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I. SAMOBÓJSTWA  
Epidemiologia 

 Wskaźnik samobójstw w Polsce- 14 / 100 
tys./ rok 

2001r.- 5200 zarejestrowanych samobójstw: 

 47%- nie ustalono przyczyny; z pozostałych:  

 30%- choroba psychiczna,  

 20%- konflikty  interpersonalne,  

 15%- przewlekła choroba ,  

 15%- zła sytuacja ekonomiczna, 

 5%- żałoba,  

 5%-zawód miłosny  

 



Epidemiologia samobójstw i prób 

samobójczych 

 Mężczyźni  dokonują samobójstwa 2- 4  x częściej 

 W populacji ogólnej liczba samobójstw wzrasta z 
wiekiem,  w zab. psychicznych najwięcej między 
30- 40 r. ż. 

 U młodzieży i młodych osób dorosłych 
samobójstwo stanowi I lub II  (po urazach) 
przyczynę zgonów 

 Systematyczny wzrost liczby samobójstw, w 
Polsce o 35% od 1989 do 1999 r. 

 Wskaźnik prób samobójczych do samobójstw: 
10/1- wyższy u kobiet i w młodszych grupach 
wiekowych 



Przyczyny samobójstw 

ŹRÓDŁO: zespół depresyjny, paranoidalny, 
dysforia, bilans, skrajne sytuacje, presja 
społeczna, uwarunkowania kulturowe 

MOTYW: 

 Śmierć jako uwolnienie od bólu 
psychicznego, poczucia beznadziejności, 
frustracji; jako rozwiązanie problemu, 
konfliktu 

 Pragnienie odwetu, wywarcia wpływu, 
uzyskania pomocy (często próby samobójcze 
instrumentalne) 

 Pragnienie ofiary, nagrody, rytuał 



Przyczyny samobójstw 

U 90 % osób w czasie próby samobójczej można 
stwierdzić zab. psychiczne (objawy zespołu 
depresyjnego u  50 % osób, alkoholizm u 25 %) 

Ryzyko samobójstwa u osób z zab. psychicznymi 
jest 12x wyższe niż w populacji ogólnej 

Z powodu samobójstwa umiera: 

 15% osób z zab. depresyjnymi, 

 10% z zab. dwubiegunowymi, 

 10% ze schizofrenią, 

 10% z poważnymi zab. osobowości (borderline, 
dysocjalna),  

 15% z uzależnieniem od alkoholu lub SPA 

 5% z zab. organicznymi 



Czynniki ryzyka samobójstwa 

1. Rasa biała 

2. Płeć męska 

3. Podeszły wiek 

4. Ustalona diagnoza psychiatryczna 

5. W aktualnym obrazie psychopatologicznym: 
omamy imperatywne, urojenia winy, 
hipochondryczne, wysoki poziom niepokoju, 
pobudzenie, bezsenność, natręctwa 
związane ze śmiercią 

6. Próby samobójcze w przeszłości 

7. Samobójstwa w rodzinie 

8. Skuteczność, dziwaczność obranej metody 



Czynniki ryzyka samobójstwa 
9. Zapobieganie możliwości odratowania 

10. Pedanteria w realizacji planu samobójczego 

11. Szczery zamiar odebrania sobie życia 

12. Przewlekła choroba somatyczna (ból, 
kalectwo) 

13. Samotność, brak wsparcia społecznego 

14. Bezrobocie, spadek statusu społecznego, 
zła sytuacja materialna 

15. Sytuacje traumatyczne 

16. Informowanie otoczenia o zamiarach 

 (mit: kto mówi, że się chce zabić to na pewno 
tego nie zrobi. Większość samobójców 
przed śmiercią informowała rodzinę lub 
lekarzy) 



Postępowanie z pacjentem po próbie 

suicydalnej 

1. Zapewnienie bezpieczeństwa   

2. Leczenie powikłań somatycznych  próby                                                              

3. Zebranie informacji nt. zdarzenia od 
chorego i świadków, wyjaśnienie motywów 
(mit: rozmowa nt. samobójstwa zwiększa 
jego ryzyko. W rzeczywistości empatyczny 
wywiad może mieć charakter 
terapeutyczny.) 

