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Dla kogo jest ta informacja?
Broszura ta może pomóc tobie:

 • rozpoznać oznaki samobójcze oraz 

 • porozmawiać z osobą, u której dostrzegasz myśli samobójcze lub 
oznaki chęci odebrania sobie życia.  

W większości przypadków ludzie, którzy myślą o samobójstwie nie chcą 
odebrać sobie życia, ale chcą skończyć ból emocjonalny (lub fizyczny). 
Rozmowa z kimś o samobójstwie nie jest łatwa. Umiejętność zadawania 
pytań o samobójstwie może uratować czyjeś życie. 

Rozmawiając z taką osobą, możesz:
 • Upewnić tę osobę, że troszczysz się o nią i pomożesz przywrócić jej 
nadzieję zapewniając ją, że nie będzie tak zawsze, że kryzys przeminie i 
że może ona uzyskać pomoc

 • pomóc tej osobie w szukaniu pomocy. 



Pomoc osobie mającej samobójcze myśli

Samobójstwo jest to przemyślane odebranie sobie życia. 

Samobójstwo jest sprawą złożoną. Nie ma jednego  
powodu lub wyjaśnienia dla samobójstwa i wiele  

czynników może odgrywać rolę w zwiększaniu  
możliwości, że ktoś może myśleć lub planować  

odebranie sobie życia. 

Samobójcze myśli i zachowanie mogą zostać wywołane  
stratą lub bolesną sytuacją życiową. 

Co to jest samobójstwo?
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Pomoc osobie mającej samobójcze myśli

Czynniki społeczne i czynniki związane z  kulturą  mogą odgrywać 
bardzo ważną rolę w zwiększeniu lub zmniejszeniu ryzyka 
popełnienia samobójstwa u osób ze środowisk odmiennych 
kulturowo. 

Świadomość, że ktoś przechodzi przez bardzo ciężki emocjonalnie okres jest 
ważnym krokiem przy oferowaniu pomocy. Są pewne sytuacje, które dla osób 
odmiennych kulturowo mogą się okazać trudniejsze do pokonania, jak np.: 

Czynniki, jakie mogą 
spowodować lub zwiększyć 
ryzyko samobójczych myśli 
lub zachowań

 • problemy rodzinne/małżeńskie, 
spory lub strata kogoś bliskiego  
(w wypadku zgonu lub rozłąki)

 • presje rodziny lub środowiska 
dotyczące wyboru stylu życia 
(np. kogo mogą poślubić lub 
uczestnictwo w obrządkach 
religijnych)

 • wielka strata (np. strata finansowa, 
utrata honoru lub szanowanej 
pozycji w rodzinie lub środowisku, 
utrata pracy lub dachu nad głową) 

 • gwałt, aborcja lub ciąża 
pozamałżeńska 

 • doświadczanie przemocy domowej 
i rodzinnej

 • znęcanie się i molestowanie

 • doświadczanie rasizmu

 • wspomnienia o minionych 
bolesnych przeżyciach lub 
torturach

 • niepewny status wizowy

 • przystosowywanie się do życia 
w nowym kraju (zrozumienie i 
radzenie sobie z kulturowymi i 
społecznymi różnicami)

 • trudności związane z osiedleniem 
w nowym kraju (jak np. uczenie 
się nowego języka, zdobycie 
pracy i szukanie dostępu do usług 
rządowych i nie rządowych)

 • śmiertelna choroba lub silny  
ból fizyczny

 • chroniczny ból lub 
niepełnosprawność

 • utrata zdrowia psychicznego.
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Pomoc osobie mającej samobójcze myśli

Osoba, która ma samobójcze myśli może nie prosić bezpośrednio 
o pomoc. Jeżeli ktoś przyznaje się lub okazuje niektóre z tych oznak, 
zwłaszcza po stracie lub znajdując się w bolesnej sytuacji życiowej, 
być może należy zapytać tę osobę o samobójstwo.

Niektóre znaki 
ostrzegawcze, które 
mogą prowadzić do 
samobójstwa

Niektóre niepokojące oznaki to, kiedy osoba:
 • Rozmawia lub pisze, że chce 
umrzeć

 • Mówi o tym, że jest ciężarem dla 
drugich

 • Mówi o poczuciu beznadziejności 
lub samotności

 • Próbuje dostać coś, co może 
spowodować śmierć lub zranić

 • Traci zainteresowanie rzeczami, 
które sprawiały osobie 
przyjemność i unika ludzi 

 • Okazuje zauważalne zmiany 
nastroju (jak posmutnienie, 
niepokój lub nerwowość, 
niewyjaśnione nagłe przypływy 
radości po długim okresie smutku)

 • Okazuje zaburzenia snu i w 
odżywianiu 

 • Częściej sięga po alkohol, używki i 
leki

 • Żegna się lub rozdaje swoje ważne 
rzeczy osobiste

 • Podejmuje niebezpieczne lub 
ryzykowne kroki, które mogą 
zagrozić życiu

 • Odczuwa częste i silne symptomy, 
na przykład bóle głowy lub żołądka.
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Pomoc osobie mającej samobójcze myśli

Powszechne 
przekonania Fakty

Samobójstwo jest 
przestępstwem 
kryminalnym

Samobójstwo nie jest przestępstwem w Australii.

