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Samobójstwo – przyczyny natury spo ecznej i aspekt psychologiczny

„Samobójstwo nie jest kwesti wyboru, nast puje, gdy cierpienie przekracza
si y do walki z nim.”
Samobójstwo – to rezygnacja cz owieka z ycia. To najtragiczniejszy przejaw dezintegracji
spo ecznej i osobowo ciowej. Samobójstwo jest zjawiskiem budz cym wiele kontrowersji i
emocji. Stanowi przedmiot zainteresowania pedagogów, psychologów, psychiatrów, lekarzy,
kryminologów, socjologów, teologów oraz filozofów. Jest aktem woli sprzecznym z
podstawowym, pierwszym prawem biologicznym, wynikaj cym z pop du samozachowawczego,
czyli prawem zachowania ycia. Decyzja o samobójstwie niezale nie czy wynika z trudnej sytuacji
yciowej, czy z choroby psychicznej, jest aktem woli podejmowanym w ramach wiadomo ci
ycia, a nie mierci.
Motywacj samobójstwa charakteryzuje wiadomo i dobrowolno podj cia decyzji pozbawienia
si ycia. Dobiera si wtedy takie rodki i takie okoliczno ci, które warunkuj powodzenie takiego
czynu.
„ mier nie dotyka nas wcale, albowiem póki jeste my, nie ma mierci, a odk d jest mier ,
nie ma nas” Epikur
Na przestrzeni wieków pogl dy na samobójstwo by y dosy zró nicowane. W spo ecze stwach
pierwotnych akt samobójczy dawa oskar onemu cz owiekowi mo liwo rozwi zania swoich
problemów i zarazem rehabilitacji. Arystoteles samobójstwo pot pia , Epikur twierdzi , e
"cz owiek mo e podj decyzj ucieczki od ycia, je eli przesta o go ono cieszy i interesowa ".
Prawo greckie traktowa o samobójstwo jako przest pstwo zagro one sankcj prawn . W
spo ecze stwie rzymskim dopuszczano zachowania autodestrukcyjne w negatywnych sytuacjach
jednostkowych. w. Augustyn - rzecznik stanowiska Ko cio a - pot pia samobójstw, poniewa V
przykazanie mówi: Nie zabijaj!, a zabi siebie, to zabi cz owieka a zatem samobójstwo jest
zabójstwem". Ko ció katolicki zajmowa stanowisko negatywne widz c w tym moralny upadek.
W Indiach tradycj sta si rytua samo spalenia wdowy na wspólnym stosie ze zw okami m a
znany pod nazw SATI. W Japonii poj cie honoru motywowa o do podj cia aktu zwanego
SEPPUKU tj. harakiri polegaj cego na rozci ciu sobie brzucha.
To jedne z wielu przyk adów historycznych my li i czynów samobójczych. Istnia o i istniej nadal
bardzo wiele przyczyn czynów autodestrukcyjnych wa ne jest jednak, i ka de samobójstwo jest
dzia aniem w ogromnym stopniu agresywnym. Agresja jako zachowanie jest wyuczona spo ecznie,
mo e by wynikiem przykrych do wiadcze osoby lub przewidywanych korzy ci. Wspó czesny
cz owiek yje w warunkach sprzyjaj cych stresom. Psychika osoby zagro onej samobójstwem
podobna jest do zbiornika przelewaj cego si z dwóch powodów, po pierwsze zbyt du y jest
dop yw agresji, a po drugie nie ma swobodnego odp ywu. Wi kszo zamachów samobójczych to
nieudane próby i du a cz
motywów ma wyra nie manipulacyjny charakter w stosunku do
otoczenia. Jednak, mimo, i agresja samobójcy kieruje si przeciw niemu samemu to jej celem s
inni ludzie. Zwi zek agresji z samobójstwem przebiega w wielu p aszczyznach, decyduje tu wiele
czynników takich jak uwarunkowania spo eczne, kulturowe, cechy osobowo ciowe sprawców,
sposób dokonania zamachu, ilo prób samobójczych.

Wyró nia si cztery podstawowe rodzaje samobójstw:
1. samobójstwo egoistyczne – b ce wynikiem zbyt s abej integracji jednostki z grup i
spo eczno ci ;
2. samobójstwo altruistyczne - b ce skutkiem zbyt silnej integracji ze rodowiskiem,
zbyt silnej identyfikacji z celami, interesami i oczekiwaniami grupy, zbyt daleko
posuni tej socjalizacji;
3. samobójstwo anoniczne – b ce przejawem zak ócenia adu spo ecznego,
wska nikiem jego rozregulowania, sytuacji, w której zachowania jednostki s w zbyt
ma ym stopniu kontrolowane i stymulowane przez spo ecze stwo; sytuacja
dezintegracji spo ecznej, której efektem, a tym samym wska nikiem, jest m.in.
zwi kszona liczba samobójstw;
4. samobójstwo fatalistyczne – zwi zane z sytuacj jednostkow . Jest to samobójstwo
jednostki, która znajduje si w sytuacji tragicznej (np. wi niowie obozów pracy
podczas II wojny wiatowej)