4. Konsultacja psychiatryczna, na ogół 
hospitalizacja (nie zawsze po próbach 
instrumentalnych, samouszkodzeniach bez 
charakteru samobójczego) 



Postępowanie z pacjentem po próbie 

suicydalnej 

5. Ścisła obserwacja uniemożliwiająca 
ponowienie działań samobójczych 

6.  Ustalenie możliwości zapanowania nad 
impulsami 

7. Wskazanie innych możliwości rozwiązania 
problemu 

8. Farmako- i psychoterapia uwzględniająca 
obraz psychopatologiczny 

9.  Ustalenie i zaktywizowanie źródeł oparcia 

 



II. ZACHOWANIA AGRESYWNE 
Psychologia agresji 

Przemoc- regresywna forma zachowania z 
działaniem przeciwko integralności fizycznej 
innych osób. Niekiedy adekwatny sposób 
obrony, często- aspołeczny środek realizacji 
własnych celów.  

Do agresji w znaczeniu psychopatologicznym, 
dochodzi w wyniku narastającego poczucia 
zagrożenia, bezsilności, utraty kontroli nad 
otoczeniem. 

Lęk           uczucia agresywne (złość, 
wściekłość)          działania agresywne 



Psychologia agresji 

 ŹRÓDŁO: urojenia prześladowcze, 

odnoszące, omamy o charakterze 

krytykującym, bluźnierczym, imperatywnym, 

dysforia, dezorientacja, zachowania 

impulsywne i planowe 

 MOTYW: planowany lub doraźny 

 CEL: ukierunkowany, uogólniony lub 

przypadkowy 

 



Ocena zagrożenia agresją 

1. Agresja przewidywana: obecność 
motywów agresywnych bez gotowości do 
realizacji 

 

2. Agresja zagrażająca: motywy z tendencją 
do realizacji (bladość, wzrost napięcia 
mięśniowego, drżenie, niepokój ruchowy, 
wypowiedzi głośne, nieskładne, wulgarne, 
groźby) 

 

3. Agresja w toku: czynna realizacja działań 
agresywnych 

 



Czynniki ryzyka działań agresywnych 

 Płeć męska 

 Wiek 15- 25 lat 

 Ubóstwo, niskie 

wykształcenie 

 Słabe związki 

społeczne, uczuciowe 

(brak rodziny, izolacja, 

trudności 

wychowawcze, 

konflikty z prawem) 

 Zachowania 

agresywne, stany 

dysforyczne w 

wywiadzie 

 Słaba kontrola emocji 

     (osobowość 
impulsywna, 
borderline, 

 dyssocjalna,  
upośledzenie, 
otępienie, org. zab. 
osobowości) 

 

STAN SOMATYCZNY 

  Urazy głowy, zatrucia, 
napad padaczkowy, 
neuroinfekcje, guzy 
OUN, zab. krążenia 
mózgowego 

 Choroby metaboliczne 

(nadcz. tarczycy, 
hipoglikemia) 

 

 



STAN PSYCHICZNY 

 Uzależnienia  

     (zesp. abstynencyjne) 

 Pobudzenie ruchowe 

 Urojenia (zwłaszcza 

prześladowcze) 

 Omamy imperatywne 

 Dezorientacja, błędne 

interpretowanie 

otoczenia 

    (zab. świadomości, 

zesp. urojeniowe) 

 Strach, dysforia 

 

 

 

OKOLICZNOŚCI 

 Aktualna frustrująca 

sytuacja  

    (krzywda, rywalizacja, 

odrzucenie, zazdrość) 

 Zapowiedzi i groźby 

agresywne 

 Zachowania 

wskazujące na 

planowanie działań 

agresywnych. 

Czynniki ryzyka działań agresywnych 



Podstawowe zasady bezpieczeństwa w 

kontakcie z pacjentem agresywnym 
 Odmowa kontaktu 

dopóki pacjent jest 
uzbrojony, wezwanie 
policji 

 Badanie w obecności 
osób trzecich 

 Korzystanie z 
pomieszczeń 
obszernych, bez 
sprzętów, których 
można użyć jako 
broni, z sygnalizacją 
zagrożenia 

 Zapewnienie 
swobodnego dostępu 
do wyjścia 

 

 

 Usunięcie osób 
wpływających 
prowokująco 

 Zapewnienie 
obecności osób 
zwiększających 
poczucie 
bezpieczeństwa 

 Uzyskanie informacji 
o okolicznościach 
zachowania 
agresywnego (kto i 
dlaczego wzywał 
pomoc? Co się 
wydarzyło? Kto już 
interweniował?) 



