
Interwencja kryzysowa w przypadku próby samobójczej 

Powołując się na B. Hołysta, trzeba zaznaczyć, że interwencja może przybierać dwie 

formy i odnosić się do dwóch grup ludzi. Po pierwsze niedoszli samobójcy mogą być 

osobami, które same w ostatnim momencie rozmyśliły się i nie dopuściły do samobójstwa. Do 

drugiej grupy zalicza się osoby usiłujące popełnić samobójstwo, ale próba nie powiodła się  

i zostały odratowane. Wśród osób, u których próba samobójcza nie powiodła są też takie, 

które po prostu przeżyły zamach na własne życie, bez interwencji ze strony osób trzecich.  

  Tak więc, można tutaj rozpatrywać trzy sposoby odratowywania. W interwencji 

samobójstw bardzo ważne jest to, by nie lekceważyć żadnych wysyłanych sygnałów 

od jakiejkolwiek osoby, nawet takiej, która w naszych oczach uchodzi za ułożoną, 

spokojną oraz szczęśliwą. W przypadku, kiedy osoba zaczyna żartować na temat swojej 

śmierci, wyraża jej pragnienie, opowiada o różnych sposobach targnięcia się na życie, 

czy też mówi o śmierci w sposób metaforyczny, należy zachować czujność. W takiej sytuacji 

powinniśmy zaproponować rozmowę, a nie wysyłać od razu do psychiatry, gdyż może 

to zostać źle odebrane przez osobę mówiącą o swojej śmierci. Osoba taka może poczuć, 

że próbujemy pozbyć się kłopotu, a ona w tym momencie potrzebuje przede wszystkim 

zainteresowania i wsparcia. Rozmowa powinna odbyć się na terenie neutralnym, 

aby nikt z osób trzecich nie przeszkadzał. Pamiętać należy, że podczas tak trudnej rozmowy 

trzeba skupić się na osobie zagrożonej samobójstwem, nie wolno zajmować 

się niczym innym, lecz aktywnym słuchaniem, potakiwaniem. Błędne jest przekonanie, 

że trzeba za wszelką cenę odradzać takiej osobie zamiar zabicia się. Na początku rozmowy 

ważniejsze jest pokazanie, że słucha się jej uważnie i okazuje zrozumienie. 

Kategorycznie nie wolno oceniać, krytykować, potępiać ani usprawiedliwiać 

zachowania niedoszłego samobójcy. Doradzanie i pouczanie również nie jest dobrym 

rozwiązaniem, może przyczynić się do pojawienia się irytacji i złości. 

  Jednym z podstawowych miejsc, gdzie można otrzymać pomoc w sytuacji kryzysowej 

są oczywiście Ośrodki Interwencji Kryzysowej, które są otwarte 24 godziny na dobę  

i oferują pomoc również przez telefon. Początek interwencji miał miejsce w Londynie 

w latach 60., gdzie założono organizację charytatywną tzw. „Samarytanie”. Pierwszy zaś 

ośrodek interwencji kryzysowej w kontekście zapobiegania samobójstwom powstał 

w Los Angeles. Inicjatorem telefonu zaufania był Edward Chad Varah, który zachęcał, aby 

dzwoniły do niego osoby z problemami z którymi nie potrafią sobie sami poradzić. 

To właśnie dzięki niemu zrodziło się stowarzyszenie Samarytan, tworzone przez 

wolontariuszy, którzy pomagają osobom mającym myśli samobójcze lub 

znajdujących sięw innych sytuacjach kryzysowych, które mogą prowadzić do samobójstwa. 

W Polsce pomoc udzielana za pomocą telefonów zaufania rozpoczęła się pod koniec lat 60. 

XX wieku we Wrocławiu, a jego twórcą był Adam Bukowczyk. 

