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S t r e s z c z e n i e

Wstęp. Tendencje samobójcze definiuje się jako wstępowanie myśli oraz zachowań 
samobójczych w pewnym okresie życia człowieka. Zachowania ze spektrum suicydologii 
stanowią bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia oraz wiążą się z licznymi konse-
kwencjami medycznymi, psychologicznymi oraz społeczno-ekonomicznymi.

Cel pracy. Celem pracy była ocena częstości występowania tendencji samobójczych 
wśród młodzieży hospitalizowanej z przyczyn ogólnopediatrycznych oraz ustalenie miejsca 
tendencji samobójczych wśród zdiagnozowanych zaburzeń psychicznych, jak również analiza 
zaburzeń współwystępujących z tendencjami samobójczymi u badanych pacjentów.

Materiał i metody. Do badania włączono 106 pacjentów w wieku 14-17 lat będących 
w trakcie hospitalizacji w oddziale pediatrycznym. Młodzież została zbadana przy użyciu 
Małego Międzynarodowego Kwestionariusza Neuropsychiatrycznego dla Dzieci i Młodzie-
ży (MINI Kid).

Wyniki. W badanej grupie tendencje samobójcze występowały u 21,7% pacjentów. 
W grupie dziewcząt kwestionariusz wskazuje na tendencje samobójcze u 22,78% pacjentek, 
natomiast wśród chłopców u 18,52% badanych. Najczęstszymi rozpoznaniami współwystę-
pującymi w tej grupie pacjentów były: mania, lęk separacyjny, hipomania, agorafobia, de-
presja, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne. Analiza danych z wywiadu potwierdziła związek 
niskiej masy urodzeniowej oraz występowania zaburzeń psychicznych w rodzinie pacjentów 
z częstszym występowaniem tendencji samobójczych wśród badanej grupy.

Wnioski. Odsetek pacjentów z tendencjami samobójczymi wśród młodzieży hospita-
lizowanej w oddziałach pediatrycznych badanych przy pomocy kwestionariusza MINI Kid 
jest wysoki i wynosi 21,7%. Tendencjom samobójczym, wykrywanym kwestionariuszem 
MINI Kid, towarzyszą inne zaburzenia psychiczne, w tym najczęściej: mania, lęk separa-
cyjny, hipomania, agorafobia, depresja oraz zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne. Wydaje 
się, iż wczesne wykrywanie symptomów zaburzeń psychicznych w praktyce pediatrycznej 
jest bardzo istotne.

S u m m a r y

Introduction. Suicidal tendencies are defined as the occurrence of suicidal ideation 
and suicidal behaviours in some period of individual’s life. The behaviours of the suicidal 
spectrum are a threat to people’s health and life. In addition, they are connected with many 
medical, psychological and socio-economic consequences.

Aim. The aims of our study were: the exploration of the frequency of suicidal tenden-
cies occurrence among adolescents hospitalized in a pediatric ward, and the exploration 
of a position of suicidal tendencies among examined mental disorders. It was also im-
portant for us to find mental disorders frequently co-existing with suicidal tendencies in 
examined group of patients.

Konflikt interesów
Conflict of interest

Brak konfliktu interesów
None

Adres/address:

*Katarzyna Kowol-Trela
Oddział Dziecięcy
Szpital Powiatowy w Strzelcach Opolskich
ul. Opolska 36, 47-100 Strzelce Opolskie
tel. +48 788-985-989
katarzyna.kowol-trela@sum.edu.pl

Słowa kluczowe

MINI Kid, młodzież, tendencje 
samobójcze, zaburzenia psychiczne

Keywords

MINI Kid, adolescents, suicidal 
tendencies, mental disorders



Tendencje samobójcze wśród młodzieży hospitalizowanej w oddziałach pediatrycznych