Aspekt psychologiczny samobójstw
1. Depresja
W du ym procencie samobójstwa s zwi zane z zaburzeniami psychicznymi. Najcz ciej
pope niaj samobójstwo osoby chore na depresji, schizofreni i alkoholizm. Samobójstwo chorego
z depresj wydaje si wydarzeniem, które zw aszcza dla znaj cego chorobowe prze ycia pacjenta,
w sposób oczywisty i zrozumia y wynika z faktu istnienia depresji. Takie przejawy depresyjnego
obrazu my lenia, jak: pesymizm, negatywna ocena przysz ci, poczucie beznadziejno ci, winy,

przekonanie o istnieniu sytuacji bez wyj cia i niemo no ci uzyskania pomocy, wydaj si
dostatecznym motywem do wyboru samobójstwa jako sposobu rozwi zania beznadziejnej sytuacji.
Przyczyny samobójstw chorych z depresj okazuj si bardziej z one, ni mo na s dzi na
podstawie powierzchownej oceny.
Wykazano, e nast puj ce elementy zespo u depresyjnego id cz sto w parze z silnie wyra onymi
tendencjami samobójczymi:
du e nasilenie l ku, id ce w parze z zaburzeniami snu, niekiedy ca kowit bezsenno ci ,
poczucie beznadziejno ci, sytuacji bez wyj cia, niemo no ci uzyskania pomocy ze strony
najbli szych, przekonanie o nieuleczalno ci, obecno ci ci kich chorób, urojenia
nihilistyczne,
poczucie winy, przekonanie o dopuszczeniu si ci kich grzechów, przest pstw, d enie do
poniesienia kary,
nastrój dysforyczny
dolegliwo ci typu bólowego i przewlek e schorzenia somatyczne,
uporczywe zaburzenia snu.
Zaburzenia snu, zw aszcza ca kowita bezsenno i narastanie objawów psychopatologicznych w
godzinach porannych (w tym l ku, niepokoju), s jedn z przyczyn du ej liczby samobójstw
dokonywanych noc oraz we wczesnych godzinach porannych.
Zdarza si , e chory decyduje si na poszerzenie liczby osób, w stosunku do których mier wydaje
mu si jedynym i najlepszym rozwi zaniem. Dotyczy to zwykle osób najbli szych, z którymi
pozostaje w bliskim zwi zku emocjonalnym. Motywy takiego rozszerzonego samobójstwa wi
si z d eniem do uchronienia najbli szych przed nieszcz ciem, cierpieniem i sytuacj bez
wyj cia, w której - w ocenie pacjenta - znale li si najbli si.
Ponowna konfrontacja chorego ze rodowiskiem i wszystkimi problemami ycia codziennego,
zw aszcza gdy znajduje si wci w subdepresji, mo e by przyczyn nawrotu tendencji
samobójczych. Okres poprawy lub remisji u niektórych osób mo e by wi c etapem bardziej
niebezpiecznym ni g boka depresja. Równie du e znaczenie w tym okresie maj , przetrwa e i
przewlekle utrzymuj ce si , niezbyt nasilone zaburzenia nastroju, nap du oraz snu. Stan taki wi e
si ze znacznymi zaburzeniami adaptacji do warunków rodowiskowych i nieprawid owymi
reakcjami na stres. Narastaj ce trudno ci w wykonywaniu obowi zków zawodowych, trudno ci
materialne, konflikty w yciu rodzinnym mog atwo prowadzi do dekompensacji emocjonalnej i
ujemnego bilansu.
W badaniach nad zaburzeniami psychicznymi wykorzystuje si skal depresji Beck’a:
Skala Depresji Becka (BDI)
Skala sk ada si z 21 punktów ocenianych, wg intensywno ci objawów, od 0 do 3. Z ka dego
punktu badany powinien wybra jedn odpowied , która jego zdaniem, w najlepszy sposób opisuje
jego stan we wskazanym okresie (zanim lekarz poprosi chorego o wype nienie skali powinien
sprecyzowa , jakiego okresu maj dotyczy odpowiedzi - miesi ca, tygodnia czy ostatniej doby).
Wybranie odpowiedzi 0 - 0 punktów, odpowiedzi 1 - 1 punkt itd. Wyniki na dole strony.
(Wype nia pacjent)
A. 0. Nie jestem smutny ani przygn biony.
1. Odczuwam cz sto smutek, przygn bienie.
2. Prze ywam stale smutek, przygn bienie i nie mog uwolni si od tych prze
3. Jestem stale tak smutny i nieszcz liwy, e jest to nie do wytrzymania.

.

B. 0. Nie przejmuj si zbytnio przysz
1. Cz sto martwi si o przysz
.

ci .

