
 Biuletyn dla Rodziców 
 Zachowania autodestrukcyjne 
 dzieci i młodzieży 

 W ostatnich latach notuje się wśród dzieci i młodzieży coraz większy odsetek 

 samookaleczeń. Co prawda trudno znaleźć statystki dotyczące tego zjawiska, ale 

 wyraźny wzrost obserwują nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy czy lekarze. 

 Czym jest samookaleczenie? 

 Samookaleczenie jest rodzajem zachowania autodestrukcyjnego  , nazywanego też 
 autoagresją. Zjawisko jest znane od czasów Freuda, a nawet i wcześniej, jednak do tej 
 pory nie opracowano dla niego kryteriów diagnostycznych, a pojęcia i definicje się 
 często przenikają i nie są ujednolicone. 

 Ponadto, w przeciwieństwie do, np. depresji temat jest rzadko poruszany publicznie i 

 mimo, że istnieje, został zepchnięty na dalszy plan. 

 Opierając się na definicji amerykańskiego psychiatry A. Favazzy, samouszkodzenia 
 wśród dzieci i młodzieży można rozumieć jako ogólnie nieakceptowane akty 
 bezpośredniej autodestrukcji, w których osoba świadomie zmierza do wyrządzenia sobie 
 natychmiastowej szkody, a celem ataku jest jej ciało. Samouszkodzenie jest działaniem 
 dobrowolnym, intencjonalnym i pozbawionym zamiaru samobójczego. 

 Zachowania autodestrukcyjne są często dzielone na typy. Najczęściej wyróżnia się: 

 -autoagresję bezpośrednią (bezpośrednie ataki na własne ciało, a także, 

 samooskarżanie) 

 -autoagresję pośrednią ( jednostka wymusza, prowokuje i poddaje się agresji innych). 

 Występuje także podział na werbalną i niewerbalną. 

 -autoagresja werbalna polega na zaniżaniu swej samooceny, poprzez wmawianie sobie 
 małej wartości, częstą krytykę siebie i swojego zachowania. 
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 -autoagresja niewerbalna, czyli „klasyczne” samookaleczanie się fizyczne 

 Do najczęstszych form samookaleczenia wśród młodzieży należy: 

 - nacinanie skóry nożem, nożyczkami, żyletką, potłuczonym szkłem. Jednak nie zawsze 

 zostają użyte ostre narzędzia, czasem młode osoby, w obawie przed zbyt silnym 

 krwawieniem lub zrobieniem sobie krzywdy używają stosunkowo tępych przedmiotów 

 (np. kapsle, nożyczki dla dzieci, przybory geometryczne). Nacięcia najczęściej pojawiają 

 się na skórze rąk lub nóg. 

 -nakłuwanie ciała 

 -gryzienie się 

 -wyrywanie włosów, brwi, rzęs 

 -drapanie, aż do poważnych uszkodzeń skóry, a w dalej rozdrapywanie, zrywanie 

 strupów 

 -powodowanie oparzeń wodą lub innymi substancjami 

 Zdecydowanie rzadziej obserwuje się połykanie ostrych przedmiotów lub uderzanie o 

 twarde przedmioty czy łamanie kości. 

 Osoby, zwłaszcza młode, które dokonują samookaleczeń, po akcie autoagresji 

 zachowują się sposób dwojaki. Przed dorosłymi najczęściej ukrywają rany, noszą bluzy z 

 długimi rękawami nawet, jak jest bardzo ciepło, a gdy ktoś zauważy zranienia zwykle 

 tłumaczą się tym, że podrapał ich kot lub przyznają się do cięcia, tłumacząc, że był to 

 pierwszy i ostatni raz. Natomiast przed rówieśnikami, bardzo często demonstrują  ślady 

 po autoagresji, nawet jeśli nie bezpośrednio, to przez publikacje zdjęć w internecie. 

 Zresztą nietrudno znaleźć wpisy w mediach społecznościowych, na forach lub blogach 

 ze szczegółowym opisem samookaleczania się. Zwykle takie teksty, opisują to 

 zachowanie jako coś niezwykle przyjemnego, relaksującego, dającego ulgę. 

 Nie ma jednej przyczyny samouszkodzeń, jest wiele. Pojawiają się kompleksowo i 

 trwają przez dłuższy czas zanim dojdzie do zachowania autdestrukcyjnego. 
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 Jakie są przyczyny samookaleczania? 