Osoby mający 
samobójcze myśli  
chcą umrzeć

Badania wskazują, że większość osób myślących o 
samobójstwie, lub, które próbowały odebrać sobie 
życie, nie chce umierać. Chcą one jedynie zabić swój 
emocjonalny, (lub czasami fizyczny) ból.

Jeżeli zapytasz taką 
osobę bezpośrednio o 
popełnienie samobójstwa 
zasieje jej to taki pomysł 
w głowie

Pytanie o samobójstwo NIE poddaje tego pomysłu. Jeżeli 
ktoś myśli już o samobójstwie, zadawanie pytań świadczy 
o twojej trosce i może pomóc tej osobie ułatwić zwrócenie 
się o pomoc.

Osoby, które mówią o 
samobójstwie starają się 
zwrócić na siebie uwagę

Badania wskazują, że rozmowa o samobójstwie jest zwykle 
objawem cierpienia. Osoba, która myśli o samobójstwie 
może nie potrafi, albo nie wie jak poprosić o pomoc.

Ludzie, którzy mówią o 
samobójstwie zazwyczaj 
nie mają takiego zamiaru

Rozmowa o samobójstwie jest znakiem ostrzegawczym i 
dlatego należy to traktować poważnie.

Wszyscy, którzy mają 
samobójcze myśli są 
chorzy psychicznie

Nie wszyscy, którzy mają samobójcze myśli są chorzy 
psychicznie. Czynniki społeczne i kulturowe odgrywają 
bardzo ważną rolę w przypadku myśli samobójczych wśród 
osób z innych środowisk kulturowych i językowych. 

Większość samobójstw 
staje się nagle, bez 
znaków ostrzegawczych

Badania wskazują, że większość ludzi, którzy próbowali 
odebrać sobie życie wykazywało wcześniej oznaki 
ostrzegawcze.

Kiedy ktoś ma  
samobójcze myśli, 
zawsze będzie miał takie 
skłonności

Osoby, które myślą o samobójstwie lub które próbowały 
odebrać sobie życie, mogą całkowicie się z tego wyleczyć 
i nauczyć się zdrowszych i lepszych sposobów radzenia 
sobie ze stresującymi sytuacjami.

Ludzie, którzy 
samookaleczają się nie 
mają samobójczych 
zamiarów

Zachowania samookaleczania się stanowią ryzyko 
popełnienia samobójstwa i istnieje większe 
prawdopodobieństwo, że takie osoby będą próbowały 
odebrać sobie życie w przyszłości. Ludzie, którzy sami 
kaleczą się wyrażają cierpienie i należy ich zachęcać do 
szukania pomocy.

Ważne fakty, o których należy wiedzieć 
dotyczące samobójstwa 
✘ ✔
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Pomoc osobie mającej samobójcze myśli

Jak możesz pomóc?

Jeżeli rozmawiasz o samobójstwie z kimś, kto jest innego 
pochodzenia kulturowego, ważne jest wiedzieć o tym i być 
świadomym ich kulturowych i religijnych przekonań dotyczących 
samobójstwa.

Jeśli się niepokoisz o kogoś, kto ma myśli samobójcze, postępuj 
w sposób opisany na kolejnych stronach.  

W celu skorzystania ze wskazówek o tym, jak rozmawiać na 
temat samobójstwa, zajrzyj na stronę Conversations Matter 
www.conversationsmatter.com.au

1. Zadawaj pytania

2. Słuchaj i udzielaj wsparcia

3. Postaraj się o pomoc

4. Wspieraj kiedy możesz 

5

about:blank


Pomoc osobie mającej samobójcze myśli

 • Powiedz danej osobie, że się o nią martwisz. Porozmawiaj z nią o tym, co 
zauważasz lub co cię niepokoi. Na przykład, „Zauważyłem ostatnio u ciebie 
pewne zmiany i chciałbym wiedzieć jak się czujesz.”

 • Mów wprost. „Czy masz myśli samobójcze?” Nie bój się zapytać. Świadczy to o 
tym, że się troszczysz. Pytając, pokazujesz tej osobie, że może z tobą szczerze 
rozmawiać o jej myślach samobójczych. Twoja chęć rozmowy o jej myślach 
dotyczących chęci odebrania sobie życia może pomóc osłabić piętno związane z 
samobójstwem.

