
 
 

Niezmiennie od 2003 roku, 10 września obchodzony jest Światowy Dzień 

Zapobiegania Samobójstwom, który powstał z inicjatywy (ISAP). Dzień ten ustanowiono aby 

zwrócić uwagę na samobójstwa jako na najczęstszą przyczynę przedwczesnych zgonów, 

którym można zapobiec. 

Każdego dnia w Polsce śmiercią samobójczą ginie ok. 15 osób (eksperci wykazują 

jednak, że prawdziwa skala tego zjawiska jest znacznie większa). W roku 2019 w ten sposób 

zmarło 5255 Polaków - to zdecydowanie większa liczba niż liczba osób, które giną w 

wypadkach drogowych. Jednak o samobójstwach, o ich zapobieganiu, zrozumieniu czy 

poszukiwaniu rozwiązań mówi się zdecydowanie rzadziej, niż o bezpieczeństwie na drogach.  

Niestety coraz częściej problem ten dotyczy nie tylko dorosłych, ale także dzieci i młodzieży. 

  

Jak rozpoznać osobę o skłonnościach samobójczych?  

 



 
Jak rozmawiać z osobą w kryzysie? 

 
 

 

Co można zrobić, gdy ktoś z naszego otoczenia przeżywa kryzys?  

Pierwszej pomocy psychologicznej mogą udzielać zarówno profesjonaliści (np. pracujący w 

telefonach zaufania i infoliniach, ośrodkach i punktach interwencji kryzysowej, czy w 

punktach kontaktowych CZP), jak i nieprofesjonaliści, czyli każdy z nas. 

Australijska pielęgniarka Better Kitchener, stworzyła program Mental Health First Aid, który 

uczy podstaw udzielania wsparcia osobom dotkniętym kryzysem psychicznym.  

 
 

 

 



Gdzie szukać pomocy? 

 Zgłoś się do Centrum Zdrowia Psychicznego bądź do Ośrodka Interwencji 

Kryzysowej 

 Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka – 800 121 212 

 całodobowy telefon Centrum Wsparcia 800 70 2222 prowadzony przez Fundację 

ITAKA 

 Telefon Zaufania dla Dzieci Młodzieży 116 111 prowadzony przez Fundację Dajemy 

Dzieciom Siłę 

 telefon dla Rodziców i Nauczycieli ws. Bezpieczeństwa Dzieci 800 100 100 

prowadzony przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę 

 Telefon wsparcia dla osób w kryzysie psychicznym 22 484 88 01 

 strona internetowa www.pokonackryzys.pl 

 

Pamiętajmy, że nie wszystkie sygnały muszą świadczyć o myślach czy zamiarach 

samobójczych, ale na pewno wobec żadnego z nich nie możemy przejść obojętnie, wymagają 

one obserwacji i zainteresowania nas z naszej strony. I z pewnością lepiej jest być zbyt 

ostrożnym niżeli obwiniać się, że „niczego nie zrobiłam / niczego nie zauważyłam”. 

 

Aleksandra Makowska - psycholog 
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