
Procedury postępowania w stanach kryzysu suicydalnego 

(zagrożenie podjęciem próby samobójczej) 

obowiązujące w ZS w Mielnie 
 

 Ocena ryzyka podjęcia próby samobójczej ma na celu określenie 

najwłaściwszego sposobu reakcji. Na terenie szkoły wybór określonej inwestycji 

jest uzależniony od odpowiedzi na pytanie: czy uczeń stanowi dla siebie samego 

zagrożenie i konieczna jest natychmiastowa konsultacja, czy wystarczającą 

pomoc otrzyma w domu rodzinnym, szkole i konsultacja może być odroczona w 

czasie? 

 Na podstawie rozmowy z uczniem, oceny czynników ryzyka 

samobójstwa, czynników protekcyjnych i innych dostępnych informacji 

możemy oszacować zagrożenie suicydalne  i określić następujące rodzaje 

ryzyka: 

 
 Nagłe (≤ 48 h) Bliskie (dni, tygodnie) Długoterminowe 

(miesiące, lata) 
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Myśli i nasilone tendencje 

samobójcze. 

Opracowany plan 

popełnienia samobójstwa. 

Zaburzenia psychiczne. 

Poczucie braku nadziei.  

Dostęp do śmiertelnych 

środków. 

Nie podaje  żadnych 

powodów, aby żyć,. Jest 

impulsywny, niespokojny 

 

Myśli samobójcze bez 

tendencji i planów, myśli 

samobójcze mogą 

przebierać formę bierną 

 ( wypowiedzi typu” nie 

warto żyć, lepiej byłoby 

umrzeć”) lub aktywną 

(myślę o tym aby skończyć 

ze sobą”) 

Uzależnienia. 

W rodzinie ucznia 

występują zaburzenia 

psychiczne. 

Problemy bez myśli 

samobójczych lub myśli nie 

są sprecyzowane 

szczegółowo, pojawiają się 

rozważności o śmierci. 

Objawy depresji, objawy 

uzależnień. W rodzinie 

ucznia występują zaburzenia 

psychiczne. 
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Natychmiastowe działania 

mające zapewnić 

bezpieczeństwo, w tym 

konsultacja specjalistyczna. 

 

 

 

 

 

 

Natychmiastowe działania 

mające zapewnić 

bezpieczeństwo, w tym 

konsultacja specjalistyczna 

(w przypadku myśli 

aktywnych). Opracowanie 

planu interwencji w 

najbliższym czasie (pomoc 

psychiczna, opieka 

ambulatoryjna lub szpitalna, 

podstawowa opieka 

medyczna, opieka poradni 

psychologiczno-

pedagogicznej, ośrodka 

interwencji kryzysowej, 

ośrodka terapii uzależnień). 

 

Opracowanie planu 

interwencji w najbliższym 

czasie (pomoc 

psychiatryczna, opieka 

ambulatoryjna lub szpitalna, 

podstawowa opieka 

medyczna . opieka poradni 

psychologiczno-

pedagogicznej, ośrodka 

interwencji kryzysowej, 

ośrodka terapii uzależnień), 

ustalenie systematycznych 

spotkań w celu 

monitorowania nastroju i 

ryzyka zagrożenia 

suicydalnego. 



  

Aby móc ocenić zagrożenie, warto podjąć rozmowę dotycząca zachowań 

samobójczych (myśli, planów, wybranych środków, prób). Ważne, aby taka 

rozmowa była prowadzona w sposób otwarty, ponieważ tylko wtedy może ona 

przynieść ulgę osobie zagrożonej. 

 

W przypadku ryzyka nagłego i krótkoterminowego:  

 

 Ciągłe przebywanie z uczniem, niezwłoczne wezwanie pogotowia w celu 

doprowadzenia do konsultacji specjalistycznej, 

 skierowanie do lekarza czy innego profesjonalisty zajmującego się 

zdrowiem psychicznym, kontakt z rodziną i przekonanie jej do podjęcia 

współpracy, 

 regularne spotkania, utrzymywanie stałego kontaktu po konsultacji i / lub 

hospitalizacji. 