465

WSTĘP
Zachowania ze spektrum suicydologii od lat znaj-

dują się w kręgu zainteresowań badaczy różnych 
dziedzin nauki. Powodują one bowiem bezpośrednie 
zagrożenie dla zdrowia i życia jednostek, a także wią-
żą się z licznymi konsekwencjami medycznymi, psy-
chologicznymi czy społeczno-ekonomicznymi. Proces 
samobójczy jest uwarunkowany wieloma zmiennymi, 
a jego część może przebiegać w fazie utajonej, co 
przyczynia się do tego, iż jest on aktualnym wyzwa-
niem dla zdrowia publicznego. Tendencje samobójcze 
definiuje się jako występowanie myśli oraz zachowań 
samobójczych w pewnym okresie życia człowieka (1). 
Uważa się, iż samobójstwa stanowią około 2% wszyst-
kich przypadków zgonów na świecie i są jedną z głów-
nych przyczyn zgonów w grupie osób w wieku późnej 
adolescencji i wczesnej dorosłości (1, 2). U adolescen-
tów tendencje samobójcze są jednym z przejawów 
zaburzeń rozwoju. Mogą one występować u osób 
w okresie dojrzewania w przebiegu depresji młodzień-
czej (3). Psychika osób w wieku młodzieńczym jest 
podatnym gruntem dla rozwoju tendencji samobój-
czych, jest to bowiem okres gwałtownych przemian 
bio-psycho-społecznych, w którym adolescenci uczą 
się radzenia sobie z otaczającą ich rzeczywistością 
społeczną. O dynamice procesu samobójczego wśród 
młodzieży świadczyć mogą statystyki policyjne. W Pol-
sce w 2016 roku odnotowano w grupie osób w wieku 
7-12 lat 9 zamachów samobójczych, a w grupie ado-
lescentów w wieku 13-18 lat 466 przypadki zamachów 
samobójczych (4). Wczesna diagnostyka występo-
wania tendencji samobójczych oraz ich uwarunko-
wań wśród adolescentów jawi się zatem jako ważna 
kwestia w zakresie prawidłowego udzielania pomocy 
psychologiczno-psychiatrycznej młodzieży zagrożonej 
procesem samobójczym.

CEL PRACY

Celem pracy jest ocena częstości występowania 
tendencji samobójczych wśród młodzieży hospitalizo-
wanej z przyczyn ogólnopediatrycznych oraz innych 
zaburzeń psychicznych współwystępujących z ten-

dencjami samobójczymi przy użyciu kwestionariusza 
MINI Kid.

MATERIAŁ I METODY

Badaniem objęto 106 pacjentów hospitalizowa-
nych w Oddziale Dziecięcym Szpitala Powiatowego 
w Strzelcach Opolskich oraz w Oddziale Ogólnope-
diatrycznym Samodzielnego Publicznego Szpitala 
Klinicznego Nr 1 w Zabrzu. Zakwalifikowani zostali 
pacjenci w wieku 14-17 lat (średnia 15,4 ± 1,1 roku), 
w tym 79 dziewcząt i 27 chłopców. Na przeprowa-
dzenie badań uzyskano zgodę Komisji Bioetycz-
nej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowi-
cach (uchwała nr: KNW/0022/KB1/1261/I/13/14). 
Do badania włączono młodzież hospitalizowaną w wy-
mienionych oddziałach pediatrycznych po uzyskaniu 
pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych. 
Z grupy badanej wyłączono pacjentów niepełnospraw-
nych umysłowo. Do przeprowadzenia badania został 
użyty Mały Międzynarodowy Kwestionariusz Neurop-
sychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży (MINI Kid).

