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Ból egzystencjalny

• „Po co żyć, skoro życie kończy się niczym. Po co rodzić dziecko, 
równocześnie skazując je na śmierć. Każdego dnia ludzie umierają z głodu, 
od kul, z czyichś nienawistnych rąk. Nie widzę tu miejsca dla siebie. Gdyby 
nawet walczyć o inność świata, to przecież i tak ostatecznie zwyciężą 
pluskwy.” Szesnastolatka



Pojęcie samobójstwa
• Samobójstwo to:

1) Akt samobójczy ze skutkiem śmiertelnym  (Światowa Organizacja Zdrowia)
2) Celowe zachowanie autodestrukcyjne prowadzące do śmierci biologicznej, które może mieć 
charakter gwałtowny (np. samobójstwo przez powieszenie się) lub charakter stopniowy (np. 
samobójstwo przez zagłodzenie się) (Nowa Encyklopedia Powszechna)
3) Świadome pozbawienie się życia [...] - Wincenty Okoń
4) Każdy przypadek śmierci, będący bezpośrednim lub pośrednim wynikiem działania lub 
zaniechania, przejawionego przez ofiarę zdającą sobie sprawę ze skutków swego zachowania 
(Emil Durkheim)
5) Świadomy akt samounicestwienia; najlepiej rozumieć je jako wielowymiarowy stan złego 
samopoczucia u osoby o niezaspokojonych potrzebach, która samobójstwo uważa za najlepsze 
rozwiązanie jakiegoś ze swoich problemów (Shneidman)



Typy samobójstw cd.

• Brunon Hołyst również wymienia  typy zachowań samobójczych:

• 1) samobójstwo wyobrażone – uświadomienie sobie możliwości 
rozwiązania problemów w drodze samobójstwa,
2) samobójstwo upragnione – myśli, które nie ustępują, ale nabierają 
charakteru celu,
3) samobójstwo usiłowane – ciąg zachowań, których celem jest 
pozbawienie się życia, przy czym cel ten nie zostaje osiągnięty,
4) samobójstwo dokonane – zamach na własne życie kończący się śmiercią. 



Czynniki ryzyka

• 1. Wiek i płeć: prawdopodobieństwo jest większe w przypadku mężczyzn niż kobiet oraz w przypadku 
osób powyżej sześćdziesiątego piątego roku życia.

• 2.Symptomy: prawdopodobieństwo jest większe, jeśli dana osoba znajduje się wstanie depresji, gdy ma 
problemy ze snem, przeżywa rozpacz lub gdy jest alkoholikiem. 

• 3.Stres: prawdopodobieństwo jest większe, gdy dana osoba boryka się z poważnym, długotrwałym 
stresem.

• 4.Ostra reakcja na pewne aspekty życia: prawdopodobieństwo jest większe, gdy dana osoba nagle 
zaczyna przejawiać specyficzne symptomy suicydalne w trudnej sytuacji życiowej.

• 5. Plany samobójcze: prawdopodobieństwo zwiększa się proporcjonalnie do tego, jak śmiercionośne są 
przedsięwzięte środki; proporcjonalność ich do stopnia organizacji oraz szczegółowości planów



Czynniki ryzyka

• 6. Wsparcie: prawdopodobieństwo jest większe, gdy dana osoba nie posiada rodziny lub przyjaciół.

• 7. Wcześniejsze próby samobójcze: prawdopodobieństwo jest znacznie większe, gdy dana osoba ma 
już za sobą wcześniejsze próby samobójcze.

• 8. Stan zdrowia: prawdopodobieństwo jest większe, gdy mamy do czynienia z poważną, wyniszczającą 
chorobą. 

• 9. Relacje z innymi: prawdopodobieństwo jest większe, gdy komuś brakuje „korzeni” lub gdy jest 
osobą społecznie nieakceptowaną.

• 10. Reakcja osób znaczących: prawdopodobieństwo jest większe, gdy inni, ważni dla nas ludzie karzą 
lub odrzucają danego człowieka. 



Samobójstwo - mity

• 1) Nie popełni samobójstwa ten, kto o nim mówi - Na 10 samobójców przypada 8, 
którzy dwuznacznie o swoich zamiarach mówili.

• 2) Do samobójstw dochodzi bez oznak sygnalizacyjnych - Wiele obserwacji uczy, że 
ludzie, którzy odbierają sobie życie, sygnalizowali to przeważnie dwuznacznymi oznakami 
lub działaniami.

