
1. Wstęp 
 
 
      Samobójstwa wśród młodzieży szkolnej  mogą 
wydawać się w skali kraju zjawiskiem marginalnym. Rzeczywiście są one rzadkie 
w szkole podstawowej, w klasach I - III, IV -  VI, a więc w grupie dzieci do lat 12. 
 Socjolodzy wiążą to ze 
stosunkowo niską depresyjnością dzieci, brakiem dostatecznej dojrzałości poznawczej, 
by móc pojąć stan głębokiej beznadziejności, ograniczonym dostępem do 
środków samozniszczenia, większym wsparciem otoczenia niż w kryzysach okresu 
dorastania1. Z wiekiem ich liczba się zwiększa. Według danych brytyjskich jest to 
wzrost o 30%. Nie należy jednak pomijać faktu, że liczba prób samobójczych wciąż 
rośnie. 
 
 
Ponad 40% dzieci i młodzieży ma kłopoty psychiczne z emocjami, zachowaniem 
i funkcjonowaniem społecznym, a samobójstwa wśród młodzieży zdarzają się 
częściej niż 10 lat temu. 
 
 
Z badań przeprowadzonych w Gdańsku i Koszalinie przez prof. Hannę Jaklewicz 
z Uniwersytetu Gdańskiego wynika, że zaburzenia depresyjne występują u blisko 50% 
szesnasto- i siedemnastolatków z liceów oraz u 65% ich rówieśników ze szkół zawodowych, 
z czego 25% wymaga leczenia psychiatrycznego. Chociaż depresja nie zawsze 
leży u podstaw próby odebrania sobie życia, to jednak 80% prób samobójczych 
popełnianych jest przez osoby depresyjne. Do częściej występujących zachowań 
autodestrukcyjnych u uczniów należą też – oprócz nadużywania alkoholu i narkomanii 
– różnego rodzaju samookaleczenia czy samouszkodzenia. Czasem poprzedzają one 
próbę samobójczą, a niejednokrotnie występują niezależnie. 
Godne zaznaczenia jest to, że mamy do czynienia z „epoką depresji”. Kilkadziesiąt lat 
temu ludzie, żyjący w warunkach wydawałoby się bardziej sprzyjających wystąpieniu 
depresji (nędza, wojny itp.), zapadali na nią rzadziej niż współczesne pokolenia. Jest 
też pewien pozytyw, na który warto zwrócić uwagę. Od lat 70-tych XX w. zaczęto dostrzegać 
depresję nie tylko u dorosłych, ale też u dzieci i młodzieży oraz poświęcać 
więcej uwagi przyczynom i zapobieganiu ich próbom samobójczym. 
 

2. Depresja jako podstawa decyzji samobójczej 
2.1. Od smutku, lęku i złości do depresji 
Gdy przystępujemy do rozważania depresji dzieci i młodzieży, warto zacząć od przyjrzenia 
się nasileniu uczucia smutku. Istnieje pewne zamieszanie terminologiczne wokół 
sfery uczuciowej. Terminów „emocje” i „uczucia” używa się często zamiennie. Wszelkie 
stany afektywne (emocjonalne) mogą być jednak umownie opisane zgodnie ze stopniem 
swojego nasilenia jako: 

 afekt (staropol.: pasja) – niekontrolowany wybuch emocjonalny; 
 emocja – stan bardzo silnego pobudzenia afektywnego, przejściowa odpowiedź na 

konkretną 
sytuację; termin często używany wobec tzw. uczuć niższych i/lub krótkotrwałych; 

 uczucie – bardziej stabilny stan afektywny dotyczący raczej tzw. uczuć wyższych 
i dłużej trwających; 

 nastrój – rozmyty i długotrwały klimat afektywny (uczuciowy) związany z predyspozycjami 
osobowościowymi. 
 