Kwestionariusz MINI Kid jest w pełni ustrukturalizo-
wanym narzędziem przeznaczonym do badania dzieci 
i młodzieży bez upośledzenia umysłowego w przedzia-
le wiekowym 7-17 lat (5, 6). Kwestionariusz posiada 
zadowalające wskaźniki dobroci psychometrycznej. 
Badania dotyczące trafności oraz rzetelności kwe-
stionariusza wykazały umiarkowanie wysoką trafność 
w zakresie poszczególnych rozpoznań (z wyjątkiem 
zaburzeń zachowania trafność niska) (7) oraz zadowa-
lającą rzetelność (8). Jest on polską wersją kwestio-
nariusza, który w wersji oryginalnej dostępny jest w ję-
zyku angielskim. Badanie kwestionariuszem obejmuje 
25 zaburzeń psychicznych (tab. 1), które są najczęściej 
rozpoznawane wśród dzieci i młodzieży. Poszczególne 
zaburzenia zostały umieszczone w osobnych modu-
łach, umożliwiając jednocześnie wybiórcze stosowanie 
każdego z nich. Pytania są czytane dziecku przez oso-
bę wykonującą badanie (lekarz, przeszkolony ankieter 
z wykształceniem medycznym). Każda z wydzielonych 
części kwestionariusza rozpoczyna się 2-4 pytaniami 
przesiewowymi, kolejne pytania są zadawane pacjentowi, 

Material and methods. 106 patients were involved into our examination. They were 
between 14 and 17 years old and they were hospitalized in a pediatric ward. Adolescents 
were examined with the use of The Mini-International Neuropsychiatric Interview for Chil-
dren and Adolescents (MINI Kid).

Results. Suicidal tendencies were identified with 21.7% of examined patients (22.78% 
of female part of group; 18.52% of male part of group). Suicidal tendencies co-existed 
the most frequently with mania, separation anxiety, hypomania, agoraphobia, depression, 
obsessive-compulsive disorder. The relationship between low birth weight and the occur-
rence of suicidal tendencies among adolescents was observed. We observed also the 
relationship between the occurrence of mental disorders in family of examined patients in 
the past and the occurrence of suicidal tendencies among adolescents.

Conclusions. Suicidal tendencies appeared often in the group of patients hospitali-
zed in a pediatric ward (21.7% of examined adolescents). Suicidal tendencies have the 
first position in the most frequently observed tendencies of the mental health problems 
in the examined group of patients. There is also co-existence of suicidal tendencies with 
tendencies of mental disorders. What is more, early detection of the symptoms of mental 
disorders in pediatric practice seems to be important.
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gdy spełnia on główne kryteria niezbędne do rozpozna-
nia badanego zaburzenia, w przeciwnym razie pytania 
szczegółowe są pomijane. Czas przeprowadzenia całe-
go kwestionariusza wynosi średnio 15 minut.

Tab. 1. Podział kwestionariusza MINI Kid

Moduły kwestionariusza MINI Kid

A Epizod dużej depresji
B Tendencje samobójcze
C Dystymia
D Epizod (hipo)maniakalny
E Napady paniki
F Agorafobia
G Lęk separacyjny
H Fobia społeczna
I Fobie
J Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne
K Zaburzenie stresowe-pourazowe
L Uzależnienie od alkoholu

Nadużywanie alkoholu
M Uzależnienie od środka (niealkoholowego)
     Nadużywanie środka (niealkoholowego)
N Zespół Tourette’a

Zespół tików ruchowych
Zespół tików wokalnych
Zespół tików przemijających

O ADHD
P Zaburzenia zachowania
Q Zaburzenia opozycyjno-buntownicze
R Zaburzenia psychotyczne
S Anorexia nervosa
T Bulimia nervosa
U Zaburzenie lękowe uogólnione
V Zaburzenia przystosowania
W Całościowe zaburzenia rozwojowe

Moduł dotyczący tendencji samobójczych składa 
się z 8 pytań, każdemu pytaniu odpowiada określona 
liczba punków, które są sumowane na końcu modu-
łu (maksymalna liczba punktów to 36). W zależności 
od liczby zebranych punktów można określić obecne 
ryzyko samobójcze. Kwestionariusz przewiduje wy-
dzielenie trzech grup ryzyka samobójczego: ryzyko 
małe (1-5 pkt), ryzyko umiarkowane (6-9 pkt) oraz ry-
zyko wysokie (> 10 pkt).

