oraz

eliminowanie lub osłabianie wszelkich modyfikowalnych czynników ryzyka
(indywidualnych, rodzinnych, szkolnych, środowiskowych), jak i wzmacnianie

czynników chroniących.

Eksperci odradzają pogadanki z dziećmi i młodzieżą na temat samobójstw, pokazywanie ich
jako reakcji na stres, prezentowanie filmów lub osób po próbach samobójczych - taka

profilaktyka nie działa i może wywoływać tzw. efekt Wertera (wzrost liczby samobójstw
popełnianych przez młodych ludzi na skutek nagłośnienia przypadków innych samobójstw).



Przeciwdziałanie zachowaniom autoagresywnym wśród młodzieży może być
realizowane poprzez:

1. Przezwyciężanie sytuacji kryzysowych.
- możliwe jest w większości przypadków uchwycenie momentu pojawienia się trudności i problemów, 
- należy stworzyć możliwość kontrolowanego upustu agresji i odreagowania emocji dzięki np.: zajęciom sportowym,
- nie można dopuszczać do naruszania godności osobistej wychowanka, poniżania go lub instrumentalnego traktowania.

2. Wspomaganie procesu adaptacji.
- racjonalne obciążanie nowymi obowiązkami i zadaniami,
- dostosowywanie wymagań do indywidualnych możliwości,
- dbałość o możliwości odpoczynku i regeneracji sił.

3. Doskonalenie stosunków interpersonalnych.
- stanowcze i sprawiedliwe reagowanie na sygnały i przypadki naruszania zasad,
- skuteczne i szybkie przeciwdziałanie próbom łamania tych zasad,
- nagradzanie za dobre efekty pracy czy ponadprzeciętne wywiązywanie się z obowiązków,
- sprawiedliwe traktowanie.

4. Organizacja pracy i wypoczynku.
- właściwa i jednocześnie atrakcyjna organizacja pracy i wypoczynku, przeciwdziałanie monotonii, unikanie bezczynności,
- właściwy wypoczynek, odpowiednia ilość snu,
- tworzenie możliwości efektywnego zaspokajanie podstawowych potrzeb biologicznych.



Jak postępować z osobą o skłonnościach samobójczych?

Pomoc powinna opierać się o podstawowe zasady pracy indywidualnej:
- wysłuchanie,
- okazywanie zainteresowania,
- zrozumienie,
- bycie bliskim i wczuwających się w sytuację młodej osoby.

Nie oceniaj, bądź spokojny, cierpliwy, życzliwy, bliski i empatyczny.

Zadbaj o profesjonalne wsparcie - interwent kryzysowy,
psycholog, psychiatra...



Gdzie szukać pomocy

112 – numer alarmowy, w stanach nagłego zagrożenia życia, gdy konieczna jest interwencja policji,
pogotowia ratunkowego lub straży pożarnej

800 70 2222 – całodobowy, bezpłatny telefon Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie
psychicznym, depresji i z myślami samobójczymi, prowadzony przez Fundację ITAKA

116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży - czynny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu,
prowadzony przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę

800 100 100 – telefon dla Rodziców i Nauczycieli w sprawie Bezpieczeństwa Dzieci, prowadzony przez
Fundację Dajemy Dzieciom Siłę (czynny pon.-pt. w godz. 12.00-15.00)

800 120 002 – całodobowy, bezpłatny telefon Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w
Rodzinie "Niebieska Linia" .

Strony internetowe, za pośrednictwem których można porozmawiać przez czat lub wysłać pytania
drogą mailową: www.pokonackryzys.pl, www.centrumwsparcia.pl



Przedstawione treści wyrażają poglądy realizatora projektu i nie muszą
odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Samorządu Województwa Wielkopolskiego.