2. Obawiam si , e w przysz ci nic dobrego mnie nie czeka.
3. Czuj , e przysz
jest beznadziejna i nic tego nie zmieni.
C. 0. S dz , e nie pope niam wi kszych zaniedba .
1. S dz , e czyni wi cej zaniedba ni inni.
2. Kiedy spogl dam na to co robi em, widz mnóstwo b dów i zaniedba .
3. Jestem zupe nie niewydolny i wszystko robi le.
D. 0. To co robi sprawia mi przyjemno .
1. Nie cieszy mnie to co robi .
2. Nic mi teraz nie daje prawdziwego zadowolenia.
3. Nie potrafi prze ywa zadowolenia i przyjemno ci i wszystko mnie nu y.
E. 0. Nie czuj si winnym ani wobec siebie, ani wobec innych.
1. Do cz sto miewam wyrzuty sumienia.
2. Cz sto czuj , e zawini em.
3. Stale czuj si winnym.
F. 0. S dz , e nie zas uguj na kar .
1. S dz , e zas uguj na kar .
2. Spodziewam si ukarania.
3. Wiem, e jestem karany (lub ukarany).
G. 0. Jestem z siebie zadowolony.
1. Nie jestem z siebie zadowolony.
2. Czuj do siebie niech .
3. Nienawidz siebie.
H. 0. Nie czuj si gorszy od innych ludzi.
1. Zarzucam sobie, e jestem nieudolny i pope niam b dy.
2. Stale pot piam siebie za pope nione b dy.
3. Wini siebie za wszystko z o, które istnieje.
I. 0. Nie my o odebraniu sobie ycia.
1. My o samobójstwie - ale nie móg bym tego dokona .
2. Pragn odebra sobie ycie. .
3. Pope ni samobójstwo, jak b dzie odpowiednia sposobno .
J. 0. Nie p acz cz ciej ni zwykle.
1. P acz cz ciej ni dawniej .
2. Ci gle chce mi si p aka .
3. Chcia bym p aka , lecz nie jestem w stanie.
K. 0. Nie jestem bardziej podenerwowany ni dawniej.
1. Jestem bardziej nerwowy i przykry ni dawniej.
2. Jestem stale zdenerwowany lub rozdra niony.
3. Wszystko co dawniej mnie dra ni o, sta o si oboj tne.
L. 0. Ludzie interesuj mnie jak dawniej.

1. Interesuj si lud mi mniej ni dawniej.
2. Utraci em wi kszo zainteresowa innymi lud mi.
3. Utraci em wszelkie zainteresowania innymi lud mi.
M. 0. Decyzj podejmuj atwo, tak jak dawniej.
1. Cz ciej ni kiedy odwlekam podj cie decyzji.
2. Mam du o trudno ci z podj ciem decyzji.
3. Nie jestem w stanie podj
adnej decyzji.
N. 0. S dz , e wygl dam nie gorzej ni dawniej.
1. Martwi si tym, e wygl dam staro i nie atrakcyjnie.
2. Czuj , e wygl dam coraz gorzej.
3. Jestem przekonany, e wygl dam okropnie i odpychaj co.
O. 0. Mog pracowa jak dawniej.
1. Z trudem rozpoczynam ka
czynno .
2. Z wielkim wysi kiem zmuszam si do zrobienia czegokolwiek.
3. Nie jestem w stanie nic robi .
P. 0. Sypiam dobrze, jak zwykle.
1. Sypiam gorzej ni dawniej.
2. Rano budz si 1-2 godzin za wcze nie i trudno jest mi ponownie usn .
3. Budz si kilka godzin za wcze nie i nie mog usn .
Q. 0. Nie m cz si bardziej ni dawniej.
1. M cz si znacznie atwiej ni poprzednio.
2. M cz si wszystkim co robi .
3. Jestem zbyt zm czony, aby cokolwiek robi .
R. 0. Mam apetyt nie gorszy ni dawniej .
1. Mam troch gorszy apetyt.
2. Apetyt mam wyra nie gorszy.
3. Nie mam w ogóle apetytu.
S. 0. Nie trac na wadze cia a (w okresie ostatniego miesi ca).
1. Straci em na wadze wi cej ni 2 kg.
2. Straci em na wadze wi cej ni 4 kg.
3. Straci em na wadze wi cej ni 6 kg.
Jadam specjalnie mniej, aby straci na wadze: a) tak, b) nie.
T. 0. Nie martwi si o swoje zdrowie bardziej ni zawsze.
1. Martwi si swoimi dolegliwo ciami, mam rozstrój
dka, zaparcie, bóle.
2. Stan mego zdrowia bardzo mnie martwi, cz sto o tym my .
3. Tak bardzo martwi si o swoje zdrowie, e nie mog o niczym innym my le .
U. 0. Moje zainteresowania seksualne nie uleg y zmianom.
1. Jestem mniej zainteresowany sprawami p ci (seksu).
2. Problemy p ciowe wyra nie mniej mnie interesuj .
3. Utraci em wszelkie zainteresowania sprawami seksu.

00 - 11 punktów - brak depresji lub obni enie nastroju
12 - 27 punktów - depresja umiarkowana
28 i wi cej punktów - depresja ci ka
Cechy kliniczne towarzysz ce zwi kszonemu ryzyku samobójstwa
w depresji:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

du e nasilenie zaburze (szczególnie depresja psychotyczna)
uporczywa bezsenno
zaniedbanie w wygl dzie i higienie osobistej
poczucie beznadziejno ci, sytuacji bez wyj cia, niemo no

uzyskania pomocy

poczucie winy, przekonanie o grzeszno ci, d enie do poniesienia kary
os abienie pami ci
nastrój dysforyczny
wysoki poziom l ku – niepokój psychoruchowy, pobudzenie
napady panicznego l ku
dolegliwo ci typu bólowego
(Angst i wsp., 1999; Pu

ski, 2004)

Sygna y ostrzegawcze:

•
•
•

abstrakcyjne rozwa ania na temat mierci, sposobach pope nienia samobójstwa, tre
sennych

marze

nag a wizyta u lekarza (gromadzenie leków), wizyty u osób bliskich lub odwrotnie izolowanie si od otoczenia
u chorych przejawiaj cych du y l k i niepokój- nag a poprawa stanu klinicznego (podj cie
decyzji o samobójstwie)
(Pu

ski, 2004)