Uzupełnieniem danych uzyskanych podczas bada-
nia kwestionariuszem MINI Kid była ankieta dotycząca: 
pomiarów antropometrycznych (masa ciała, wzrost), 
wywiadu okołoporodowego (ciąża, poród, punktacja 
w skali Apgar, masa urodzeniowa), dotychczasowego 
leczenia (liczba hospitalizacji, choroby przewlekłe, do-
tychczasowe konsultacje psychologiczne, psychiatrycz-
ne) oraz informacji na temat rodziny (liczba rodzeństwa, 
wiek i wykształcenie rodziców, występowanie chorób 
psychicznych w rodzinie). Bazę danych przygotowano 
w arkuszu kalkulacyjnym Excel firmy Microsoft 2007. 
Do obliczeń statystycznych wykorzystano program 
Statistica v.12 PL. Posługiwano się testami statystycz-
nymi: test Shapiro-Wilka, test U Manna-Whitneya, test 
dokładny Fishera, test chi-kwadrat z poprawką Yatesa 
oraz analizą regresji logistycznej. W obliczeniach staty-
stycznych przyjęto poziom istotności p = 0,05.

WYNIKI
W badanej grupie 106 pacjentów 74,53% stanowi-

ły dziewczynki (n = 79), natomiast 25,47% badanych 

– chłopcy (n = 27). Pacjenci biorący udział w badaniu 
przebywali w oddziale dziecięcym z powodu chorób 
przewodu pokarmowego, infekcji dróg oddechowych, 
stanów po utracie świadomości, z powodu dolegliwo-
ści bólowych brzucha, głowy, klatki piersiowej, chorób 
układu krążenia oraz infekcji dróg moczowych. Trzy 
pacjentki w badanej grupie były hospitalizowane po 
próbie samobójczej. Tabela 2 przedstawia rozpozna-
nia pediatryczne będące przyczyną hospitalizacji ba-
danej młodzieży.

Tab. 2. Pediatryczna przyczyna hospitalizacji

Rozpoznania pediatryczne w grupie badanej

Procentowy 
udział 

w grupie 
badanej

choroby układu pokarmowego 18,87%

infekcje dróg oddechowych 18,87%

stan po utracie świadomości 16,98%

dolegliwości bólowe (brzucha, głowy, klatki 
piersiowej)

13,21%

inne (niedokrwistość, zaburzenia odporności, 
pokrzywka, rabdomioliza, atopowe zapalenie 
skóry, małopłytkowość, zakrzepica kończyn dolnych)

12,26%

choroby układu krążenia 7,55%

infekcje układu moczowego 7,55%

próba samobójcza 2,83%

upojenie alkoholowe 1,89%

Wśród młodzieży badanej kwestionariuszem MINI 
Kid stwierdzono obecność tendencji samobójczych 
u 23 pacjentów, co stanowiło 21,7% badanej gru-
py. Wśród dziewcząt tendencje samobójcze wystę-
powały u 18 pacjentek, co stanowiło 22,78% ba-
danych dziewcząt, natomiast wśród chłopców 
– u 5 pacjentów, co stanowiło 18,52% badanych 
chłopców (ryc. 1). Pacjenci z tendencjami samobój-
czymi uzyskali w części kwestionariusza dotyczą-
cej tendencji samobójczych 1-36 punktów (średnia 
= 6,74, mediana = 3). Wśród młodzieży ze stwier-
dzonymi tendencjami samobójczymi 13 pacjentów 
zostało zakwalifikowanych do grupy małego ryzyka 
samobójczego (56,52%), 6 pacjentów (26,09%) pre-
zentowało umiarkowane ryzyko, natomiast u 4 pa-
cjentów (17,39%) ryzyko popełnienia samobójstwa 
było wysokie (tab. 3). Podkreślić należy, iż w gru-
pie wysokiego ryzyka znalazły się jedynie dziew-
częta. Podział pacjentów na poszczególne grupy 
w zależności od płci przedstawia rycina 2. W gru-
pie 23 pacjentów z ryzykiem samobójczym jedynie 
u 4 osób zlecono w trakcie hospitalizacji konsul-
tację psychiatry lub psychologa. Troje z pacjen-
tów odbyło konsultację zarówno u psychologa, jak 
i psychiatry, natomiast jedno dziecko było konsul-
towane przez psychologa. Wśród konsultowanych 
pacjentów znalazły się 2 pacjentki po próbie sa-
mobójczej (26 i 19 pkt uzyskanych w kwestionariu-
szu), natomiast pozostałych 2 pacjentów uzyskało 1 
i 19 punktów w badaniu MINI Kid.
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Tab. 3. Grupy ryzyka samobójczego