  Hołyst dokładnie opisuje fazy, według których powinna przebiegać interwencja 

prowadzona przez telefon w przypadku różnych kryzysów, włącznie z kryzysem 

suicydalnym. Założenia te zostały opracowane podczas kongresu w Ottawie i obejmowały 

cztery najważniejsze kroki prowadzenia rozmowy z osobą w kryzysie. Po pierwsze interwent 

stara się za wszelką cenę utrzymać kontakt telefoniczny, stwarza przyjazną do rozmowy 

atmosferę, gdzie osoba potrzebująca otrzyma zrozumienie i zostanie zaakceptowana oraz 

wysłuchana. Po drugie osoba pomagająca musi rozpoznać sytuację kryzysową oraz wszelkie 

czynniki osobiste i środowiskowe, które mogą mieć wpływ na postrzeganie tego problemu 

w ten zagrażający życiu sposób. Po trzecie osobie w kryzysie trzeba pomóc 

określić, zrozumieć i uzewnętrznić emocje oraz zachowania, które pojawiły się na skutek 

problemu. Ostatecznie, bardzo ważnym jest, aby podczas rozmowy osoba 

udzielająca pomocy wspólnie z osobą w kryzysie poszukały alternatywnych 



rozwiązań i różnych sposobów wyjścia z danej sytuacji kryzysowej.  

  Carr do interwencji zalicza pracę terapeutyczną w przypadku istnienia zagrożenia 

dokonania próby samobójczej. Interwencja ta może przybierać postać pracy w domu 

polegającą na zwarciu umowy pomiędzy terapeutą, a młodym człowiekiem, który 

obiecuje, że nie targnie się na własne życie. Ponadto rodziców lub opiekunów prosi 

się o ciągłą obserwację i zwracanie uwagi na każdą zmianę nastroju. Umowa może być 

w formie pisemnej bądź ustnej i jest ważna do kolejnej wizyty terapeuty. Z kolei umowa 

z rodzicami dotyczy całodobowego monitoringu dziecka, który ma na celu zapobiec 

potencjalnej próbie samobójczej. Dodatkowo osoba zagrożona samobójstwem jak i jej bliscy 

powinni mieć dostęp do całodobowej linii kryzysowej. Osoby młode, które miewają myśli 

samobójcze lub próbowały popełnić samobójstwo powinny w ramach interwencji odbywać  

psychoterapię. Jak widać określenie, czym jest jeszcze interwencja, a czym  

już terapia się bardzo płynne i oba te oddziaływania zachodzą na siebie i uzupełniają się. 
  Hospitalizacja jednak jest typowym oddziaływaniem interwencyjnym w sytuacjach, 

kiedy młody człowiek przejawia bardzo silną chęć zabicia się, dlatego powinien być 

pod dwudziestoczterogodzinną kontrolą. Obserwacja i kontrolowanie jest niezbędne, 

aż do momentu, kiedy zagrożenie utraty życia minie. Właśnie wtedy, kiedy sytuacja 

kryzysowa zostanie zażegnana pacjenta można odesłać na terapię. 

  Szczególnie istotne dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą jest opanowanie 

umiejętności komunikowania się i prowadzenia rozmowy z młodą osobą, która planuje lub 

podjęła już próbę samobójczą zakończoną niepowodzeniem. Do takich umiejętności zalicza 

się przede wszystkim dawanie poczucia wsparcia, zrozumienia i pełnej akceptacji. Istotne 

jest również okazywanie empatii, szczerości, ale wystrzeganie się osądzania ucznia, 

dawania rad, napiętnowania go i lekceważącego podejścia. Osoba podejmująca się 

kontaktu z młodym człowiekiem po próbie samobójczej powinna być świadoma swoich 

ograniczeń przy proponowaniu dłuższej pomocy. Następnie należy dokładnie zapoznać 

się z przyczynami próby samobójczej i skoncentrować się na głównym problemie, aby móc 

znaleźć jego alternatywne rozwiązania. Ponadto takiemu młodemu człowiekowi trzeba 

zapewnić bezpieczeństwo i jeśli wymaga tego sytuacja, osobiście doprowadzić go do szpitala 

lub zadzwonić po karetkę.  
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