 
 



 

Depresję charakteryzuje przedłużający się depresyjny nastrój – przygnębienie i poczucie 
przybicia, czyli smutku o dużym nasileniu i trwałości. Jednak w depresji występują 
– szczególnie u młodych ludzi – także: 

 lęki (np. fobia społeczna – obawy przed kontaktami z ludźmi i/lub wystąpieniami 
publicznymi); 

 nastrój dysforyczny – przygnębienie połączone z poczuciem krzywdy, urazy, użalania 
się nad sobą i złości na innych (okazywanej lub tłumionej). 
Sam smutek nie jest więc jeszcze przyczyną prób samobójczych… 

2.2. Od sygnału do syndromu depresji 
Depresja w języku potocznym kojarzy się z wielkim smutkiem, przygnębieniem i poczuciem 
przybicia. Wymaga tu jednak wyjaśnienia różnica terminologiczna między 
uczuciami (emocjami) a depresją. 
Przeżywany przez ucznia smutek i przygnębienie same w sobie nie są jeszcze depresją. 
Wręcz przeciwnie – mogą świadczyć o dojrzałości emocjonalnej. Jest to bowiem 
umiejętność dopuszczania i przeżywania przez ucznia uczucia smutku, a nie wypieranie 
się go, zaprzeczanie mu lub gaszenie go np. środkami psychoaktywnymi (alkoholem, 
narkotykami itp.). Przygnębienie może jednak być także pierwszym sygnałem 
zbliżania się depresji. Gdy smutek nasila się i zastępuje miejsce innych przyjemnych 
uczuć (radości, zadowolenia itp.), zmienia się w symptom depresji. Mówi się wtedy, 
że ktoś „ma dołek” (czyli depresję w codziennym, popularnym znaczeniu). Jednak, 
by powiedzieć o syndromie depresji, musi wystąpić poważna zmiana w stosunku do 
wcześniejszych zachowań i nastrojów oraz muszą pojawić się obok nastroju depresyjnego 
inne objawy związane z utratą zainteresowań lub przyjemności6. Podsumowując, 
zespół depresyjny (depresja), to co najmniej kilka z poniżej wymienionych 
symptomów7: 

 nastrój depresyjny (smutek, przygnębienie, poczucie pustki, rozbicie) albo (co częste 
u dzieci i młodzieży) drażliwość, niemal każdego dnia – może być ujawniany lub 
tylko dostrzegany przez innych; 

 anhedonia (niezdolność do odczuwania przyjemności) i utrata zainteresowań – utrata 
radości i cieszenia się tym, czym dotychczas; 

 izolacja społeczna (od rodziny, kolegów i koleżanek, przyjaciół) i zamknięcie w sobie; 
 brak motywacji, zaniedbywanie obowiązków; 
 niski poziom odporności na frustrację, łatwa urażalność; 
 utrata apetytu, łaknienia lub nadmierne objadanie się; 
 zaburzenia snu (przedwczesne wybudzanie się, trudności z zasypianiem lub nadmierna 

senność; 
 pobudzenie lub spowolnienie psychomotoryczne – dostrzegane przez innych; 
 męczliwość i utrata energii, płaczliwość, zaniedbywanie wyglądu zewnętrznego; 
 poczucie bezwartościowości, beznadziei, albo nadmierne czy nieadekwatne poczucie 

winy; 
 obniżona zdolność myślenia, trudności w koncentracji uwagi lub niezdecydowanie; 
 trudności w nauce oraz obniżenie motywacji i efektów w nauce; 
 powtarzające się myśli o śmierci lub odebraniu sobie życia; 
 objawy somatyczne (mogące maskować depresję): bóle głowy, serca, brzucha, 

okolicy lędźwiowo-krzyżowej, narządu ruchu. 
Depresja może różnie się objawiać w różnym wieku: 

 U uczniów młodszych dominować mogą: 
– częste skargi na dolegliwości fizyczne, 
– „przesłyszenia” (omamy słuchowe o charakterze pojedynczego głosu), 
Ważne! 
Psychoanaliza nie ogranicza się do opisu objawów depresji, ale wnosi rozumienie jej 
wewnątrzpsychicznych mechanizmów8. Depresję charakteryzują trzy cechy: 

 Utrata obiektu wewnętrznego a więc – używając słów Zygmunta Freuda – tego 
w czym i poprzez co popęd [pragnienie] może osiągnąć swój cel. Obiektem może 



być wyobrażenie osoby, samo uczucie, własny obraz i miłość własna, własne ciało 
(jego zmiany w okresie dojrzewania) itp. 