Stopień 
nasilenia Liczebność Procentowy udział w grupie 

badanej

mały 13 56,52%

umiarkowany 6 26,09%

wysoki 4 17,39%

W badanej grupie dzieci kwestionariusz najczę-
ściej wykazywał tendencje samobójcze (21,7%). 
Pozostałe rozpoznania postawione przy użyciu 
kwestionariusza występowały rzadziej. Tabela 4 
przedstawia zaburzenia psychiczne rozpoznane 
u badanej młodzieży.

W grupie pacjentów z tendencjami samobójczymi 
współwystępowały najczęściej: mania (21,74%), lęk se-
paracyjny (17,39%), hipomania, agorafobia, depresja, za-
burzenia obsesyjno-kompulsyjne (po 13,04%). Wszystkie 
rozpoznania współwystępujące w grupie pacjentów z ten-
dencjami samobójczymi przedstawia tabela 5.

Analiza danych otrzymanych z wywiadu uzupełniające-
go badanie kwestionariuszem MINI Kid wykazała związek 
niskiej masy urodzeniowej z częstszym występowaniem 
tendencji samobójczych (p = 0,03). Prawdopodobień-
stwo występowania tendencji samobójczych w zależno-
ści od masy urodzeniowej przedstawia rycina 3.

W rodzinach, w których występują zaburzenia psy-
chiczne, aż 50% badanych dzieci prezentowało tenden-
cje samobójcze, natomiast wśród dzieci bez wywiadu 
rodzinnego w kierunku występowania zaburzeń psychicz-

nych tendencje samobójcze występowały u 18% (ryc. 4). 
W badanej grupie tendencje samobójcze występowały 
częściej u dzieci, których matki posiadały wykształcenie 
podstawowe oraz średnie (38,46 i 34,48%) oraz u dzieci, 
których ojcowie posiadali wykształcenie wyższe (33,33%). 
Występowanie tendencji samobójczych w zależności od 
wykształcenia rodziców przedstawiają ryciny 5 i 6.

Ryc. 1. Tendencje samobójcze w grupie badanej

Ryc. 2. Ryzyko samobójcze w zależności od płci badanych

Tab. 4. Rozpoznane zaburzenia w grupie badanej (n = 106)

Rozpoznane zaburzenie Procentowy udział 
w grupie badanej

tendencje samobójcze 21,7%

hipomania 13,21%

agorafobia 8,49%

mania 4,72%

depresja 3,77%

zaburzenie lękowe uogólnione 3,77%

lęk separacyjny 3,77%

fobia społeczna 2,83%

zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne 2,83%

zaburzenia opozycyjno-buntownicze 2,83%

fobie 1,89%

bulimia 1,89%

napady paniki 1,89%

zaburzenia zachowania 1,89%

zaburzenia stresowe pourazowe 0,94%

dystymia 0,94%

całościowe zaburzenia rozwojowe 0,94%

tiki wokalne 0,94%

ADHD 0,94%

Tab. 5. Zaburzenia współwystepujące z tendencjami samobój-
czymi

Zaburzenia współwystępujące Procentowy udział 
w grupie badanej

mania 21,74%

lęk separacyjny 17,39%

hipomania 13,04%

agorafobia 13,04%

depresja 13,04%

zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne 13,04%

napady paniki 13,04%

zaburzenia lękowe uogólnione 8,70% 

zaburzenia opozycyjno-buntownicze 8,70%

fobia społeczna 4,35%

fobie 4,35%

bulimia 4,35%

zaburzenia zachowania 4,35%

dystymia 4,35%

całościowe zaburzenia rozwojowe 4,35%

tiki wokalne 4,35%

ADHD 4,35%
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OMÓWIENIE
Wyniki badania okazały się zbieżne z refleksją teo-