2. Alkohol
Alkohol jest wa nym czynnikiem ryzyka suicydalnego. Cz sto samobójstw w ród osób
uzale nionych od alkoholu jest kilkakrotnie wy sza ni przeci tna w populacji ogólnej.
Ocena znaczenia alkoholu w podj ciu decyzji samobójczej jest w wielu przypadkach bardzo trudna
.Jedynie w sytuacji mierci samobójczej alkoholika cz sto mo e to by sposób ucieczki od choroby
alkoholowej i zwi zanych z tym problemów. Z regu y alkohol jest pity w celu u atwienia podj cia
decyzji samobójczej. Najcz ciej pod wp ywem alkoholu samobójstwa pope niaj kobiety w wieku
31–50 lat. Jest to okres najwi kszej aktywno ci zawodowej i rodzinnej. Cz sto niemo no

zaspokojenia podstawowych potrzeb zdrowotnych, emocjonalnych i materialnych tych kobiet
wp ywa na podj cie ostatecznej decyzji o odebraniu sobie ycia. Kobiety aktywne zawodowo w
spo ywaniu alkoholu szukaj ucieczki od stresu. Pij eby rozlu ni si , wprowadzi si w dobry
nastrój, poczu pewno siebie, u mierzy cierpienie, unikn samotno ci.
Gospodynie domowe pij z powodu nudy, poczucia pustki, braku akceptacji przez partnera.
Rosn ce problemy w zakresie niedostosowania spo ecznego, bezrobocie, trudno ci ekonomiczne,
rodzinne, zawiedziona mi
, zranione uczucia, zdrada partnera, problemy zdrowotne utrudniaj ce
lub uniemo liwiaj ce zaspokojenie podstawowych potrzeb emocjonalnych i materialnych —
wszystko to ma znaczenie w podj ciu ostatecznej decyzji, czyli samobójstwa pod
wp ywem alkoholu.

•
•
•

ok. jedna trzecia samobójców to osoby uzale nione od alkoholu
ok. 5 - 10% ludzi uzale nionych od alkoholu ko czy ycie samobójstwem.
wiele osób by o pod wp ywem alkoholu podczas pope niania aktu samobójstwa.

•

Czynniki zwi zane z podwy szonym ryzykiem samobójstwa w ród alkoholików:
- wczesny pocz tek alkoholizmu,
- d ugi okres picia,
- g bokie uzale nienie,
- obni ony nastrój,
- z y stan somatyczny,
- z e funkcjonowanie w pracy,
- przypadki alkoholizmu w rodzinie,
-

zerwanie z blisk osob lub powa ne trudno ci w zwi zku

3. Schizofrenia
Schizofrenia jest bardzo ci
, przewlek chorob , która zaburza prac tego, co dla
ka dego stanowi istot jego osobowo ci - funkcjonowania mózgu. Schizofrenik inaczej my li i
postrzega wiat. Najwi ksz tragedi w tej chorobie jest zniszczenie wi zi z innymi lud mi i brak
akceptacji otoczenia. Nie do ko ca wiadomo, co dzieje si w mózgach chorych na schizofreni .
Jakie zmiany – geny, rodowisko, czynniki kulturowe - powoduj , e cz owiek nagle, zazwyczaj w
wieku oko o dwudziestu kilku lat, zaczyna mie halucynacje, urojenia, manie prze ladowcze, nie
potrafi logicznie oceni rzeczywisto ci.

Schizofrenia dotyka oko o 1 proc. ludzi. Oznacza to, e jedna osoba na sto zanim osi gnie 45. rok
ycia, mo e wypa poza nawias spo eczny. A 10 proc. chorych pope nia samobójstwo. Panuje
powszechne przekonanie, e schizofrenicy s niebezpieczni. Agresywni, zaniedbani, mówi co do
siebie. Ale w ogromnej wi kszo ci osoby chore, które si lecz , nie stanowi najmniejszego
zagro enia dla kogokolwiek, a ich agresja podczas zaostrze choroby wynika ze skrajnego l ku i
obawy przed tym, co si z nimi dzieje. Urojenia, s yszenie i widzenie rzeczy, których wed ug
innych nie ma, apatia, depresja, bezsenno , k opoty z koncentracj , odrzucenie ze spo ecze stwa
mo e doprowadzi do próby samobójczej.

•
•
•
•
•

Cz sto

schizofrenii w ród ofiar

2-12 %

Zespó depresyjny

64%

Alkoholizm (zw . m odych m czyzn)

