
ZACHOWANIA PRESUICYDALNE (PRZEDSAMOBÓJCZE) I SUICYDALNE 

(SAMOBÓJCZE)  DZIECI I MŁODZIEŻY 

 

 

Uwzględniając zapotrzebowanie nauczycieli na poszerzenie wiedzy w tematyce zachowań 

samobójczych  oraz nabycie  umiejętności dostrzegania niepokojących objawów wśród dzieci 

i młodzieży zagrożonej tym zjawiskiem, a także umiejętność szybkiego prawidłowego 

reagowania przez otoczenie, przygotowałam te materiały licząc, że przyczynią się one do 

zmniejszenia ilości zachowań o takim charakterze.  

To prawda, że nie wszystkim samobójstwom można zapobiec, ale prawdą jest też to, że 

większości można.   

 

 

 

I. WSTĘP : 
 
 
Zespół presuicydalny – zespół przedsamobójczy to szczególny stan emocjonalny 
polegający na skierowaniu myśli i dążeń do spraw związanych ze śmiercią  
i samobójstwem, przekonaniu o funkcjonowaniu w sytuacji bez wyjścia i braku możliwości 
uzyskania pomocy. 

 

Samobójstwo   to proces stanowiący ciąg reakcji fizycznych i psychicznych składających 
się na tzw. zachowanie samobójcze, które istnieje od momentu, gdy w świadomości 
człowieka pozbawienie siebie życia pojawia się jako cel działania. 
 
 
Na samobójstwo składają się :  

1. Myśli. 

2. Tendencje. 

3. Decyzja samobójcza. 

4. Końcowy akt samobójczy. 

 

 

 

 

 

 

 



II. OBJAWY ZESPOŁU PRESUICYDALNEGO : 
• Osoba jest przekonana, że znajduje się w sytuacji bez wyjścia. 

• W zachowaniu dominuje lęk, bezradność, widzenie świata w czarnych barwach. 

• Działania w kierunku autoagresji, agresja na zewnątrz jest hamowana. 

• Osoba jest przekonana o swojej mniejszej wartości. 

• Często przyjmuje postawę rezygnacyjną. 

• W funkcjonowaniu dominuje sfera emocjonalna, racjonalne myślenie jest spychane 

na dalszy plan. 

• Występuje zawężenie stosunków międzyludzkich. 

• Osoba czuje się osamotniona, odizolowana, opuszczona i niezrozumiana. 

• Ucieczka od realnych trudności w świat fantazji i rozważań o śmierci i samobójstwie. 

• Wypowiadane są myśli o samobójstwie i swojej śmierci. 

• Osoba porządkuje swoje sprawy, np.: pisze testament lub szuka pojednania ze swoimi 

dawnymi nieprzyjaciółmi. 

 

III. MOTYWY SAMOBÓJSTW MŁODYCH LUDZI : 
 

• Model depresyjny – skłonność do samobójstwa jest rodzajem choroby i jako taka 

powinna być leczona. 

• Model stresowy – wskazuje na kontekst społeczny : 

- Zemsta – złość i wrogość połączone z pragnieniem wzbudzenia w innych poczucia 

winy i impulsywnością 

- Izolacja – osoba czuje się niezdolna do dopasowania się do grupy, uważa, ze 

nikogo nie obchodzi i nikt po niej nie będzie płakał 

- Beznadziejność – poczucie uwięzienia w sytuacji, nad którą człowiek nie ma 

kontroli ( ciąża, przemoc, alkoholizm w rodzinie, rozwód rodziców) 

- Niepowodzenie - często wyolbrzymione 

- Strata – najpoważniejsza przyczyna samobójstw. Obiekt straty może być realny( 

śmierć, rozstanie), symboliczny (poczucie własnej wartości, cel w życiu) lub 

wyimaginowany 

- Wahania nastroju 

 

IV. SYGNAŁY OSTRZEGAWCZE WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY ZAGROŻONEJ 
SAMOBÓJSTWEM :  
• Zachowanie w szkole – utrata zainteresowania szkołą, nieobecności, gorsze stopnie, 

senność, rozkojarzenie, drażliwość, tematyka śmierci w pracach pisemnych i 

plastycznych 

• Relacje interpersonalne – izolowanie się, zrywanie przyjaźni, rozdaje rzeczy, osoba 

nie chce być dotykana 

• Zachowanie w domu – utrata zainteresowania wyglądem własnym, gwałtowna 

zmiana wagi ciała, blizny i inne ślady samookaleczeń, zmiana godzin snu, możliwe 

ucieczki z domu 

• Inne sygnały w zachowaniu – zachowania nierozważne, niebezpieczne,  zmiana 

nastroju, kompulsywna wesołość, wypowiedzi o śmierci bezpośrednie i pośrednie 

 



V. CZYNNIKI  ZWIĘKSZAJĄCE RYZYKO ZACHOWAŃ SAMOBÓJCZYCH : 
 
 
1.  PSYCHOLOGICZNE: 

• Zespoły depresyjne 

• Negatywne zaburzenia poznawcze 

• Natrętne negatywne myśli 

• Negatywna kontrola wewnętrzna 

• Nadmierny samokrytycyzm 

• Mała skuteczność 

• Oczekiwanie porażki 

• Niska samoocena 

• Obwinianie się 

• Zachowania autoagresywne 

• Nadużywanie alkoholu,  zażywanie narkotyków 

• Perfekcjonizm 

• Niedojrzałe lub dysfunkcyjne mechanizmy obronne 

 

 

 

2. SPOŁECZNE : 

• Porażka 

• Niepowodzenia szkolne 

• Problemy w domu 

• Zawód miłosny 

 

 

 

3.  RODZINNE : 

• Przemoc domowa, zwłaszcza psychiczna i seksualna 

• Faktyczna lub symboliczna nieobecność ojca 

• Alkoholizm ojca 

• Ciężka choroba lub śmierć kogoś z rodziny, zwłaszcza samobójcza 

• Oddanie dziecka pod opiekę instytucji, np. domu dziecka 

• Stawianie dziecku nieadekwatnych do jego możliwości wymagań 

• Wzajemne oskarżanie się rodziców i podważanie autorytetu 

• Brak opieki nad dzieckiem 

• Dostarczanie negatywnych wzorców postępowania przez rodzinę patologiczną 

 

 

 

 

 



 

VI. POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA OSÓB W SYTUACJI ZAGROŻENIA SAMOBÓJSTWEM : 
 
• Zapewnienie bezpieczeństwa 

• Dostarczenie wsparcia 

• Ocena stanu i rozmiaru kryzysu 

• Określenie problemu kryzysowego 

• Analiza możliwości poradzenia sobie z kryzysem 

• Sformułowanie planów 

• Uzyskanie zobowiązania (plan działania, możliwe rozwiązania sytuacji trudnej) 

 

VII. WSKAZÓWKI DO POSTĘPOWANIA DLA OTOCZENIA :  
 
• Wsparcie otoczenia 

• Rozpoznawanie czynników ryzyka, sygnałów wołania o pomoc 

• Akceptacja osoby i jej problemu, wzmacnianie poczucia wartości osoby, wyzwalanie 

jej z poczucia winy, rozpaczy i perfekcjonizmu 

• Programy profilaktyczne już na poziomie przedszkola, badania dzieci i postaw 

wychowawczych rodziców 

• Kierowanie do specjalistycznych ośrodków pomocy : poradnie zdrowia psychicznego, 

poradnie psychologiczno – pedagogiczne, ośrodki interwencji psychologicznej. 
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