retyczną oraz wynikami badań prezentowanymi w lite-
raturze dotyczącej suicydologii. W badaniu uzyskano 
wyniki wskazujące, iż wśród młodzieży hospitalizowa-
nej z powodów ogólnopediatrycznych tendencje sa-
mobójcze ujawniło 21,7% tej grupy. Czyni to tendencje 
samobójcze najczęstszym problemem psychicznym, 
na który wskazywał kwestionariusz MINI Kid w badanej 
grupie pacjentów. Warto zwrócić uwagę, iż tendencje 
samobójcze wskazuje się jako jedne z konsekwen-
cji zaburzeń rozwojowych wieku młodzieńczego (3). 
Adolescencja to bowiem wiek trudnych przemian 
bio-psycho-społecznych, które niosą ze sobą liczne 
wyzwania psychologiczne dla osób dojrzewających. 
Wymienia się tu głównie kryzys adolescencyjny, bę-
dący kryzysem tożsamości. Młodzi ludzie stoją przed 
wyzwaniem formowania odpowiedzi na pytanie: „Kim 
jestem”. Jednocześnie muszą zmierzyć się ze zmiana-
mi dokonującymi się w sferze własnego ciała, a wyni-
kającymi z procesu dojrzewania. W sferze społecznej 
szczególnie istotne wydają się akceptacja rówieśników 
i przynależność do atrakcyjnych dla młodzieży grup 
społecznych. Na adolescentach ciążą także coraz wy-
raźniej oczekiwania społeczno-rodzinne dotyczące ich 
przyszłości, wykształcenia, osiągnięć. Trudności z od-
powiedzią na pytania dotyczące własnej tożsamości, 
akceptacją zmian fizycznych, a także radzeniem sobie 
ze stresem włączenia bądź odrzucenia przez grupy 
rówieśnicze mogą nieść ze sobą frustrację, przygnę-
bienie, odczucie smutku. Sytuacja psychologiczna 
adolescentów, którzy mają jeszcze ograniczoną liczbę 
doświadczeń życiowych, a zatem i dojrzałych strategii 
radzenia sobie z problemami, może być tłem sprzyjają-
cym pojawianiu się i rozwijaniu myśli o charakterze sa-
mobójczym. Nie dziwi zatem wynik badania, w którym 
tendencje samobójcze uplasowały się na pierwszym 
miejscu wśród tendencji zaobserwowanych przy uży-
ciu kwestionariusza MINI Kid w badanej próbie.

Literatura tematu wskazuje także, iż zaburzenia 
psychiczne są jednym z głównych czynników ryzyka 
w zakresie podejmowania prób samobójczych (1, 9). 
Widoczne jest to również w badaniach zagranicznych, 
w których u osób po próbach samobójczych diagno-
zowane są różne zaburzenia psychiczne (10). Ocena 
współwystępowania zaburzeń psychicznych z tenden-
cjami samobójczymi w niniejszym badaniu wykazała, 
iż z tendencjami tymi najczęściej współwystępują: ma-
nia (21,74%), lęk separacyjny (17,39%), depresja, hipo-
mania, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, agorafo-
bia (po 13,04%). Związki zaburzeń nastroju, zaburzeń 
lękowych oraz zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych 
z myślami samobójczymi, próbami samobójczymi czy 
tendencjami samobójczymi były przedmiotem licznych 
badań zagranicznych. Większość opracowań i badań 
podkreśla współwystępowanie depresji w przypadku 
tendencji samobójczych. Depresja jest jednym z po-
wszechnie znanych czynników ryzyka podejmowania 
prób samobójczych (11). Jest ona wymieniana także 

Ryc. 4. Rozpoznanie tendencji samobójczych w zależności od wy-
stępowania zaburzeń psychicznych w rodzinie

Ryc. 3. Prawdopodobieństwo wykazania tendencji samobójczych 
w MINI Kid w zależności od masy urodzeniowej dziecka

Ryc. 6. Zależność pomiędzy wykształceniem ojca a rozpoznaniem 
tendencji samobójczych

Ryc. 5. Zależność pomiędzy wykształceniem matki a rozpoznaniem 
tendencji samobójczych
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jako jedno z najczęstszych zaburzeń wśród zaburzeń 
psychicznych powiązanych z tendencjami samobój-
czymi (12). W badaniach nad tendencjami samobój-
czymi adolescentów depresja również pojawia się jako 
jeden z pierwszych czynników ryzyka w grupie zabu-
rzeń psychicznych (2, 13).