• 3) Kto popełnia samobójstwo, koniecznie chce odebrać sobie życie - Większość 
samobójców oscyluje między pragnieniem, by żyć i tym, by umrzeć; „igrają ze śmiercią” 
pozostawiając drugim możliwość ratowania ich. Rzadko kto odbiera sobie życie nie 
odsłaniając swoich uczuć komuś drugiemu.

• 4) Kto raz skłania się do samobójstwa, będzie to czynił zawsze - Ludzie zmęczeni 
życiem, tylko w pewnym okresie swojego życia odczuwają pragnienie zabicia siebie. 



Samobójstwo - mity

• 5) Poprawa po kryzysie samobójczym oznacza koniec ryzyka - Większość samobójstw 
zdarza się w ciągu trzech miesięcy po zaczynającej się „poprawie”, kiedy pacjent na nowo 
odzyskuje energię do urzeczywistnienia swoich chorobliwych zamiarów.

• 6) Samobójstwo częściej występuje wśród bogatych lub odwrotnie – prawie wyłącznie 
wśród ubogich .Samobójstwo nie jest ani chorobą bogatych, ani plagą biednych. Jest bardzo 
„demokratyczne” i zdarza się we wszystkich warstwach ludności.

• 7) Samobójstwo jest dziedziczne lub jest „złem rodzinnym” - Samobójstwo nie jest 
zjawiskiem dziedzicznym, lecz zjawiskiem indywidualnym.

• 8) Wszyscy, którzy popełniają lub chcą popełnić samobójstwo, są chorzy psychicznie, 
każde samobójstwo jest czynem człowieka niezdrowego na umyśle - Na podstawie wielu 
badań suicydologów stwierdzono, że samobójca wprawdzie jest krańcowo nieszczęśliwy, ale 
niekoniecznie chory psychicznie. 



Postępowanie z potencjalnym samobójcą

• 1) Zbuduj pomiędzy wami pomost: bądź mocnym, mów tonem życzliwym, ale 
stanowczym, dostarczaj wzmocnienia pozytywnego, okaż, że obchodzi cię jej problem i 
jest dla ciebie ważny, zapewnij oparcie emocjonalne.

• 2) Otwórz się na słuchanie: pomóż tej osobie zacząć mówić, a wtedy słuchaj, postaraj 
się zrozumieć problemy, które kryją się za wypowiedziami tej osoby.

• 3) Oceń rzeczywistość: na ile zamiary skończenia ze sobą są poważne, czy istnieje 
konkretny plan, skieruj zagrożonego do odpowiednich osób po pomoc, nie obiecuj 
tajemnicy, to może kosztować ludzkie życie.

• 4) Oceń natężenie: oceń emocje w danej chwili.



Postępowanie z potencjalnym samobójcą

• 5) Traktuj rozmówcę poważnie: nie lekceważ znaczenia słów tej osoby, 
zaufaj swoim podejrzeniom, że ta osoba może myśleć o pozbawieniu się 
życia.

• 6) Zadaj właściwe pytania: nie bój się pytać o myśli samobójcze, „wyłóż 
karty na stół”.

• 7) Znajdź i zmobilizuj systemy oparcia: oceń czy rozmówca ma w sobie 
siły, które mogą być dla niej oparciem.



Postępowanie z potencjalnym samobójcą

• 8) Podejmij działania: daj osobie zagrożonej coś, czego będzie mogła się uchwycić, ustal 
hierarchię problemów i zaplanuj działanie, skłoń rozmówcę do podjęcia decyzji, by zrobił 
coś w celu poprawy swej sytuacji, jeśli to potrzebne, przejmij inicjatywę i bądź stanowczy, na 
ile i kiedy to będzie możliwe, odsuń osobę zagrożoną od jej głównych środków 
samozniszczenia.

• 9) Utrzymaj cel: kryzys niekoniecznie można uznać za miniony tylko dlatego, że osoba 
zagrożona twierdzi, iż tak stało się, konieczne jest dalsze postępowanie, upewnij się, że tak 
się stało.

• 10) Przekaż pałeczkę: zapewnij „wyspy oparcia” wokół zagrożonej osoby, włącz w to 
najwięcej pozytywnie nastawionych życzliwych osób, w tym specjalistów, zawsze dbaj o to, 
by osoba zagrożona była ciągle otoczona pomocą.



Dlaczego warto żyć?


