
Ocena ryzyka zachowań suicydalnych (samobójczych)

Potencjalni samobójcy przejawiają wiele zachowań sugerujących chęci zabicia samego siebie –
czasami są one bezpośrednie, czasem jednak pośrednie, werbalne lub niewerbalne. Pośrednie są
najtrudniejsze do odczytania, bowiem często przybierają bardzo subtelną postać i trudno rozpoznać
prawdziwe zamiary potencjalnego samobójcy. Niekiedy jednak stosunkowo łatwo można domyślić
się,  że  z  osobą deklarującą  np.  przemowy,  że  życie  jest  beznadziejne  lub nagle  żegnającą  się  
z rodziną i przyjaciółmi – dzieje się coś niepokojącego. Innymi dowodami na to, iż człowiek chciał
się zabić będą oczywiście znalezione zebrane zabójcze narzędzia, zbieranie informacji o metodach
samobójczych i wstępnych przymiarkach samobójczych – tzw. przygotowywania się do ostatecznej
próby samobójczej. Trzeba mieć na względzie, iż osoby cierpiące na zaburzenia psychiczne czy też
depresję są bardziej narażone na popełnienie samobójstwa, tak samo jak ludzie, którzy kiedyś już
próbowali  się  zabić.  Ryzyko  targnięcia  się  na  własne  życie  zwiększa  również  jakaś  tragedia
życiowa, sytuacja kryzysowa, gdzie człowiek narażony jest na bardzo wysoki stres i szok. Czynniki
te  nie  są  oczywiście  jedynymi,  które  świadczą  o  chęci  czy  też  możliwości  wystąpienia
samobójczego czynu. 

A.  Carr  w  swojej  książce  skupia  się  na  ocenie  ryzyka  wystąpienia  prób  samobójczych
u nastolatków biorąc pod uwagę cechy osobiste i sytuację społeczną. Dokonując oceny zagrożenia
należy  zachować  się  w  pewien  określony  sposób,  ale  przede  wszystkim  trzeba  zapewnić
bezpieczeństwo  osobie  pragnącej  popełnić  samobójstwo.  Jedną  z  pierwszych  zasad  oceny  jest
udzielenie  doraźnego poradnictwa oraz  zebranie  informacji  na  temat  obecnej  sytuacji,  w jakiej
znajduje się  osoba po próbie samobójczej  lub osoba,  która dopiero to  planuje.  Kolejno,  należy
nawiązać kontakt  z rodziną tej  młodej  osoby i  starać się zbudować z nimi początkową relację.
Następnym  ważnym  krokiem  jest  ocenienie  występujących  czynników  ryzyka  i  czynników
ochronnych, ale nie można też zapomnieć o czynnikach mogących przyspieszyć wystąpienie próby
samobójczej w danych okolicznościach. 

Nie  zawsze  trzeba  być  specjalistą,  aby  móc  zapobiec  samobójstwu  jakiejś  osoby.  Jak
zaznacza B. Hołyst nie wolno lekceważyć chociażby najmniejszych oznak zniechęcenia do życia
osób w naszym otoczeniu. Podkreśla, że czasami wystarczyłoby tylko uważne słuchanie i okazanie
zainteresowania,  poświęcenie kilku chwil  dla osoby,  która potrzebuje pomocy i  można by było
ustrzec ją przed samobójstwem. Człowiek, bowiem nie żyje dla samego siebie, lecz również dla
innych ludzi. Zainteresowanie i dostrzeganie cierpienia u innych ludzi powinno być dojrzałą reakcją
każdego człowieka.  Ocena ryzyka samobójstwa nie  zawsze jest  prosta,  zwłaszcza wtedy,  kiedy
osoba  zagrożona  nie  wysyła  żadnych,  wyraźnych  sygnałów.  Warto  pamiętać  jednak,  że  nawet
zwykłe zaciekawienie smutkiem bądź łzami u innych osób może być już dla nich wielką pomocą,
bo  poczują,  że  ktoś  się  nimi  zainteresował.  Najważniejsza  jest  rozmowa,  która  nie  będzie
przepełniona  ocenianiem,  moralizowaniem,  lecz  powinna  opierać  się  na  wskazywaniu
alternatywnych pomysłów rozwiązania problemu, dawaniu nadziei, wzmacnianiu poczucia wartości
człowieka,  który  chce  odebrać  sobie  życie.  Pomocną  umiejętnością  powinno  okazać  się  tutaj
wczuwanie się w sytuację człowieka w kryzysie, jednocześnie nie zaleca się udzielania rad, bowiem
każdy odbiera rzeczywistość i problemy wynikające z niej zupełnie inaczej. 