21%

Wcze niejsza próba

71%

Cz sta przyczyna przedwczesnych zgonów 10%

4. Impulsywno
Impulsywno mo e prowadzi do czynu autoagresji. Cechuje j wielka niecierpliwo ,
potrzeba natychmiastowego dzia ania i niemo no powstrzymania si od aktywno ci.
Impulsywno jest najcz ciej definiowana jako sposób zachowania, które nieodparcie zmierza do
uzyskania poczucia satysfakcji i jest podj te i kontynuowane z niedostatecznym, uwzgl dnieniem
kontekstu sytuacji i oceny ryzyka (nast pstw). Impulsywno wyklucza mo liwo
przeciwstawienia si pokusom, s dom, podj ciu lub zaniechaniu aktywno ci szkodz cej samemu
sobie lub innym. Towarzyszy jej wzrost napi cia i wzbudzenia przed podj ciem dzia ania, które
ust puj w czasie aktywno ci wraz z pojawieniem si poczucia przyjemno ci, ulgi lub satysfakcji.
Impulsywno nie pozwala na refleksj , skonfrontowanie sytuacji z zapami tanymi
do wiadczeniami ani na zdystansowanie si od zachowania. Zachowania impulsywne ujawniaj si
w stanach zaburze afektywnych, zw aszcza w manii, w uzale nieniach, w psychozach, a tak e
cechuj osoby z impulsywnymi zaburzeniami osobowo ci. Czyny samobójcze s zawsze
zachowaniem, które w chwili pope niania stanowi dla samobójcy jedyn , w ich ocenie sytuacji,
mo liwo ci . Impulsywno pojawia si tak e niezale nie od przyczyn poczucia beznadziejno ci
sytuacji ani g boko ci depresji. Sk onno do zachowa impulsywnych jest wi zana z wieloma
czynnikami. Nale do nich:
. czynniki genetyczne;
. okres dzieci stwa (s absze hamowanie zachowa );
. patologia skroniowa (agresywno , kleptomania, piromania);
. czynniki zwi zane z rozwojem: ekspozycja na leki w rozwoju p odowym
wczesne urazy, nadu ycie, przemoc;
. czynniki rodowiskowe (stres);
. zaburzenia nastroju (manie);
. deprywacja snu;
. leki aktywizuj ce (w tym nadmierna aktywacja uk adu adrenergicznego, np.
alkohol, amfetamina, kokaina).

Przyczyny spo eczne
Kontekst spo ecznych uwarunkowa aktu samobójczego analizuje socjologia. Poszukuje
motywacji aktu samobójczego w zaburzeniach funkcjonowania spo ecznego. T umaczy
samobójstwo jednostki spo ecznym kontekstem. Jednostka pchana w kierunku samobójstwa nie
widzi mo liwo ci zaspokojenia swoich potrzeb .To patologia spo eczna stwarza patologi
jednostki. Twórc tej do uproszczonej koncepcji samobójstw by E. Durkheim. Stworzy on
poj cie "spo ecze stwa suicydogennego". Oskar on wadliwie funkcjonuj ce spo ecze stwo o
stwarzanie warunków do realizacji d
autodestrukcyjnych.
Kontynuatorzy tych pogl dów zwrócili uwag na to, e agresja i autoagresja s wynikiem konfliktu
ról pe nionych przez jednostk (wi e si to z dezintegracj takich czynników jak presti
spo eczny, status materialny, dost p do ró nych dóbr). Zauwa ono równie zwi zek pomi dzy
agresywno ci spo ecze stwa, a ilo ci samobójstw. Wed ug tych socjologów wysokie wska niki
liczby samobójstw zmniejszaj agresywno spo eczn .
Inni socjologowie (np. E. Merton) doszukiwali si róde wszelkich patologii w wadliwie
funkcjonuj cym spo ecze stwie. Je eli jest zbyt du a rozbie no mi dzy wyznaczonymi przez
dan kultur aspiracjami, a uwarunkowanymi spo ecznie mo liwo ciami ich realizacji, to wtedy
pojawia si wi cej zachowa dewiacyjnych. Jednostka próbuje przystosowa si do opisanej
sytuacji poprzez: konformizm, innowacje, rytualizm, bunt lub wycofanie. Kiedy w danym
spo ecze stwie s wysokie jednostkowe aspiracje, a normy obowi zuj ce s silnie
zinternalizowanie i nie wchodzi w rachub ich z amanie, to jednostka skazana jest na prze ywanie
silnego konfliktu. Rozwi zanie konfliktu jest mo liwe jedynie poprzez odrzucenie zarówno
aspiracji jak i metod ich realizacji. Taka sytuacja prowadzi do utraty sensu ycia i "ods ania"
jedyn drog samobójstwo. Kolejne teorie socjologiczne zwracaj uwag na to, e uwarunkowa
samobójstw nale y poszukiwa w dezintegracji rodowisk miejskich, rozlu nieniu wi zi
rodzinnych i s siedzkich (teoria wi zi spo ecznych) lub w niedostatecznej spo ecznej kontroli,
która w ostatnich latach bardzo mocno si zdeformowa a (szczególnie zauwa alna jest ró nica w
spo eczno ci wiejskiej).

Do czynników spo ecznych samobójstw zaliczamy m.in.:
-

Wiek,
,
Status materialny,
Stan cywilny,
Rodzina (rozlu nienie wi zi, konflikty),
Samobójstwo w ród osób bliskich,
Miejsce zamieszkania,
Poziom wykszta cenia,

-

Przewlek e choroby (równie somatyczne),
Utrata pracy.

