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Co to jest kryzys suicydalny? 

Kryzys suicydalny to taki moment w życiu człowieka, w którym myśli 

on o popełnieniu samobójstwa. Jest to szczególne wyzwanie zarówno 

dla psychologów, psychiatrów, jak i wszystkich ludzi, którzy są blisko 

osoby w takim kryzysie. 

Decyzja o zakończeniu życia często jest dla innych niezrozumiała, w 

kościele katolickim jest uznawana za grzech, a nauka próbuje 

rozgryźć jak to jest możliwe, że człowiek działa wbrew – bardzo 

silnie rozwiniętemu - instynktowi samozachowawczemu. 
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Zła wiadomość jest taka, że właściwie każdy kryzys, jakiego doświadcza 

człowiek, niesie ze sobą ryzyko popełnienia samobójstwa. 

Dobra – że są czynniki chroniące, że każdy człowiek ma zasoby, by ów 

kryzys suicydalny przezwyciężyć. Są to zarówno zasoby osobiste, jak 

i społeczne – poczucie, że jest się dla innych ważnym i 

akceptowanym. 
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 Wokół samobójstwa narosło wiele szkodliwych mitów, które sprawiają, 

że osoba w kryzysie może nie dostać należytej pomocy. 

  Porozmawiajmy o niektórych z nich, zastanówmy się, które z mitów są 

nam „bliskie”. 

 

 

 

(załącznik 1) 
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Podatność na samobójstwa  

 

samobójstwa 

dokonane 

 

 

osoby po próbach 

samobójczych 

 
Osoby, u których myśli samobójcze 

są częstsze lub przybierają postać 

konkretnych planów 

 

Myśli samobójcze, po niepowodzeniach są swoistym 

kołem ratunkowym. Bardziej natarczywe w okresie 

dorastania 
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Cechy osobowościowe w okresie dorastania mające 

wpływ na kryzys suicydalny 

● Brak równowagi emocjonalnej, labialność uczuć. 

 

 

 

 

                                            Cechy osoby labilnej emocjonalnie 

 

Taka osoba jest: nadwrażliwa, humorzasta, poddenerwowana, porywcza, impulsywna,  często zmienia zdanie, łatwo przechodzi z jednego nastroju w drugi,  intensywnie przeżywa złość, 

zdarza się jej zachowywać agresywnie. 

 

Łatwo traci panowanie nad sobą i łatwo załamuje się, np. po poniesieniu porażki. Neurotyk długo rozpamiętuje swoje niepowodzenia, ma tendencję do powracania do przeszłości i ponownego przeżywania negatywnych emocji. 

 
(załącznik2) 
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● Zbyt wygórowane poczucie własnej wartości, lub silne poczucie 

niższości. 

● Rodzimy się z określonymi cechami charakteru, które mogą sprawiać, 

że jesteśmy bardziej podatni na tego typu zachowania. Należą do nich 

między innymi: 

● wrodzona lękliwość, 

● mała pewność siebie, 

● nieśmiałość, 

● mała podatność na stres. 



8 

Motywy popychające nastolatków do samobójstw 

● Motyw zemsty: „żeby ich przestraszyć”, „oddam im”, „żeby żałowali” 

● Poszukiwanie zrozumienia: „żeby pokazać, jak bardzo kogoś 

kochałam/kochałem”, "żeby dostać od kogoś pomoc”, „żeby 

dowiedzieć się czy innym na mnie zależy”, „żeby zrozumieli jak 

bardzo byłam zdesperowana/y, jak się czułam/czułem”. 
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Powody prób samobójczych i samobójstw 

● W okresie pandemii nasiliły się następujące przyczyny: izolacja od 

rówieśników, trudności w szkole, kompleksy, odrzucenie przez grupę, 

sytuacja w domu. Najczęstszy powód prób samobójczych w woj. 

dolnośląskim nie jest ustalony. Eksperci z fundacji Dajemy Dzieciom 

Siłę w roku 2020 wysyłali policje 747 razy do dzieci, których życie 

lub zdrowie było zagrożone. 

● Kolejnymi powodami są: choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne, 

zawód miłosny, nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie. Z 

danych fundacji Dajemy Dzieciom Siłę wynika, że w czasie 

lockdownu przemocy doświadczyło aż  27% nieletnich. 
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● Kolejne powody to: trudności w ustaleniu tożsamości ( uchodźca, 

emigrant), młodzież świadoma swojej odmienności seksualnej. Co 

druga osoba LGBT miała za sobą próbę samobójczą, a 84,4% ma 

myśli samobójcze. 

● Brak regulacji prawnych, chroniących osoby LGBT powoduje 

patologie, które są podsycane przez partie rządzące, skrajne 

środowiska kościelne i organizacje (Pro-Prawo, Ordo Juris). 

Konsekwencją czego Polska stała się najbardziej homofobicznym 

krajem w Unii Europejskiej. 
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Czynniki ryzyka 

● Czynniki wewnętrzne – natury psychologicznej 

● Czynniki zewnętrzne – relacje ze środowiskiem 

 

 

 

● (załącznik 3,4) 
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Zastraszające dane NIK 

● We wrześniu 2020 r. NIK opublikowała raport z potwierdzeniem, że 

Polska jest krajem, w którym dzieci popełniają częściej samobójstwa, 

niż w większości krajów na świecie. Brak szpitali psychiatrycznych i 

psychiatrów dla dzieci i młodzieży potęguje bardzo złą perspektywę 

zmiany sytuacji. 

● W roku 2019 było w Polsce 419 psychiatrów, a 169 w trakcie 

specjalizacji. Według krajowego konsultanta w dziedzinie psychiatrii 

brakuje 300 lekarzy. 
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Prewencja 

● Zapobieganie kryzysom suicydalnym idzie w trzech kierunkach: 

● 1. Rozwój psychiatrii dla dzieci i młodzieży 

● 2. Organizacje pozarządowe (np.. Dajemy dzieciom siłę, telefony 

zaufania, Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych) 

● 3. Szkoła, rodzina, środowisko. 
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Czynniki chroniące przed podejmowaniem decyzji o 

samobójstwie 

● Spójna i wspierająca rodzina 

● Umiejętność stawiania czoła trudnościom (kształtowanie odporności psychicznej) 

● Poczucie więzi ze szkołą i dobre relacje z rówieśnikami (szkoła stacjonarna) 

● Brak dostępności do środków umożliwiających skuteczne 

pozbawienie się życia 

● Umiejętność poszukiwania pomocy i porady u innych (odporność psychiczna) 

● Umiejętność rozwiązywania problemów i konfliktów oraz kontrolowanie 

impulsów (odporność psychiczna) 

● Integracja ze środowiskiem 
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● Okazje do uczestnictwa we wspólnie podejmowanych działaniach, 

wydarzeniach szkolnych, kołach zainteresowań, sporcie (np.. realizacja 

projektów edukacyjnych) 

● Poczucie sensu życia, zaufanie do siebie i innych (odporność psychiczna) 

● Dostęp do pomocy psychologiczno – pedagogicznej 

● Odpowiedzialność za innych (rodzinę, kolegów, zwierzęta domowe) 

● religijność 
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Dziękuję za uwagę :) 

 

 

 

●                      malanowska.jolanta@gmail.com 