 Autodestrukcja – wrogość skierowana na obiekt wewnętrzny (a więc na samego 
siebie). Złość budzi obiekt, który zawiódł i nie spełnił pragnień, nie zaspokoił potrzeb, 
zablokował cele. Zostaje on znienawidzony, ale ponieważ jest on „zawarty we 
wnętrzu” (w psychice), złość obrócona jest przeciwko sobie. 

 Restryktywne, surowe i karzące superego (sumienie) budzące silne poczucie winy 
(Coś ze mną jest nie tak; Coś źle robię). Jest to superego jednowymiarowe działające 
na zasadach „wszystko albo nic”, żądające idealnej realizacji norm i oczekiwań. 
Domaga się ono kary za przekroczenie postawionych wymagań. 

2.3. Od myśli samobójczej do aktu samobójczego 
Myśli o śmierci lub odebraniu sobie życia zdarzają się w wieku dorastania, w momentach 
załamania jako wyraz pragnienia ucieczki od bolesnej, trudnej do zaakceptowania 
rzeczywistości. Dotyczy to zarówno wyzwań rozwojowych i wymagań otoczenia, jak 
i zmian w obrazie własnego ciała związanych z procesem dojrzewania. Choć ujawniania 
– lęki i fobie, 
– drobne wykroczenia. 

 W okresie dorastania dominować mogą: 
– drażliwość i urażalność, 
– zachowania agresywne i antyspołeczne, 
– nadużywanie alkoholu i narkotyków, 
– opryskliwość i dąsy, 
– niechęć do pomocy w domu, 
– niepokoje, 
– wagarowanie, 
– kłopoty w szkole, 
– zwiększona wrażliwość na odrzucenie, 
– mała dbałość o higienę. 
Warto odróżnić depresję od naturalnej i zdrowej żałoby, która jest skutkiem utraty 
prawdziwego, realnego obiektu (np. osoby). Nie znika wtedy jednak obiekt wewnętrzny, 
czyli nie jest tak, że „wszystko sypie się w gruzy”. 
Uwaga! 
Myśli samobójczych i nasilenia rozmów o śmierci nie można lekceważyć, trzeba sobie 
zdawać sprawę z ich miejsca na skali sygnałów ostrzegawczych przed dokonaniem 
aktu samobójczego.  
Myśli samobójcze są typowym objawem depresji (pojawiają się one w 2/3 przypadków), 
ale – jak to zaznaczyłem – mogą być też przejściowym objawem kryzysów okresu 
dorastania. 
Mogą występować nawet u osób, które nie zmierzają do aktu samobójczego. 
Myśli samobójcze mogą być: 

 utajone (osoba nie dzieli się nimi z nikim, co jest raczej rzadkie), 
 maskowane (przejawiające się w rozmowach i „filozofowaniu” o śmierci jako stanie 

pożądanym, zbawiennym, wyzwoleńczym), np.: 
Ci, co nie muszą dożyć trzydziestki, to mają dobrze. 
Śmierć uwalnia od kontroli przez innych – rodziców i nauczycieli. To jest fajne! 
Myśl o samobójstwie bywa dla niektórych osób pociechą, że jeśli ich życie stanie się 
nie do zniesienia, mają takie wyjście (parafraza Nietzschego). 