Jako współwystępujące w niniejszym badaniu z ten-
dencjami samobójczymi u adolescentów zostały wy-
kazane także mania (21,74% badanych z tendencjami 
samobójczymi) oraz hipomania (13,04%), które obok 
depresji wiązać można z zaburzeniami dwubiegunowy-
mi. Zaburzenia dwubiegunowe w odniesieniu do zacho-
wań świadczących o tendencji samobójczej także były 
obiektem badań zagranicznych. Wykazano m.in., iż dzie-
ci i młodzież z zaburzeniami o charakterze dwubieguno-
wym są bardziej podatne na występowanie myśli samo-
bójczych (14). Wskazuje się również, że pediatryczne 
zaburzenie dwubiegunowe wiąże się z dużym ryzykiem 
samobójstwa u dzieci, choć nadal występują kontrower-
sje w dyskusji nad manią dziecięcą (15). W interesującym 
badaniu dotyczącym osób dorosłych z zaburzeniem 
dwubiegunowym wykazano rolę zwiększonej labilności 
emocjonalnej w związku z myślami samobójczymi (16).

Badanie adolescentów hospitalizowanych z przy-
czyn ogólnopediatrycznych wskazało także na 
współwystępowanie tendencji samobójczych z zabu-
rzeniami lękowymi (lęk separacyjny u 17,39% osób ba-
danych z tendencjami samobójczymi oraz agorafobia 
u 13,04% badanych). Dzieci oraz młodzież mogą pre-
zentować niedojrzałe jeszcze mechanizmy radzenia 
sobie z lękiem. Odczuwanie lęku, z którym człowiek 
nie potrafi sobie radzić, jest szczególnie niebezpiecz-
ne, gdyż może się stać podłożem procesu psychopa-
tologicznego o różnym kierunku. Jednym z przejawów 
nagromadzonego lęku może być m.in. lęk paniczny. 
Badania potwierdzają natomiast związek lęku panicz-
nego z tendencją samobójczą (17).

Wskazano także na współwystępowanie u adole-
scentów z tendencjami samobójczymi zaburzenia ob-
sesyjno-kompulsyjnego (u 13,04% osób). Biorąc pod 
uwagę związki prób samobójczych z zaburzeniem ob-
sesyjno-kompulsyjnym, badacze z różnych ośrodków 
przeprowadzili interesujące badanie międzynarodowe. 
Ujawniono w nim, iż 9% osób dorosłych z zaburzeniem 
obsesyjno-kompulsyjnym biorących udział w badaniu 
w ciągu życia podejmowało próbę samobójczą (18).

Czynnik ryzyka tendencji samobójczych u badanej 
przez nas młodzieży, jakim są zaburzenia psychiczne, 
jest także widoczny w zakresie częstości występowania 
tendencji samobójczych u adolescentów z historią za-
burzeń psychicznych w rodzinie w porównaniu do tych 
pacjentów, u których nie wskazywano tego typu proble-
mów. Okazuje się, iż w rodzinach, w których występują 
zaburzenia psychiczne, aż 50% badanych dzieci pre-
zentowało tendencje samobójcze. W pozostałych ro-
dzinach odsetek ten wyniósł 18%. Obserwacja ta wska-
zuje na to, iż występowanie zaburzeń psychicznych 
w rodzinie także może być czynnikiem ryzyka w zakre-
sie zachowań samobójczych u młodzieży. Jak wynika 

z niniejszego badania, a także studiów innych badaczy, 
występowanie zaburzeń psychicznych wiąże się z wy-
stępowaniem tendencji samobójczych (1, 9). Biorąc 
pod uwagę wskazaną obserwację, można podjąć pró-
bę interpretacji tych wyników badania, wykorzystując 
teorię społecznego uczenia się. Dzieci i adolescen-
ci obserwując zachowania, trudności oraz tendencje 
osób z problemami psychicznymi w rodzinie, mogą 
społecznie dziedziczyć pewne metody radzenia sobie 
z trudnościami, które prezentowane są przez bliskich 
dorosłych – w tym tendencje samobójcze jako mecha-
nizm obronny czy sposób radzenia sobie ze stresem.