Przeciwdziałanie zachowaniom 

agresywnym 

Agresja przewidywana: inicjowanie kontaktu, 

dążenie do ujawnienie motywów oraz do 

poszukiwania skutecznych metod radzenia sobie z 

nimi przez chorego, udzielenie  wyjaśnień o ich 

możliwym tle i źródłach. 

Postawa lekarza powinna być zdecydowana, 

bezpośrednia, spokojna, neutralna. Należy unikać 

przedłużającego się kontaktu wzrokowego, 

osądzania, okazywania przewagi, podnoszenia 

głosu, ksobnych interpretacji wypowiedzi chorego 

 



Agresja zagrażająca 

1. Ocena zdolności pacjenta do kontroli 

impulsywnych zachowań. 

2. Poinformowanie chorego, że mamy 

świadomość jego skłonności 

 3. Po udanej próbie kontaktu pomoc w  

uzyskaniu kontroli nad zachowaniem przez: 

 Umożliwienie uzewnętrznienia 

zagrażających emocji w niezagrażający 

sposób 

 Zwrócenie uwagi na odróżnienie myśli 

agresywnych od zachowań tego rodzaju 

Przeciwdziałanie zachowaniom 

agresywnym 



 Okazanie chęci pomocy w odzyskaniu 

samokontroli  (zaoferowanie czasu, 

cierpliwości, zainteresowania, kompetencji) 

 Wyjaśnienie pacjentowi jego aktualnej 

sytuacji emocjonalnej i zdrowotnej 

 Zapewnienie możliwie spokojnych warunków 

 Podanie leków uspakajających 

 

Przeciwdziałanie zachowaniom 

agresywnym 



Zasady stosowania przymusu 

bezpośredniego 
 Przygotować dostateczną ilość środków i 

osób (optymalnie- 5, jedna osoba chroni 
głowę, pozostałe- po jednej kończynie) 

 Na znak osoby kierującej pozostałe chwytają 
po jednej kończynie i w pozycji leżącej 
przymocowują pasami do części łóżka 

 Działanie nie może mieć cech agresji, odwetu 
(unikać komentarzy, krzyków) 

 Środki unieruchamiające powinny być użyte 
skutecznie bez powstania u chorego urazów  

 Usunąć niebezpieczne przedmioty z odzieży i 
otoczenia chorego 

 Choremu należy wyjaśnić przyczyny 
unieruchomienia 



 Po unieruchomieniu: nogi powinny być 
rozłożone, jedna ręka przy boku, druga nad 
głową, głowa nieco uniesiona 

 Leki uspakajające podać jak najszybciej, po 
wykluczeniu, że pacjent nie znajduje się pod 
wpływem substancji psychoaktywnych 

 Unieruchomionemu należy zapewnić ciągłą 
opiekę 

 Czas unieruchomienia powinien być jak 
najkrótszy, lecz dawać względną pewność 
ustąpienia zagrożenia 
 

Zasady stosowania przymusu 

bezpośredniego 



Leki stosowane doraźnie w stanach 

agresji i pobudzenia 

 

 Chloropromazyna (Fenactil) 25- 50 mg i.m. 

 Chlorprothixen  (Truxal)        25- 50 mg i.m. 

 Pernazyna                              25- 50 mg i.m. 

 Promazyna                             25- 50 mg i.m. 

 Lewomepromazyna (Tisercin)  25 mg i.m. 

 Haloperidol                            2,5- 5 mg i.m. 

 Clopixol acuphase           25-100 mg i.m. co 3 dni  

 



Leki stosowane doraźnie w stanach 

agresji i pobudzenia 

 

 Clonazepam                          1- 2 mg i.m.  

 Lorazepam    1- 2 mg i.m.  

 Clorazepat (Tranxene)           50- 200 mg i.m. 

 Diazepam                                   5- 10 mg i.m. 

 Hydroksyzyna                            50- 100 mg i.m. 

 

 



Dalsze postępowanie z chorym 

agresywnym 
 Poinformowanie rodziny o tle zaburzeń, 

przesłankach postępowania, dalszych 

planach 

 Konsultacja psychiatryczna- jeżeli 

zachowania agresywne powtarzają się lub 

istnieje podejrzenie, że są one wynikiem 

zaburzeń psychicznych 

 Hospitalizacja- przy znacznym nasileniu 

agresji z zagrożeniem życia lub zdrowia, 

jeżeli wynika ona z zaburzeń wymagających 

leczenia w oddziale psychiatrycznym  



III. Ostre zaburzenia psychotyczne 

     Podłoże Zachowania 

zagrażające 

Czynniki zagrożenia 

Psychozy 

organiczne 

Dezorientacja, 

dezorganizacja 

naglące stany 

somatyczne, agresja, 

przypadkowe 

narażenie życia 

Zaburzenia 

schizofreniczne 

dezorganizacja, 

dezinterpretacja, 

objawy katatoniczne 

Agresja, przypadkowe 

narażenie życia, 

samobójstwo, 

Psychozy 

afektywne 

zachowania 

samobójcze, 

pobudzenie 

psychoruchowe 

 