 wyrażane nie wprost (czasem połączone z rozmowami o śmierci i umieraniu), np.: 
Podziwiam tych ludzi, którzy odebrali sobie życie. 
Chciałbym oddać życie komuś choremu, kto chciałby żyć. 
Wyjadę wkrótce bardzo daleko, gdzie nikt mnie nie znajdzie. 
Popełnienie samobójstwa wymaga odwagi. Chciałbym ją mieć, bo to moje życie jest 
do niczego. 
Ciekaw jestem, jak to będzie, gdy mnie już nie będzie na świecie? 
Chcę zniknąć na zawsze. 



 wyrażane wprost, np.: 
Chcę umrzeć! 
Nie zamierzam dłużej znosić tego wszystkiego. Chcę się zabić! 
 

 groźby samobójcze (wykrzykiwane, np. wobec rodziców), np.: 
Jeśli nic się nie zmieni, zabije się! 
Będziecie żałować, jak się zabiję! 
Przez was zabiję się! 
Zamiary samobójcze to podjęcie decyzji o pozbawieniu się życia. Jest to przechył 
w wewnętrznym konflikcie psychicznym między pragnieniem życia a pragnieniem 
śmierci na stronę śmierci (samounicestwienia). 
Plany samobójcze to przygotowania myślowe do aktu samobójczego, przede wszystkim 
zaś: 

 wybór metody odebrania sobie życia, 
 wybór miejsca i przybliżonego przynajmniej czasu samobójstwa, 
 planowanie warunków odosobnienia, w których niemożliwe będzie nadejście pomocy 

(zabezpieczenie przed wykryciem), 
 wyobrażanie sobie aktu samobójczego w określonych przygotowanych przez siebie 

warunkach. 
Działania samobójcze to podjęcie konkretnych przygotowań do aktu samobójczego: 

 napisanie listu pożegnalnego lub/i testamentu, 
 przygotowanie środków do aktu samobójczego (np. zakup leków do otrucia się, 

przygotowanie sznura i belki do powieszenia się, zakup nowego ostrza lub noża 
w zamiarze podcięcia sobie żył, wybór miejsca na wysokości przed skokiem samobójczym), 

 akty „na próbę”(np. samookaleczenia, próby ze sznurem). 
Akt samobójczy to dokonany czyn targnięcia się na własne życie.  Akt samobójczy może 
być podejmowany różnymi metodami, 
z użyciem różnych środków.  
Plany i działania samobójcze w bardzo wyrazisty sposób manifestują chęć 
samobójstwa. Nie można jednak zapominać, że część prób samobójczych 
jest podejmowana bardzo impulsywnie (tak było niestety w przypadku Ani, 
przytoczonym na początku tekstu), bez dokładnego planowania. Nie można 
więc lekceważyć samych informacji o myślach i zamiarach samobójczych 
uczniów. 
O bardzo poważnych skłonnościach samobójczych może świadczyć zatajenie 
przed otoczeniem próby samobójczej, która nie zakończyła się śmiercią (czyli, 
gdy prawda o poprzedniej, ukrywanej próbie samobójczej wyszła na jaw). 

3. Samookaleczenia, samouszkodzenia i pośrednia 
autodestrukcja 
Nastroje depresyjne i dysforyczne (przygnębienie połączone z poczuciem krzywdy, 
urazy, użalania się nad sobą i złości na innych) oraz myśli i plany samobójcze mogą 
się wyrażać poprzez dokonywanie samookaleczeń. Zdarza się, że poprzedzają one 
próby samobójcze. O ile poważne samouszkodzenia często świadczą o chorobach 
psychicznych i wymagają konsultacji lekarskiej, o tyle samookaleczenia mogą występować 
(nieczęsto) u dzieci niepotrafiących radzić sobie z napięciem, a przede wszystkim 
u nastolatków. Przybierają one najczęściej postać nacinania rąk („sznyty”) lub nóg, 
nakłuć na ciele, przypalania skóry papierosem. 
Nastolatki dokonują samookaleczeń z różnych powodów: 

 podobnie do gestów samobójczych (zamierzonych niepowodzeń samobójczych, 
bez chęci pozbawienia się życia); 