Wysoki wska nik utrzymuje si w grupie wiekowej 45-55 lat. Jak wida , problem samobójstw
dotyczy g ównie ludzi starszych i w rednim wieku. Jednak e, nast puje sta y przyrost zgonów
samobójczych w ród ludzi m odych. Najmniej prób samobójczych odnotowano w ród dzieci w
wieku poni ej 14 lat. Ale ich liczba, w przedziale 10-14 lat, wzros a trzykrotnie w porównaniu z
poprzednimi latami. Zanotowano te udane próby samobójcze w ród dzieci 5-9-letnich. Ponadto,
gwa townie wzrasta liczba samobójstw w grupie m odzie y mi dzy 15 a 19 rokiem ycia.
Targni cie si na w asne ycie jest, obok wypadków, najcz stsz przyczyn zgonów ludzi
odych. Powody, dla których m odzie podejmuje decyzje o pope nieniu samobójstwa, s inne
ni w ród doros ych i dotycz g ównie dwóch sfer ycia - z ych relacji z rodzicami i problemów
szkolnych. Wymienia si równie utrat bliskich i odrzucenie.
Mo na mówi o kilku czynnikach, które zwi kszaj ryzyko podj cia próby samobójczej przez
odego cz owieka - czynniki zwi zane z funkcjonowaniem spo ecznym dotycz rodowiska
szkolnego i rodzinnego dziecka, czy nastolatka. Dane zebrane w ódzkiej Klinice Ostrych Zatru
Instytutu Medycyny Pracy wykazuj , e wi kszo m odocianych niedosz ych samobójców
wywodzi si z niepe nych lub rozbitych rodzin, w których wyst puje alkoholizm albo choroba
psychiczna jednego lub obojga rodziców, albo dziecko by o wiadkiem udanej b
nie próby
samobójczej cz onka rodziny. Diagnostyczny jest tak e stan relacji rodzice-dziecko w przypadku
wyst powania konfliktów, braku wsparcia i akceptacji, ograniczania autonomii dziecka.
Badacze s zgodni - przyczyn samobójstw dzieci i m odzie y nie jest stan materialnych zasobów
rodziny, lecz przede wszystkim k opoty w szkole - z e wyniki w nauce i wagary. Poza tym, bardzo
cz sto dzieci-samobójcy maj wy szy poziom agresji, l ku, depresji i zachowa aspo ecznych ni
ich rówie nicy.
Dok adnych przyczyn samobójstwa w ród m odzie y i dzieci nie znamy. W obliczu rosn cego
problemu warto zwróci uwag na podj cie w ciwych dzia profilaktycznych - promowa
zdrowie psychiczne dziecka i rodziny, wzmacnia pozytywne cechy osobowo ci, uczy
rozpoznawania symptomów rezygnacji, radzenia sobie z nimi.
Osoby w wieku podesz ym wydaj si by mniej nara one na ryzyko podejmowania prób
samobójczych. Mimo, e spo ecze stwo do z onego problemu staro ci podchodzi negatywnie.
Dane statystyczne potwierdzaj przypuszczenie - ilo podejmowanych prób samobójczych maleje
wraz z wiekiem; niestety, jednocze nie zwi ksza si ilo samobójstw dokonanych. Ryzyko jest
wy sze w przypadku osób starszych przewlekle chorych, po rozwodzie lub mierci
wspó ma onka. Nie mog pe ni dotychczasowych ról spo ecznych i nie potrafi znale sobie
nowego miejsca w ród bliskich i w spo ecze stwie. Szczególnie niebezpieczne jest wdowie stwo najwi cej samobójstw ludzie starsi pope niaj w okresie od pó do roku po mierci ma onka.
Dwukrotnie cz ciej s to m czy ni.
Wa nymi czynnikami s tak e; gorsza sytuacja materialna zwi zana z emerytur , nowy status
spo eczny, gorsza pozycja w rodzinie, mniejsze poczucie w asnej warto ci, ujemny bilans yciowy.
Wchodzenie w nowej role spo eczne wymaga od ludzi starszych niemo liwego - elastyczno ci,
samodzielno ci i odpowiedzialno ci za w asne decyzje w nieznanych warunkach. W obliczu
nowych wyzwa cz owiek staje bezradny; stopniowe os abianie si wi zi z rodzin i s siadami,
izolacja i dezintegracja osobowo ci nie sprzyjaj zwyci skiemu wyj ciu z tej próby.
Choroby wieku starczego takie, jak choroba Alzheimera, czy Parkinsona tak e zwi kszaj ryzyko
samobójcze. Dodatkowo wyst puj ca depresja pogarsza stan psychiczny chorego. Niestety, starsze

osoby bardzo niech tnie ujawniaj swoje problemy natury psychicznej, a g ównym przedmiotem
troski rodziny i zabiegów lekarskich s choroby somatyczne. Brak psychoterapii mo e prowadzi
do wyst pienia my li samobójczych, które w wieku podesz ym przejawiaj si bezsenno ci ,
zm czeniem, os abieniem, dekoncentracj , apati , spo ecznym izolowaniem si albo wr cz
przeciwnie nag ym poszukiwaniem kontaktu z bliskimi. Wed ug danych statystycznych, osoby
cierpi ce na depresj stanowi w tej grupie wiekowej procent dwa razy wy szy ni w innych.
Bardzo cz sto (zdaniem WHO 50%, zdaniem Ho ysza 60% przypadków) ponawiaj prób
samobójcz , je eli pierwsza by a nieudana. Zazwyczaj, gdy decyduj si na samobójstwo, si gaj
po najskuteczniejsze rodki.
Motywy samobójcze osób starszych maj charakter g ównie ekonomiczny, zdrowotny, rodzinny
lub spo eczny. Wa niejsz od utraty zdrowia przyczyn jest jednak gwa towna zamiana statusu
osoby aktywnej zawodowo (i spo ecznie) na status emeryta. Je eli po jakim czasie trafiaj do
domów pomocy spo ecznej, obca sytuacja wyzwala lub wzmaga istniej ce stany depresyjnomaniakalne. Spo ecze stwo spycha osoby starsze na margines ycia; postrzega je jako skrajnie
niesamodzielne i niesprawne psychofizycznie jednostki. Odmawia im tym samym prawa do godnej
staro ci i mierci.
Izolowanie problemu samobójstwa we wspó czesnej spo eczno ci sprzyja tworzeniu mitów
zwi zanych z tym problemem. Do najpopularniejszych nale :
mit, e cz owiek mówi cy o samobójstwie, nie odbierze sobie ycia - z bada wynika, e
mniej wi cej 80% samobójców wspomina o w rozmowie o swoich planach.
Samobójstwo nie jest wyrazem pragnienia mierci, lecz prób manipulowania otoczeniem le; jest to raczej wyraz pro by o pomoc, wsparcie, próba zwrócenia uwagi na swoje
problemy.
Poprawa nastroju po nieudanej próbie samobójczej jest równoznaczna z wyeliminowaniem
zagro enia - ale mo e to by poprawa rzekoma.
Ka dy samobójca jest chory psychicznie - z bada wynika, e niektórzy, ale nie wszyscy.