Samobójstwo, 

agresja 



Dezorganizacja    zachowania 

    Może być przyczyną przypadkowego 
narażenia życia lub zdrowia pacjenta lub 
innych osób.   

 Zachowanie jest nieuporządkowane, 
chaotyczne, bezcelowe, niezrozumiałe, 
niekonsekwentne, nieliczące się z warunkami 
i oczekiwaniami otoczenia.  

 Często chory zaniedbuje podstawowe 
potrzeby życiowe.  

 Występuje w: katatonii, manii, zespole 
paranoidalnym, zaburzeniach 
dysocjacyjnych, ostrej reakcji na stres, 
majaczeniu. 



Dezinterpretacja 

Wynika z przekonań urojeniowych lub doznań 

omamowych. Poczucie zagrożenia może 

prowadzić do działań obronnych, niekiedy z 

agresją, dewastacją.             

W psychozach paranoidalnych częsty jest motyw 

niezrozumiałej zmiany w otoczeniu lub własnej 

tożsamości mogący inicjować zachowania 

zagrażające. 



Analiza zagrożenia w ostrych zaburzeniach 

psychotycznych  

 1. Wykluczenie poważnych stanów somatycznych 

jako podłoża objawów psychicznych:  

wywiad, badanie przedmiotowe, neurologiczne  

bad. dodatkowe (bad. lab., bad. obrazowe, bad. 

toksykolog., dno oka, CSF) 

2. Ocena zagrożenia tendencjami samobójczymi 

3. Ocena zagrożenia, jakie pacjent w wyniku 

objawów stanowi dla innych osób 

4. Ocena zagrożeń wynikających z dezorganizacji 

5. Wstępna ocena stanu psychicznego. 



Analiza zagrożenia- cechy psychozy na 

podłożu somatycznym 

 Nagłe wystąpienie objawów (godziny) 

 Objawy zaburzeń świadomości 

 Pierwszy epizod chorobowy 

 Starszy wiek 

  Współwystępowanie chorób somat., urazy 

 Uzależnienia 

 Inne niż słuchowe zab. spostrzegania 

 Obj. neurolog. lub zmiana ich charakteru 

 Objawy katatoniczne 

 



Analiza zagrożenia- najczęstsze 

somatyczne przyczyny psychozy 

 Intoksykacje: SPA (zatrucie lub objawy 
abstynencyjne), cholinolityki, preparaty 
naparstnicy, L- dopa i agoniści dopaminy, 
glikokortykoidy, izoniazyd, metale ciężkie, CO 

 Zaburzenia metaboliczne: hipoglikemia, hipo- i 
hiperkaliemia, encefalopatia wątrobowa, ostra 
porfiria, niedobory wit. B1, B12, PP, ch. 
Cushinga, ch. Addisona, hipo- i hipertyreoza, 
ostre zap. trzustki, zesp. paraneoplast. 

 Choroby neurologiczne: uraz głowy, zap. mózgu i 
opon m.r., kiła OUN, guzy OUN, SM, SLE,        
ch. Wilsona, ch. Huntingtona, napady częściowe 
złożone, zab. krążenia mózg. 

 



Analiza zagrożenia -wnioskowanie o 

uwarunkowaniu reaktywnym zaburzeń  

Stany reaktywne są na ogół mniej zagrażające i 
krótkotrwałe (najczęstsze objawy 
dysocjacyjne). Rozwój psychozy pozostaje 
z urazem psychicznym w związku : 

1. Czasowym 

2.  Treściowym (charakter urazu przejawia 
się w treści objawów)  

3. Funkcjonalnym (objawy stanowią 
katatymiczne spełnienie lub zaprzeczenie 
urazu) 

 



Postępowanie doraźne w ostrych 

zaburzeniach psychotycznych     

Warunki wstępne:  

 zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim 

uczestnikom wydarzeń,  

 szybka analiza dostępnych informacji zebranych 

od pacjenta i otoczenia,  

 udzielenie choremu rzetelnych wyjaśnień - nie  

należy podejmować działań ograniczających 

swobodę przed próbą kontaktu i oceną możliwości 

współpracy i decyzyjności chorego 



Postępowanie doraźne w ostrych 

zaburzeniach psychotycznych 

Nawiązanie kontaktu z pacjentem psychotycznym 

      wymaga taktu, życzliwości, okazania chęci 

pomocy i zrozumienia .  