 „żeby poczuć, że się żyje” (w przypadkach chwil „depersonalizacji”. Są to 
charakterystyczne 
dla wielu młodych ludzi w okresie dorastania stany „nie bycia sobą” albo „jakiejś 
dziwnej zmiany w sobie”. Są związane z burzą hormonalną i zmianami obrazu siebie); 



 „żeby odreagować napięcie, stres nie do zniesienia”. 
Pośrednia autodestrukcja jest swoistym mechanizmem obronnym, sposobem uciszenia 
bólu psychicznego i niepokoju. Oprócz samookaleczeń taka rolę mogą pełnić 
ryzykanckie i lekkomyślne zachowania (kuszenie losu), np.: 

 ryzykowna jazda rozpędzonym samochodem (często kradzionym), 
 wspinanie się na duże wysokości (np. rusztowania) bez zabezpieczeń, 
 uciekanie przed rozpędzonym samochodem lub pociągiem w ostatniej chwili, 
 ostentacyjne przebieganie przez trasy szybkiego ruchu, 
 inne choroby i wypadki prowokowane. 

4. Przyczyny i uwarunkowania prób samobójczych 
4.1. Przekonania na temat samobójstw 
Wśród ludzi funkcjonuje wiele fałszywych przekonań i mitów na temat samobójstw. 
Poniższa tabela zawiera przeciwstawione im fakty. 
Ponieważ nie można jasno rozpoznać intencji odebrania sobie życia, nie wolno 
lekceważyć samookaleczeń jako sygnałów o zagrożeniu samobójczym, zwłaszcza 
gdy towarzyszą im myśli lub plany dotyczące samounicestwienia. 
Wyniki wielu badań wskazują na to, że prób 
samobójczych dokonują osoby bardzo 
nieszczęśliwe, ale niekoniecznie psychicznie 
chore 

4.2. Samobójstwa i parasamobójstwa 
Wśród działań samobójczych można wyróżnić cztery rodzaje (zostały one ujęte w poniższej 
tabeli). 
Udane samobójstwo ma miejsce wtedy, gdy uczniowi udało się ziścić plan odebrania 
sobie życia. Zachodzi to w przypadkach, gdy wewnętrzny konflikt psychiczny okazał 
się zbyt trudny do rozwiązania i wzięła górę chęć samounicestwienia, a jednocześnie 
plan tego aktu był tak przygotowany, że okazał się skuteczny. 
Nieudane samobójstwo to porażka w wykonaniu planu samounicestwienia. Następuje 
ona z dwóch przyczyn: 

 plan samobójstwa nie był wystarczająco przygotowany pod względem swej 
destruktywności 
(np. uczeń chcący otruć się wziął zbyt małą dawkę środków usypiających, wybrał 
zbyt niskie piętro do skoku z okna i upadł w krzaki, co złagodziło siłę uderzenia); 

 nadeszła pomoc i uczniowi uratowano życie (np. do domu wrócili rodzice i wezwali 
reanimacyjną karetkę pogotowia ratunkowego). 
Wypadek samobójczy to sytuacja, w której uczeń miał nawet myśli samobójcze, ale 
nie miał rzeczywistego zamiaru odebrania sobie życia, a na skutek nieszczęśliwego 
zbiegu okoliczności nastąpił zgon w wyniku jego działań parasamobójczych. 
Parasamobójstwo to sytuacja, w której uczeń podejmuje próbę samobójczą bez intencji 
pozbawienia się życia. Ma to charakter zamierzonego niepowodzenia samobójstwa 
(np. przez podcięcie sobie żył w domu tuż przed powrotem rodziców z pracy tak, żeby 
zostać odnalezionym i uzyskać pomoc). Czynić to może z różnych powodów: 