Czynniki spo eczne i kulturowe nie wyja niaj wprost okoliczno ci samobójstwa, jednak
stwierdzono znacz cy zwi zek mi dzy ich wyst powaniem, a liczb zamachów samobójczych. S
to:
- wzrost przemocy przy jednoczesnym spadku zainteresowania lud mi
- rozpad ma
stw, powtórne ma
stwa i zmiany w strukturze rodziny
- niepewno , poprzez zmiany w zatrudnieniu i dost pie do edukacji
- zmiana ról spo ecznych m czyzn i kobiet
- powstawanie coraz wi kszych spo eczno ci przy jednoczesnym os abianiu wi zi mi dzy lud mi.
Jako jeden z najbardziej istotnych czynników wyst powania samobójstw podaje si wi zi i sytuacje
rodzinne jednostki pope niaj cej czyn autodestrukcyjny.
Rodzina. Istniej ró ne sytuacje t umi ce rado

ycia ju w dzieci stwie. Najcz stsze z nich to:

-

Zbyt ma o mi

ci.

-

Niechciane lub odrzucane dzieci.

-

Konflikty w domu, k ótnie rodziców, którzy bardzo cz sto wykorzystuj dzieci do
roz adowania w asnych napi .

-

Zaborcza mi
uznaj ca dziecko za sk adnik istnienia rodziców (za ich kontynuacj ),
a nie samodzieln istot .

-

Poczucie izolacji i osamotnienia
SAMOBÓJSTWO A CHOROBY SOMATYCZNE

•

Choroby neurologiczne
Padaczka (zwi kszona impulsywno , agresywno
wzrost ryzyka

•
•

i przewlek a niepe nosprawno ) 5 x

Stwardnienie rozsiane
Uszkodzenia mózgu i rdzenia kr gowego
udar — szczególnie przy uszkodzeniach w tylnej cz ci mózgu — 19% pacjentów: obni ony
nastrój i tendencje samobójcze.

•

Nowotwory
Ryzyko najwi ksze
- w okresie ustalania rozpoznania
- w ci gu pierwszych dwóch lat choroby
- ból

•
•

HIV / AIDS
Inne schorzenia przewlek e
choroby nerek, w troby, ko ci i stawów, sercowo-naczyniowe,
cukrzyca

•

dkowo-jelitowe,

Upo ledzenie sprawno ci lokomocyjnej, lepota i g uchota

W Polsce na ka de 100, 000 osób samobójstwo pope nia oko o pi tna cie. Kobiety cz ciej
próbuj je pope ni , m czy ni natomiast cz ciej je dokonuj . Sposób pope niania samobójstwa
ró ni si w zale no ci od p ci. Kobiety wybieraj bardziej „estetyczne” rodzaje mierci (np.
otrucie lekami, gazem), m czy ni za bardziej gwa towne, jak rzucenie si z du ej wysoko ci,
czy pod ko a pojazdu.

Czynniki ryzyka samobójstw:
-

ody wiek, p

m ska i brak zatrudnienia

- powtarzaj ce si nawroty
- l k przed pogorszeniem stanu zdrowia, wysoki poziomie intelektualny
- objawy pozytywne
- uwaga na omamy imperatywne
- objawy depresyjne
Ryzyko samobójstwa jest najwy sze w nast puj cych okresach:
- wczesne stadia choroby
- pocz tkowy okres nawrotu choroby
- pocz tki powrotu do zdrowia
Ryzyko samobójstwa maleje w miar zwi kszania si czasu trwania choroby.
(Heila, 1997; Gupta i wsp., 1998)
Sprzyjaj ce cechy psychiczne:
impulsywno i agresja
Zaburzenia l kowe z napadami l ku (l k paniczny)
zaburzenie obsesyjno - kompulsyjne

pod postaci somatyczn
zaburzenia od ywiania si (anoreksja i bulimia)

Autorem jednej z najpe niejszych definicji zjawiska autodestrukcji jest Bruno Ho yst. Uwa a
on, i : „samobójstwo nie jest jedynie przypadkiem samounicestwienia si , lecz trwaj cym niekiedy
ca ymi latami ci giem wzajemnie ze sob powi zanych my li i czynów(...)”. Wprowadzi on tak e
pojecie „zachowania suicydalnego” , jest to: „ci g reakcji, jakie wyzwolone zostaj w cz owieku z
chwil , gdy w jego wiadomo ci samobójstwo pojawia si jako antycypowany, po dany stan
rzeczy, a wi c jako cel. ”Ho yst wyró nia cztery jego rodzaje:
1. Samobójstwo wyobra one (my l),
2. upragnione (cel),
3. usi owanie (próba samobójcza),
4. dokonane (udana próba samobójcza).