Oceniając  ryzyko  wystąpienia  zachowania  samobójczego,  należy  uświadomić  sobie,  że  
w Polsce, jak i na całym świecie opinie związane z tą problematyką często oparte są na fałszywych
przesłankach. Powoduje to, iż niejednokrotnie osobom, którym można było pomóc, nie udziela się
wsparcia  lub  nawet  wręcz  przeciwnie  –  ośmiesza  i  krytykuje.  W  takich  sytuacjach
niebezpieczeństwo targnięcia się na własne życie tej osoby wzrasta o wiele bardziej. Krzywdzącymi
i nieprawdziwymi poglądami na temat samobójstw jest m.in. przekonanie, iż czyn ten popełniają
osoby egoistyczne, które boją się stawić czoła problemom, są słabi, a osoby silnie psychiczne nigdy
nie  targnęłyby się  na  własne  życie.  Pogląd  ten  jest  niebezpieczny również  z  tego względu,  że
niedoszli samobójcy muszą poradzić sobie z kryzysem, który wywołał u nich próbę samobójczą, ale
też  dodatkowo  muszą  radzić  sobie  z  poczuciem wstydu,  jaki  mogą  odczuwać  wśród  ludzi  ze



swojego  otoczenia.  Kolejnym  złudnym  przekonaniem  jest  to,  iż  osoby  przebojowe,  mądre  
i  osiągające sukces  za sukcesem nigdy nie  targną się  na własne życie  – nic  bardziej  mylnego,
bowiem kryzys suicydalny może niestety dosięgnąć każdego z nas. Ponadto błędnym myśleniem
jest to, iż nie ma możliwości wcześniejszego zaobserwowania, że ktoś chce popełnić samobójstwo.
Oszem, samobójstwo może zostać dokonane z powodu gwałtownego impulsu, jednak większość
podejmowanych prób jest wynikiem długotrwałego procesu. Często uważa się też, iż kryzysowa
sytuacja może być przyczyną samobójstwa, jednak warto zdać sobie sprawę, że może ona jedynie
wywoływać  myśli  i  próby  samobójcze,  ale  przyczyną  samobójstwa  będzie  brak  zasobów
pozwalających poradzić sobie z tą sytuacją problemową. Kolejnym błędnym poglądem jest opinia,
iż szczera i bezpośrednia rozmowa będzie zagrażała jeszcze bardziej takiej osobie, dlatego często
ludzie boją się podejmować tego typu działania. Jednak każda forma zainteresowania i wsparcia jest
na wagę złota, a czasami zwykła rozmowa może zapobiec wystąpieniu próby samobójczej. Bardzo
niebezpieczne jest z kolei myślenie, iż nie da się pomóc osobie miewającej myśli samobójcze –
ludzie  często  nie  zdają  sobie  sprawy,  że  potencjalny  samobójca  chce  zakończyć  swój  ból
psychiczny i kłopoty, a nie własne życie i tak naprawdę pragnie jedynie pomocy. Przeciwstawnym
do  tego,  ale  równie  krzywdzącym  jest  pogląd,  że  osoby  mówiące  o  myślach  samobójczych  
i podejmujące próby samobójcze dążą przede wszystkim do zwrócenia na siebie uwagi, a ich celem
nie jest chęć zabicia się. Zupełnie odwrotnym i tak samo błędnym przekonaniem jest to, iż osoba
mówiąca otwarcie o swoich planach samobójczych, nigdy się ich nie podejmie. Jest to tragiczny 
w skutkach mit,  bowiem większość osób wysyła sygnały ostrzegawcze,  a nie uzyskując żadnej
pomocy z zewnątrz w końcu decydują się na samobójstwo.
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