 „emocjonalny szantaż” – wywarcie presji na najbliższych lub nauczycieli, oczekiwanie 
innego traktowania przez ludzi; 

 „wołanie o pomoc” („krzyk rozpaczy”) w sprawie problemów emocjonalnych i życiowych 
(np. przemoc w rodzinie), których nie można już znieść; 

 „na próbę” (rzadko!) – sprawdzian „co to da”, chęć wywołania współczucia i zdobycia 
uwagi i bliskiego kontaktu z opiekunami (rodzicami). 
Psychoanaliza, poszukująca znaczeń głębokich treści nieświadomości człowieka, wyróżnia 
trzy składowe elementy samobójczych tendencji: 

 pragnienie śmierci; 
 pragnienie by zabić (nieuświadamiana śmiercionośna nienawiść, obracana w 

autodestrukcję); 
 pragnienie by zostać zabitym (nieuświadamiana chęć śmierci z cudzych rąk jako 

kara za swoje intencje). 



Brak choć jednego z tych trzech elementów wskazuje na to, że próba samobójstwa jest 
rozpaczliwym gestem ucznia, chcącego zwrócić na siebie uwagę w sytuacji bezradności 
wobec doświadczanych problemów, a nie dążeniem do samounicestwienia. Gesty 
samobójcze mogą, nawet wbrew intencjom ich podmiotu, doprowadzić do śmierci 
(wypadek samobójczy). 

4.3. Droga do próby samobójczej 
Przed dokonaniem próby samobójczej muszą zaistnieć u ucznia i w jego życiu pewne 
warunki. Wymieniam je poniżej: 

 osobowość, 
 depresja, 
 kryzysowe okoliczności życiowe (chroniczne stresy), 
 wyzwalacz. 

Osobowość 
Osobowość (charakter) to całościowy system regulujący funkcjonowanie człowieka, 
na który składają się nie tylko cechy intelektualne i temperamentalne, ale również 
emocjonalne i wolicjonalne. Osobowość określa styl wchodzenia w relacje z rzeczywistością, 
sposób podejścia do problemów i wyzwań, wchodzenia w kontakty z ludźmi 
i tworzenia relacji interpersonalnych. 
Uczniowie są jeszcze w okresie kształtowania się osobowości. Ponieważ w powstawaniu 
jej zrębów mają znaczenie bardzo wczesnodziecięce doświadczenia, musimy wziąć 
je pod uwagę. Zasadnicza postawa do życia kształtuje się w pierwszych latach życia 
i w dużej mierze zależy od rodziców (wpływają na nią świadomie, celowo i nieświadomie, 
nieintencjonalnie) oraz od fantazji, wyobraźni dziecka (na to rodzice nie mają wpływu 
lub – pośrednio – jedynie wpływ ograniczony). 
W psychoanalizie psychospołecznej (E. Erikson), podobnie jak w psychoanalizie 
rozwojowej wczesnego okresu życia, mówi się o wpływie pierwszych doświadczeń 
z rodzicami na kształtowanie się osobowości. Podkreśla się rolę kryzysów rozwojowych. 
W pierwszym półroczu życia dochodzi do ustalenia się nastawienia wobec 
świata i siebie (podstawowa ufność, optymizm, poczucie bezpieczeństwa). Jeśli rodzice 
dziecka nie otaczają go konsekwentnie i stabilnie czułą, troskliwą opieką, rozwija 
się u niego lękliwość, podejrzliwość i brak zaufania. Do trzeciego roku życia dziecko 
„staje na własnych nogach”, rozwija odrębność swej osoby i podstawową autonomię, 
ufną samodzielność i gotowość do pokonywania przeszkód, jeśli rodzice wspierają 
dziecko, nie obarczają winą za porażki i stawiają jasne granice. W przeciwnym wypadku 
rozwija się u dziecka niechęć do kontaktów ze światem i poczucie własnej 
małości. Między trzecim a piątym rokiem życia rozwija się u dziecka (w warunkach 
rodzicielskiej zachęty, wzmocnień pozytywnych i tolerancji) inicjatywa i intencjonalność 
działań, radość rywalizacji, wytrwałość skupienia na celu i przyjemność osiągnięć. 
Kryzys niepokonany objawia się natomiast poczuciem winy z powodu porażek, agresji 
wobec innych oraz lękiem przed karą. 