Podstaw analiz psychologicznych i socjologicznych s urz dowe dane statystyczne – dane
ilo ciowe i demograficzne. W Polsce wska nik samobójstw utrzymuje si na rednim
poziomie. Nale y jednak uwzgl dni fakt, e cz
przypadków mierci samobójczej zostaje
zatajana i nie trafia do oficjalnych statystyk. Druga po owa XIX wieku oraz wiek XX to okres

podejmowania bada nad samobójstwami, ich struktur , dynamik , a tak e uwarunkowaniami
zachowa autodestrukcyjnych. Zainteresowania wspó czesnych badaczy fenomenem
samobójstwa koncentruj si na rozmaitych jego aspektach. Sposób uj cia problemu i metody
badawcze uprawniaj ce do formu owania wniosków uogólniaj cych przes dzaj o ró nych
podej ciach poszczególnych szkó naukowych do motywów jednostkowych decyzji
samobójczej jako przypadku klinicznego, problemu aksjologicznego, czy wreszcie jako
zjawiska spo ecznego.
Metody bada nad samobójstwem:
1. statystyczno – socjologiczna analiza zasi gu struktury i trendów rozwojowych
2. uchwycenie indywidualnych przyczyn zamachów samobójczych, która polega na badaniach
osobowo ci niedosz ych samobójców.

Czynniki ryzyka:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

: m czy ni: zw . gwa towne próby samobójcze, kobiety: zw . w wieku podesz ym
Wiek: osoby m ode (15-30) oraz w wieku podesz ym (powy ej 65r. .)
Stan cywilny: osoby owdowia e > rozwiedzione > w separacji > samotne
Utrata pracy, bezrobocie, problemy socjalne, niski status socjo-ekonomiczny
Migracja
Izolacja spo eczna, zab. adaptacyjne: wojsko, konflikty z prawem, wi zienie
Stan somatyczny: choroby nowotworowe, przewlek e zespo y bólowe
Choroby psychiczne, tak e w ród krewnych
W niektórych grupach zawodowych, m.in. w ród weterynarzy, farmaceutów, dentystów,
rolników i lekarzy
Stresuj ce wydarzenia yciowe (odrzucenie, utrata, osierocenie, problemy finansowe)

Metody samobójcze
(Heila, 1997; Henriksson, 2001; Weissman, 1999)

•

Intoksykacja lekami

–
–
–
–
–

•
•

37-64%

Leki p/bólowe
Benzodiazepiny i barbiturany

45%

Leki przeciwdepresyjne

16%

Neuroleptyki (g ównie „ abe”)

26%

Leki nasercowe i hipotensyjne

Utopienie
Inhalacja gazów (CO)

Gwa towne

16%
5%

•
•
•
•
•

Powieszenie

21%

Skoki z wysoko ci

10%

Rzucenie si pod pojazd

4%

Bro palna

3%

Samookaleczenia i oparzenia

2%

Statystyka - Samobójstwa w roku 2005
( CYFRY W NAWIASACH OZNACZAJ M

CZYZN )

W 2005 roku odnotowano 5625 (4596) zamachów samobójczych, z których 4621 (3885)
zako czy o si zgonem.
Sposób pope nienia zamachu:
otrucie gazem 43 (27)
za ycie trucizny 22 (15)
za ycie rodków nasennych 188 (81)
uszkodzenie uk adu krwiono nego 108 (80)
inne samookaleczenie 136 (104)
rzucenie si z wysoko ci 400 (261)
utopienie si 97 (49)
powieszenie si 4221 (3690)
rzucenie si pod pojazd 128 (92)
zastrzelenie si 52 (49)
inny sposób 230 (148)
ród o: KGP

Ustalone przyczyny zamachów:
ród em jednego zamachu mo e by wi cej ni jedna przyczyna)

•

w 861 (560) - zamachach przyczyna by a choroba psychiczna
w 671 (561) - nieporozumienia rodzinne
w 346 (271) - przewlek a choroba
w 385 (326) - warunki ekonomiczne
w 268 (226) - zawód mi osny
w 118 (107) - nag a utrata róde utrzymania
w 92 (73) - mier bliskiej osoby
w 51 (29) - problemy szkolne
w 31 (24) - trwa e kalectwo
w 2 (1) - chory na AIDS
w 2 (0) - niepo dana ci a

•

Nie zawsze mo na ustali przyczyn zamachu - tak by o w 2677 (2304) zdarzeniach.

ród o: KGP

•

Stan cywilny osób podejmuj cych zamachy samobójcze:

kawaler, panna - 1802 (1550)
onaty, zam na - 2460 (2048)
konkubinat - 172 (131)
wdowiec, wdowa - 352 (204)
rozwiedziony (a) - 348 (282)
separacja - 66 (60)
pozosta e zamachy - 425 (321)

•

Wykszta cenie osób podejmuj cych zamachy:
podstawowe niepe ne - 124 (96)
podstawowe - 1024 (821)
zasadnicze zawodowe - 989 (915)
rednie - 417 (311)
wy sze - 121 (77)
brak informacji o wykszta ceniu - 2950 (2376)

ród o utrzymania osób podejmuj cych zamachy samobójcze:
praca - 1181 (1032)
na utrzymaniu innej osoby - 931 (709)
renta, emerytura, alimenty - 1169 (864)
zasi ek dla bezrobotnych - 62 (57)
bez sta ego ród a utrzymania - 732 (684)
brak danych - 1550 (1250)
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