 • Bądź delikatny. Powiedz tej osobie, że inni ludzie, którzy mieli ciężkie przeżycia, 
również mieli  myśli samobójcze i pokonali je.  Przypomnij jej, że to nie wstyd 
poprosić o pomoc. Pamiętaj, że twoja rola jako członka rodziny, przyjaciela lub 
członka społeczności może być wielką pomocą i wsparciem dla tej osoby.

 • Zadawaj więcej pytań, by dowiedzieć się na ile pilna jest ta sytuacja. Zapytaj:

 – czy osoba planuje popełnić samobójstwo 
„Czy masz plan odebrania sobie życia?”

 – od jak dawna ta osoba myśli o samobójstwie 
„Jak dawno masz takie myśli?”

 – czy osoba próbowała już wcześniej odebrać sobie życie 
„Czy próbowałeś już wcześniej odebrać sobie życie?”

 – Zapytaj o obecną sytuację i co osobie sprawia cierpienie 
„Czy coś ci się ostatnio zdarzyło i sprawiło, że tak się czujesz?”

 – czy zna kogoś kto ostatnio popełnił samobójstwo 
„Czy ktoś z twoich znajomych lub przyjaciół popełnił ostatnio samobójstwo lub 
próbował odebrać sobie życie?”

Jeżeli ktoś powie ci, że myśli o samobójstwie, ma plan, lub zamierza odebrać 
sobie życie, postaraj się dla niego o pomoc postępując zgodnie z krokami 
przedstawionymi w dziale 3. Postaraj się o pomoc (strona 8).

Zadawaj 
pytania

1.
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Pomoc osobie mającej samobójcze myśli

 • Wysłuchaj z głębokim zrozumieniem i współczuciem  Słuchaj uważnie, co 
mówi, a nie koncentruj się na tym, jakie są twoje przekonania w stosunku do 
tego, co mówi. Zachęć ją do otwarcia się przed tobą zadając otwarte pytania, 
takie jak: „Jak się w tej chwili czujesz?”, „Czy możesz mi powiedzieć, kiedy 
zacząłeś się tak czuć?”, „Jak sypiasz?”

 • Okazuj wsparcie. Okazuj wsparcie, nawet, gdy osoba ta mówi 
coś sprzecznego z twoimi przekonaniami i nie zgadzasz się z jej i 
postępowaniem, lub trudno jest ci zrozumieć, dlaczego tak się czuje. Nie 
udzielaj porad osobie ani nie próbuj rozwiązać jej problemów. Ważne 
jest podtrzymywać rozmowę i utrzymywać osobę przy życiu i w zdrowiu.  
Słuchanie jest najlepszym sposobem pomocy osobie, która czuje się 
wygodnie rozmawiając z tobą i otwiera się by poprosić o pomoc.

 • Pomóż jej podzielić się z tobą swoimi myślami, uczuciami i niepokojami. 
Możesz zachęcić tę osobę do powiedzenia więcej powtarzając najważniejsze 
szczegóły, które poruszyła i okazując zrozumienie i współczucie. 
Oto przykłady, jak to można powiedzieć : „Więc powiedziałeś, że…”, 
„Powiedziałeś, że martwisz się o…”, „Wygląda na to, że czujesz, że sprawa nie 
wygląda dobrze dla ciebie w tej chwili”.  Bądź gotów robić długie przerwy w 
rozmowie, by dać tej osobie czas na zebranie myśli i odpowiedzenie tobie. 
Zwracaj uwagę na jej zachowanie i słuchaj uważnie wszystkiego co mówi. 

 • Słuchaj poważnie tego, co mówi. Jeśli osoba ta dzieli się swoim uczuciem 
cierpienia lub myślami o chęci zrobienia sobie krzywdy, ważne jest, żebyś 
przyjmował to, co ona mówi poważnie i robił wszystko co możesz, by 
postarać się dla niej o pomoc możliwie jak najszybciej.

2. Słuchaj i 
udzielaj 
wsparcia
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Pomoc osobie mającej samobójcze myśli

Jeżeli jest to bezpieczne, pozostań z tą osobą. Sprawdź czy jest bezpieczna i 
upewnij się, że nie ma niczego, czym mogłaby się zranić.  Informacje, które udało 
ci się zdobyć od osoby, mogą pomóc ci zdecydować, co teraz zrobić.

Myśli samobójczych nie można zatajać. Może to znaczyć, że trzeba powiedzieć 
o nich innym po to, by pomóc zadbać  o bezpieczeństwo tej osoby i wezwać 
pomoc.

