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Autodestrukcyjność dziecka-ucznia w sytuacji kryzysowej.  

Interwencja i profilaktyka 

 

          Zachowań samobójczych i samookaleczeń młodzieży szkolnej z roku na rok jest coraz 

więcej. Analizując dane statystyczne z ostatnich lat zaczynamy dostrzegać wyjątkowo dużą 

skalę tego zjawiska.  

Tab. 1 Zamachy samobójcze dzieci i młodzieży do 19 roku życia  w latach 2010-2015. 

lata 

wiek 

 

2010 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

9 lat i 

mniej 

0 0 0 0 2 1 

10 – 14 42 49 30 42 71 79 

15 – 19 317 356 343 432 526 558 

Razem 359 405 373 465 599 636 

 

          Samobójstwa są drugą, pod względem częstości, przyczyną zgonów wśród dzieci  

i młodzieży (do 19 lat). Stosunek samobójstw dokonanych do prób samobójczych wśród 

młodzieży wynosi 1:100-200. 14-50% adolescentów powtarza próbę samobójczą z czego 4%  

ginie w wyniku kolejnej próby. W pracy z dzieckiem-uczniem ogromną uwagę należy 

skierować na identyfikację młodych ludzi z grupy ryzyka podejmowania zachowań 

autodestrukcyjnych - samookaleczeń i samobójstw. 

          Samookaleczanie się to akt polegający na celowym zadawaniu bólu, ran swojemu ciału, 

pozbawiony jednakże intencji samobójczych. Należy jednak podkreślić, że osoby  
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samouszkadzające się są w grupie podwyższonego ryzyka i wiele z nich ostatecznie ginie w wyniku 

samobójstwa.  

Fenomen samookaleczeń: 

Naturalna potrzeba dbania  

o swoje życie i zdrowie, unikanie, minimalizowanie bólu 

a 

zadawanie sobie bólu fizycznego, cierpienia. 

 

Etiologia samookaleczeń: 

1. Uwarunkowania społeczne -    Środowisko społeczne ma istotny wpływ na rozwój 

psychiczny dziecka i jego reakcje: szkoła i rówieśnicy mogą być czynnikiem 

wyzwalającym to jednak rodzina jest głównym źródłem uwarunkowań 

autogresywnych u dzieci i młodzieży. 

2. Uwarunkowania biochemiczne - Jeżeli skłonność do samookaleczenia powiązana 

jest z anomalią biochemiczną, to może istnieć niewielki związek pomiędzy 

środowiskiem społecznym danej osoby a jej skłonnością do autodestrukcji. Tym 

samym samookaleczenia mogą występować przy zaburzeniach  gospodarki 

hormonalnej organizmu.  

          Zbyt łatwo dorośli pracujący z dzieckiem-uczniem klasyfikują zachowania 

autodestrukcyjne w sposób stereotypowy, np. „moda na samookaleczanie się”. W pracy 

z dzieckiem samouszkadzającym się najważniejsze jest zdiagnozowanie rzeczywistych 

przyczyn jego zachowań, gdyż każdy przypadek aktu autodestrukcyjnego dziecka-ucznia to 

oddzielna historia jego doświadczeń życiowych (uwarunkowania społeczne) i czynników 

zdrowotnych dziecka (uwarunkowania biochemiczne). 
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