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Samookaleczenia-materiał informacyjny dla nauczycieli i pedagogów 

szkolnych. 
 

Samouszkodzenia (samookaleczenia) bez intencji samobójczych to nieakceptowane 

społecznie akty bezpośredniej autodestruktywności, w których jednostka zmierza do 

wyrządzenia sobie natychmiastowej szkody, a przedmiotem ataku staje się jej własne ciało, 

 (bez zamiaru  samobójczego) 

 Samouszkodzenia należą do spektrum zachowań autoagresywnych, które obejmują również 

samobójstwa, nałogi, szkodliwe nawyki żywieniowe, zachowania ryzykowne, zaniedbywanie 

siebie. Od początku stulecia obserwuje się znaczny wzrost tych zachowań. Najwięcej 

młodzieży dokonuje samookaleczeń między 13 a 15 rokiem życia, a rozpowszechnienie 

szacuje się od 8% do nawet 30%.  

Niesamobójcze samouszkodzenia występują 2-3 razy częściej u dziewcząt niż u chłopców  

i są istotnym predyktorem zachowań samobójczych. Najczęstsza forma samouszkodzeń to 

dokonywanie samookaleczeń skóry przedramion,  

Przyczyny samookaleczeń: 

1. Biochemiczne - badacze sugerują, ze skłonność do samookaleczeń wiąże się z poziomem 

pewnych neurotransmiterów. Beta-endorfiny to substancje przypominające opiaty w mózgu. 

Osoba samookaleczająca się czyni to, by wzmóc wytwarzanie lub uwalnianie endorfin,  

w wyniku czego doświadcza skutków przypominających znieczulenie lub euforię.  

 Inna teoria mówi, że samookaleczenia się wiążą się z niskim poziomem serotoniny, wapnia 

lub wysokim dopaminy   w organizmie.   

W przypadku wykrycia, iż przyczyną samouszkodzeń są zmiany biochemiczne w ciele, 

pomoc młodemu człowiekowi będzie polegała na zastosowaniu interwencji dietetycznych 

(np. diecie bezglutenowej i bezkaizenowej) i medycznych (podanie witaminy B, 

wapnia).Wymaga to jednak zbadania poziomu omawianych substancji w organizmie 

 i konsultacji lekarskiej. 

2. Czynniki genetyczne - samookaleczenia są powszechne przy niektórych zaburzeniach 

genetycznych np. zespół Lescha-Nyhana, zespół kruchego chromosomu X, zespół Cornelii de 

Lange.  

Najskuteczniejszą terapią takich osób jest suplementacja dietetyczna i leki oraz terapia 

behawioralna, zmierzająca do nauczenia osoby opanowywania takich zachowań.  

3. Problemy z komunikacją związane z niedostateczną umiejętnością odbioru lub wyrażania 

językowego mogą prowadzić do frustracji i zwiększyć skłonność do samookaleczeń. 

Pomoc w tym przypadku polega na uczeniu dziecka alternatywnych metod komunikacji  

z otoczeniem pozwalających na wyrażanie jego potrzeb.  
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4. Poziom pobudzenia danej osoby - u osób o niskim poziomie pobudzenia układu 

nerwowego samookaleczenie stanowi próbę autostymulacji. Osoby o wysokim poziomie 

pobudzenia  wynikającym z  zaburzeń psychologicznych lub wywołanym środowiskiem  

 o dużym natężeniu stymulacji samookaleczają się w celu rozładowania napięcia lub 

niepokoju.    

Interwencja w tym wypadku polega na zwiększaniu aktywności np. sport, różne ćwiczenia 

stymulujące (w przypadku niskiego pobudzenia) lub techniki relaksacji, głęboki ucisk, 

stymulacja przedsionkowa, zabranie dziecka z przebodźcowanego otoczenia np. zbyt 

hałaśliwego, jasno oświetlonego ( w sytuacji  nadmiernego pobudzenia). 

5. Samouszkodzenia mają często charakter impulsywny, a ich funkcją jest zmniejszenie 

napięcia i ucieczka od trudnej sytuacji. Młodzież najczęściej dokonuje samouszkodzeń 

 w celu złagodzenia negatywnych emocji, poczucia bezradności, odrzucenia, rzadziej w celu 

ukarania siebie, zwrócenia uwagi, ucieczki od różnych sytuacji lub odpowiedzialności. 