Zachęć osobę do uzyskania pomocy i szukania wsparcia i informacji. Zachęć 
osobę do rozmowy z ludźmi, których zna i którym ufa. Mogą to być członkowie 
jej rodziny, zaufany przyjaciel, przywódca środowiskowy, nauczyciel, ksiądz i inni, 
z którymi czuje się dobrze i bezpiecznie. Jeżeli osoba chciałaby, i ty czujesz się z 
tym dobrze, możesz zaoferować jej pomoc porozmawiania z osobą, której ufa.

W pilnych sytuacjach:

1. Kiedy istnieje niebezpieczeństwo że osoba może popełnić samobójstwo 
natychmiast

 • zadzwoń po pogotowie pod numer 000; lub

 • zawieź ją natychmiast do szpitala na oddział ratunkowy, lub

 • jeżeli jest możliwość natychmiastowego przyjęcia jej, zawieź ją do jej 
lekarza lub psychologa

2. Jeżeli nie jesteś pewien czy osobie grozi popełnienie samobójstwa, możesz 
zadzwonić do służb zdrowotnych i poprosić o pomoc i radę

 • 1300 MH Call ..............................1300 642 255 (usługi zdrowia psychicznego)

 • Suicide Call Back Service ..........1300 659 467

 • Lifeline ........................................13 11 14

 • Kids Helpline ..............................1800 55 1800

 • BeyondBlue................................1300 224 636

3. Postaraj się 
o pomoc
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Pomoc osobie mającej samobójcze myśli

Po mniej pilną pomoc telefoniczną (24 godziny/7 dni w tygodniu):
 • 1300 MH Call ....................................1300 642 255 (usługi zdrowia psychicznego)

 • Suicide Call Back Service ................1300 659 467

 • Lifeline ...............................................13 11 14

 • Kids Helpline ....................................1800 55 1800

 • BeyondBlue ......................................1300 224 636

Mniej pilne i specjalne usługi w sprawach wielokulturowych: 
 • Lekarz ogólny lub lekarz rodzinny

 • Queensland Transcultural Mental Health Centre  
od poniedziałku do piątku od 8:30 do 16:30:  (07) 3317 1234 lub  
1800 188 189 (rozmowa bezpłatna) 
www.metrosouth.health.qld.gov.au/qtmhc 
– ogólnostanowa służba łącznikowa z odpowiednimi usługami zdrowia 
psychicznego

 • Queensland Program of Assistance to Survivors of Torture and Trauma  
(07) 3391 6677 – po poradnictwo w sprawach urazów psychicznych

 • World Wellness Group (07) 3333 2100 – akceptuje skierowania w sprawach 
zapobiegania samobójstwom w ramach ich Multicultural Psychological Therapies 
Program lub zapewnia  pomoc psycho-socjalną w ramach ich Culture in Mind 
Program

 • Harmony Place 0432 494 206 – po pomoc psycho-socjalną 

Jeżeli potrzebujesz tłumacza ustnego, zadzwoń do TIS pod 131 450
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Pomoc osobie mającej samobójcze myśli

 • Pokaż, że się troszczysz telefonując lub odwiedzaj osobę często, pytając ją  
jak się czuje. Możesz to robić bezpośrednio, przez telefon, tekstowo lub 
mailowo. Okazywanie osobie, że myślisz o niej może zrobić różnicę.

 • Jeśli osoba jest połączona ze służbą wsparcia, poproś ją o zgodę na 
skomunikowanie  twoich obserwacji tej służbie.

 • Nie musisz samemu brać odpowiedzialności. Skorzystaj ze swojej sieci 
wsparcia i wiedz, kiedy i gdzie zwrócić się o pomoc.

 • Rozmowa z kimś, kto ma samobójcze myśli może być stresująca, więc dbaj 
o siebie. Bądź zdrowy i szukaj dla siebie pomocy również, kiedy czujesz się 
zestresowany lub zdenerwowany.

Wspieraj 
kiedy możesz

4.
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Pomoc osobie mającej samobójcze myśli

Publikacja ta została opracowana przez Queensland  
Transcultural Mental Health Centre jako część  
projektu zapobiegania samobójstwom. Projekt ten ma 
poparcie Queensland Mental Health Commission.

Queensland Transcultural Mental Health Centre (QTMHC) 
Metro South Addiction and Mental Health Service 
Metro South Health

Telefon: (07) 3317 1234

Telefon bezpłatny: 1800 188 189

MH Call: 1300 64 22 55 (24 godz.)

Faks: (07) 3317 1299

Strona internetowa: www.metrosouth.health.qld.gov.au/qtmhc

Skontaktuj się z nami
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Pomoc osobie mającej samobójcze myśli

Notatki
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