 stawianie sobie zbyt wysokich lub/i nierealistycznych wymagań (Nie przeżywaj 
uczuć! Nie możesz być słaby! Nie masz prawa do błędów!), 

 samooskarżanie i samokaranie: 
– za niespełnianie oczekiwań i wymagań innych (np. nauczycieli) (Jestem do niczego!), 
– za ukrywanie swojego „prawdziwego (marnego) Ja” (Nie zasługuję przecież na…), 
– za przyjemności (dogadzanie sobie), 
– za niedostatecznie dobre wykonanie („szukanie dziury w całym”), 

 wystawianie się na frustrację (potwierdzanie negatywnej samooceny i prowokowanie 
nowych frustracji): 
– odmawianie sobie przyjemności i pozytywnych doświadczeń, 
– odbieranie sobie nadziei, 
– rezygnacja z własnych aspiracji, 
– piętrzenie niezałatwionych spraw, 

 pragnienie wyjątkowości (szczególnie widoczne u uczniów narcystycznych – patrz 
niżej): 



– nieliczenie się z realnymi możliwościami, 
– perfekcjonizm wykonania lub oczekiwanie docenienia za nic, 
– nadmierna ambicja, 
– nadmierna urażalność i przesadna reakcja na niepowodzenie. 
Do typów osobowości utrudniających radzenie sobie z kryzysami życiowymi należą: 

 osobowość depresyjna, 
 osobowość zależna, 
 osobowość narcystyczna, 
 osobowość borderline („z pogranicza”). 

 
Okoliczności życiowe (chroniczne stresy) 
Depresja i nastroje samobójcze rozwijają się w pewnych stale występujących i/lub 
nasilających się okolicznościach życiowych, takich jak: 

 wzrastanie w rodzinie nie dającej wsparcia i/lub destrukcyjnej (przemoc, nadużycia 
seksualne), ale też nadopiekuńczej i nadkontrolującej – na pokaz te rodziny mogą 
być wzorowe, 

 okres dorastania („burza hormonalna”, nowe wyzwania, budzenie się seksualności 
i dążenia do pierwszych związków miłosnych), 

 bycie w rozczarowującym związku z rówieśnicą/rówieśnikiem, 
 zmiany sytuacji życiowej i statusu rodziny, 
 poważna utrata zdrowia (lub postępująca, bolesna choroba), 
 modelowanie przez grupę przynależności (np. samobójczą sektę) lub grupę odniesienia 

(np. samobójczy internauci), 
 trudności w nauce, 
 kłopoty z odnalezieniem się w grupie rówieśniczej. 

 
Wyzwalacz 
Bezpośrednim bodźcem mogą być pojedyncze zdarzenia pełniące funkcję wyzwalaczy 
popychających do próby samobójczej, np.: 

 śmierć rodzica lub ukochanej osoby, 
 rozwód, separacja rodziców, 
 rozbicie związku („zerwanie”, odrzucenie), 
 porażka szkolna (na sprawdzianie, egzaminie itp.), 
 awantura w rodzinie przeżywającej długotrwały kryzys, 
 chwila całkowitej utraty nadziei, totalne zwątpienie w sens życia. 

 

Badania pokazują, że próby samobójcze są częstsze u dziewcząt i kobiet, jednak dokonane 
samobójstwa częściej zdarzają się w grupie chłopców i mężczyzn. Wiąże się 
to m.in. z wyborem metody targnięcia się na własne życie. 
 
 