6. Istotnie więcej młodzieży dokonującej niż niedokonującej samouszkodzeń informuje 

 o stosowaniu środków psychoaktywnych, upijaniu się, planach samobójczych, 

dokonywaniu prób samobójczych, ucieczkach z domu, zaniedbywaniu nauki. Ta grupa 

częściej wychowuje się w rodzinie niepełnej, w której występuje uzależnienie od alkoholu 

oraz częściej doznaje przemocy psychicznej i fizycznej w rodzinie i wśród rówieśników.  

7. W przypadku samouszkadzania się nastolatków istotne znaczenie ma społeczny efekt 

„zarażania się.” 

Wczesna interwencja jest możliwa, należy być zatem czujnym na sygnały ostrzegawcze. 

Chociaż samouszkodzenia nie mają na celu odebrania sobie życia, to każdą taką sytuacją 

należy się zainteresować i nie lekceważyć ani samego czynu, ani wypowiedzi dziecka lub 

młodego człowieka.  

 Sygnały ostrzegawcze samouszkodzeń 

Specyficzne sygnały ostrzegawcze  Mniej specyficzne sygnały ostrzegawcze  

Blizny, zadrapania, siniaki  

Ślady krwi na ubraniu  

Liczne, częste opatrunki  

Noszenie ubrań z długimi rękawami, 

nogawkami w celu ukrycia blizn  

Unikanie aktywności, które mogłyby 

odsłonić ranę, lekcji wychowania 

fizycznego, basenu  

Noszenie przy sobie ostrych narzędzi  

Spędzanie długiego czasu w miejscach 

odosobnionych  

Zachowania ryzykowne: skoki z wysokości, 

przebieganie przez ulicę, prowokowanie 

seksualne;  

Używki: alkohol, substancje 

psychoaktywne;  

Nagłe zmiany zainteresowań i kontaktów 

rówieśniczych;  

Skrajne, impulsywne, silne reakcje (lęku, 

gniewu, rozpaczy);  

Przedłużający się smutek, przygnębienie, 

wycofanie, izolacja;  

Niska samoocena i niechęć wobec siebie;  
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Brak sieci wsparcia  

Postępowanie w przypadku ujawnienia aktu autoagresji : 

 

1. Należy ocenić stopień zagrożenia życia dziecka:  

 Jeżeli nasilenie lub sposób dokonywania samouszkodzeń może stanowić zagrożenie 

dla życia dziecka konieczna jest natychmiastowa konsultacja psychiatryczna lub 

hospitalizacja; należy koniecznie powiadomić dyrektora szkoły lub placówki i wezwać 

pogotowie ratunkowe; 

 Jeżeli nasilenie i sposób dokonywania samouszkodzeń nie wskazuje na zagrożenie 

życia należy zapewnić pomoc w szkole, w domu rodzinnym, a konsultacja 

specjalistyczna może być zaplanowana w czasie, ale nie zaniechana;  

 W przypadku rozpoznania problemu przez wychowawcę, nauczyciela lub pielęgniarkę 

szkolną nie pozostawiać dziecka bez opieki do chwili przekazania go pod opiekę 

specjalistów( psychologa, pedagoga szkolnego) lub/i rodziców.  

2. W rozmowie z dzieckiem:  

 trzeba mieć wiedzę i rozumienie problemu,  

 empatyczny stosunek do dziecka,  

 należy z wyczuciem reagować na wypowiedzi dziecka,  

 wytrzymywać ciszę, nie zmuszać do rozmowy, nie komentować,  

 należy dbać o poczucie bezpieczeństwa i intymność, natomiast nie obiecywać, że 

wydarzenie pozostanie w tajemnicy.  

3. W rozmowie z rodzicami:  

 Głównym celem jest troska o dziecko, a nie ocena rodziny i dziecka czy komentarz;  

 Należy rzeczowo przedstawić problem i wyjaśnić, że dziecko potrzebuje pomocy oraz 

udzielić informacji na temat konsekwencji bagatelizowania problemu; 

  zachęcić do konsultacji z lekarzem rodzinnym, wykonania badań krwi, poziomu 

stężenia elektrolitów  

 Należy przekazać informacje, gdzie można znaleźć pomoc i wyjaśnić na czym może 

polegać (placówki w których jest prowadzona diagnoza psychiatryczna, terapia 

indywidualna, terapia rodzin).   

 

                                                         Na podstawie literatury opracowała Jadwiga Czaja 

 

 