Zachowanie lekarza powinno być: proste, stanowcze 

i jednoznaczne, wolne od moralizowania, 

konfrontacji, wskazujące na konieczność 

ograniczenia zagrażających działań  

Zachowanie chorego należy traktować jako stan 

regresji, wymagający wsparcia emocjonalnego, 

czasowego przejęcia odpowiedzialności, 

wzmacniania poczucia bezpieczeństwa, 

strukturyzowania otoczenia 



Postępowanie doraźne w ostrych 

zaburzeniach psychotycznych 
 Ostra psychoza zazwyczaj wymaga hospitalizacji 

 Postępowanie ambulatoryjne: konsultacja  

psychiatryczna lub- w przypadkach naglących  

skierowanie do szpitala 

 Hospitalizacja niepsychiatryczna:  

w psychozach somatogennych o przyczynach  

stanowiących wskazanie do hospitalizacji 

 Chory pobudzony, agresywny, w silnym niepokoju, 
ze zdezorganizowanym zachowaniem wymaga 
szybkiego podania anksjolityku 



Postępowanie doraźne w ostrych 

zaburzeniach psychotycznych 

Hospitalizacja psychiatryczna: 

     obawy chorego i rodziny wymagają informacji 

ze strony lekarza kierującego, przedstawienia 

korzyści i realnych niewygód.  

 Nie należy ,,chronić’ pacjenta przed właściwym 

leczeniem.  

 Skierowanie, oprócz wstępnego rozpoznania 

(można podać zespół) powinno zawierać 

informacje z wywiadu (co się działo, od kiedy, 

ewent. objawy psychopatologiczne). 



IV. Ostre powikłania 

psychofarmakoterapii 

Zatrucia lekami: lit, trójcykliczne leki 
przeciwdepresyjne, neuroleptyki- 

Wymagają hospitalizacji toksykologicznej 

 

Ostre dystonie (najczęściej u młodych 
mężczyzn po silnych KN,  

    ½- 1 amp. biperydenu sc (Akineton)) 

 

Napady drgawkowe  

Klozapina, LPP I generacji,  LPD- zwł. 
maprotylina, mianseryna 



Ośrodkowy zespół antycholinergiczny 

Może wystąpić w trakcie leczenia: TCA, słabymi 

LPP I generacji (chlorprotyksen, tiorydazyna,  

lewomepromazyna), klozapinie, olanzapinie, BDZ, 

różnymi lekami internistycznymi,antybiotykami  

Objawy:  

 jakościowe  zaburzenia świadomości (zesp.  

 majaczeniowy),  

 suchość i zaczerwienienie powłok  

 skórnych, wysychanie błon śluzowych, 

  szerokie i  

 sztywne źrenice, 

  tachykardia,   

 atonia jelit i pęcherza  moczowego 

Leczenie: odstawienie cholinolityków, fizostygmina 



Złośliwy zespół poneuroleptyczny 

 
Kryteria:  

 przyjmowanie leku blokującego przekaźnictwo 

dopaminergiczne (LPP, metoklopramid) 

 hipertermia> 38 C,  

 narastająca sztywność mięśni,  

 wzrost CPK>1000 j, leukocytoza>15 tys, mioglobinuria 

 skoki RR, tachykardia, tachypnoe 

 jakościowe zab. świadomości 

Postępowanie: 

 odstawienie podejrzanego leku 

 leczenie objawów somatycznych 

 leki obniżające napięcie mięśniowe (BDZ, Dantrium, leki 

dopaminergiczne: amantadyna, bromokryptyna, pergolid) 

 



Zespół serotoninowy 

Po lekach serotoninergicznych: SSRI, IMAO,  

klomipramina, kojarzenie LPD z litem  

Objawy: 

 niepokój, pobudzenie, objawy maniakalne 

 mioklonie, drżenia mięśniowe, wzmożenie 

odruchów ścięgnistych i okostnowych,   

 dreszcze, zlewne poty,  

 nudności, wymioty, biegunka, 

 tachykardia, hipertermia,  

 zaburzenia świadomości 

 