W prezentowanym badaniu zaobserwowano, iż 
tendencje samobójcze występowały częściej u adole-
scentów, których matki posiadały wykształcenie pod-
stawowe lub średnie oraz u młodzieży, wśród której 
ojcowie posiadali wykształcenie wyższe. Jest to ob-
serwacja trudna do jednoznacznego zinterpretowania. 
Możliwe, iż w rodzinach o niższym poziomie wykształ-
cenia występuje mniejsza świadomość problemu ten-
dencji samobójczych u dzieci i młodzieży oraz mniej-
sza świadomość możliwości uzyskania profesjonalnej 
pomocy. Możliwe, iż w tych rodzinach mniejszą wagę 
przywiązuje się do problemów egzystencjalnych mło-
dzieży. W rodzinach natomiast, w których rodzice 
posiadają wyższe wykształcenie, silniejszy może być 
stres młodzieży związany z pokładanymi w nich ocze-
kiwaniami i wykreowanym przez rodziców obrazem ich 
przyszłych osiągnięć i kariery.

Interesujący jest wykazany w naszym badaniu związek 
niskiej masy urodzeniowej adolescentów z częstszym 
występowaniem tendencji samobójczych u badanej 
młodzieży. Dzieci z niską masą urodzeniową są w gru-
pie ryzyka wystąpienia różnorakich problemów zdrowot-
nych, również w perspektywie longitudinalnej. Związek 
niskiej masy urodzeniowej z wystąpieniem problemów 
natury psychicznej w życiu dorosłym znajduje potwier-
dzenie w badaniach zagranicznych (19-21). Wydaje 
się, iż wyjaśnienie zaobserwowanej zależności wymaga 
dalszych badań. Należy pamiętać bowiem, iż pomiędzy 
urodzeniem dziecka z niską masą urodzeniową a ujaw-
nieniem się tendencji samobójczych w adolescencji wy-
stępuje znaczny odstęp czasowy. Może to wiązać się 
z wystąpieniem wielu innych czynników wyjaśniających 
pojawienie się procesu samobójczego u młodzieży. 

W świetle refleksji teoretycznej oraz badań zagra-
nicznych dotyczących dzieci, młodzieży i osób do-
rosłych w odniesieniu do problemu suicydologii i za-
burzeń psychicznych, wyniki uzyskane w niniejszym 
badaniu nie dziwią. Można uznać, iż są one zgodne 
z głównymi kierunkami współczesnej wiedzy o tenden-
cjach samobójczych dzieci i młodzieży oraz współwy-
stępowaniu tendencji samobójczych z różnymi zabu-
rzeniami psychicznymi.

WNIOSKI

1. Odsetek pacjentów z tendencjami samobójczy-
mi wśród młodzieży hospitalizowanej w oddzia-
łach pediatrycznych badanych przy pomocy 
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kwestionariusza MINI Kid jest wysoki, bo wynosi 
aż 21,7%.

2. Tendencjom samobójczym, wykrywanym kwe-
stionariuszem MINI Kid, towarzyszą inne zabu-
rzenia psychiczne, w tym najczęściej: mania, 
lęk separacyjny, hipomania, agorafobia, depre-
sja oraz zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne.

3. W świetle badań istotnym wydaje się przesie-
wowe badanie pacjentów hospitalizowanych 
pediatrycznie pod kątem możliwego wystę-
powania problemów natury psychicznej oraz 
rozpowszechnianie wśród lekarzy pediatrów 
wiedzy o narzędziach, takich jak kwestionariusz 
MINI Kid.
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