 

Kierowanie na konsultacje: 

 wyjaśnienie powodów konieczności konsultacji, kontakt 

z rodzicami/opiekunami prawnymi i przekazanie im informacji 

o zagrożeniu samobójczym, 

 wskazanie rodzicom/opiekunom miejsc pomocy(numery telefonu, 

adresy) w razie potrzeby pomoc w umówieniu wizyty, 

 poinformowanie o prawdopodobnym przebiegu konsultacji 

psychiatrycznej (w celu obniżenia lęku z tym związanego), 

 spotkanie z uczniem po konsultacji (jako wyraz troski, zainteresowania). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pisemne potwierdzenie przekazania informacji o zagrożeniu suicydalnym dla 

rodziców/ opiekunów prawnych- przykład. 

 

 

Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19.08.1994 (DzU 1994 nr 111, 

poz. 535)- wybrany fragment. 

 

Postępowanie lecznicze. 

 

Przyjęcie do szpitala psychiatrycznego. 

Art. 21. 1. Osoba, której zachowanie wskazuje na to, że z powodu zaburzeń 

psychicznych może zagrażać bezpośrednio własnemu życiu albo życiu lub 

zdrowiu innych osób, bądź nie jest zdolna do zaspokajania podstawowych 

potrzeb życiowych, może być poddana badaniu psychiatrycznemu również bez 

jej zgody, a osoba małoletnia lub ubezwłasnowolniona całkowicie- także bez 

zgody jej przedstawiciela ustawowego. W tym przypadku art. 18 ma 

zastosowanie. 

2 Konieczność Przeprowadzenia badania , o którym mowa w ust. 1, stwierdza 

lekarz. Przed przystąpieniem do badania uprzedza się osobę badaną lub jej 

przedstawiciela ustawowego o przyczynach przeprowadzenia badania bez jej 

zgody. 

 

Zgodnie z art. 21 ustawy „ osoba której zachowanie wskazuje na to, że z 

powodu zaburzeń psychicznych może zagrazać bezpośrednio własnemu życiu 

albo życiu lub zdrowiu innych osób, bądź nie jest zdolna do zaspokojenia 

 

        Potwierdzamy, że zostaliśmy powiadomieni o zagrożeniu podjęcia próby 

samobójczej przez nasze dziecko 

…………………………………………….(imię i nazwisko dziecka) oraz 

konieczności niezwłocznej/szybkiej konsultacji specjalistycznej 

(psychologicznej, psychiatrycznej). 

      Zostały nam przekazane numery telefonów i adresy miejsc, gdzie możemy 

uzyskać pomoc: 

Izba przyjęć dla dzieci i młodzieży (z oddziałem dla dzieci i młodzieży), 

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, Poradnia 

Psychologiczno-Pedagogiczna, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Inne. 

 

 

 
………………………………..                               ………………………………………… 

         data i miejscowość                                             podpisy rodziców/opiekunów prtawnych 

 



podstawowych potrzeb życiowych, może być poddana badaniu 

psychiatrycznemu również bez jej zgody, a osoba małoletnia lub 

ubezwłasnowolniona- także bez zgody jej przedstawiciela ustawowego”. Celem 

takiego badania jest określenie, czy osoba stanowi zagrożenie dla własnego 

życia lub dla innych, przejawia zaburzenia psychiczne i czy wymagana jest 

hospitalizacja. Badanie takie może przeprowadzić lekarz psychiatra lub inny 

lekarz, w tym również podstawowej opieki zdrowotnej. W razie potrzeby może 

on zażądać przewiezienia badanego do szpitala z zastosowaniem przymusu 

bezpośredniego w obecności lekarza lub ratownika medycznego. Istotne jest to 

aby takie badanie wraz z uzasadnieniem odnotować w dokumentacji. 

 

 

Zatwierdzone na posiedzeniu Rady Pedagogicznej ZS w Mielnie w dn.   ……… 