 Do najczęstszych przyczyn należą:  dysfunkcje systemu rodzinnego, zarówno głębokie 

 (choroby psychiczne rodziców, alkoholizm i inne uzależnienia, poważne zaniedbywanie 

 dziecka, maltretowanie, wykorzystywanie seksualne, przestępczość), jak też bardziej 

 ukryte, np.: 

 -  nieprawidłowy podział ról w rodzinie, 

 -  słabość więzi między rodzicami, stałe konflikty 

 -  nieadekwatne do możliwości wymagania wobec dzieci  (zbyt wygórowane lub ich brak) 

 -  postawy wychowawcze rodziców: nadopiekuńczość,  odrzucanie emocjonalne, 

 -  utrata kontaktu z którymś z rodziców lub inną,  ważną osobą, 

 -  niespójny system wychowawczy, 

 -  zbyt duża lub przeciwnie zbyt mała ilość obowiązków  wobec dzieci 

 Samouszkodzenia wśród dzieci i młodzieży  zdarzają  się również wtedy, gdy młodzi 

 ludzie nie radzą sobie z wymaganiami otaczającego środowiska, np. szkoły. Często 

 nastolatki nastawione na rywalizację i odnoszenie sukcesów w szkole podstawowej mają 

 trudności w odnalezieniu się w szkole ponadpodstawowej. Trudniejszy materiał, więcej 

 wiedzy i umiejętności do opanowania, przedmioty na poziomie rozszerzonym, a nawet 

 dojazdy do szkoły powodują, że ciężko zdobywać tak dobre oceny, jak wcześniej. Tutaj 

 zarówno dziecko, jak i rodzic musi zrozumieć, że w szkole średniej chodzi o to, aby się 

 uczyć do przyszłości, wyboru studiów i zacząć się specjalizować w konkretnej dziedzinie, 

 a niekoniecznie uczyć się tylko dla pięknego świadectwa. 

 Do innych, już pozaśrodowiskowych, przyczyn  samouszkodzenia wśród dzieci i 

 młodzieży  można zaliczyć brak umiejętności kontrolowania  poziomu pobudzenia oraz 

 3 



 uszkodzenia mózgu. Samouszkodzenia występują również w przebiegu takich zaburzeń, 

 jak upośledzenia umysłowe, autyzm, schizofrenia, zaburzenia zachowania, depresja itp. 

 Młode osoby, które się samookaleczają, często mówią o poczuciu osamotnienia, 

 niezrozumienia przez innych, problemach rodzinnych. Obciążenie psychiczne próbują 

 zastąpić fizycznym cierpieniem, raniąc swoje ciało uwalniają się od takich emocji, jak lęk, 

 wściekłość czy niepokój. Zadawanie sobie ran powoduje wzrost adrenaliny we krwi, 

 przez co czują ulgę po zadaniu sobie ran, a w dalszej konsekwencji uzależniają się 

 często od tej czynności, ponieważ przynosi im ukojenie. 

 Jak pomóc dziecku, które dokonuje samookaleczenia? 

 Najłatwiej pomóc samookaleczającym się dzieciom, jeśli faktycznie się one do tego 

 przyznają. Te osoby, które twierdzą, że zostały podrapane, np. przez kota lub był to tylko 

 jeden raz znacznie trudniej „wyciągnąć” z problemu.  Przede wszystkim dziecku należy 

 okazać wsparcie, nie krzyczeć za to, co zrobiło, nie straszyć bliznami, które pozostaną, 

 ponieważ prawdopodobnie, także właśnie o pozostanie trwałego śladu na ciele chodzi. 

 Rodzic też musi być stanowczy w postępowaniu i jak najszybciej skontaktować się ze 

 specjalistą (najlepiej psychiatrą dziecięcym) i nie dać “zmiękczyć” obiecywaniem dziecka, 

 że to się więcej nie powtórzy. 

 Warto pamiętać, że terapia osób autoagresywnych powinna obejmować nie tylko osobę 

 zaburzoną, ale całą rodzinę, ponieważ obecność tego zaburzenia świadczy zwykle o 

 problemach, które dotykają całą rodzinę. Działalność terapeutyczna to: praca z 

 psychiatrą lub/i psychoterapeutą. Rodzaj psychoterapii dobierany jest indywidualnie. 

 Trzeba też pamiętać, że terapia to proces długotrwały i nie może się kończyć tylko na 

 rozmowie w gabinecie. Tu trzeba wielokrotnie zmienić dotychczasowy styl życia, 

 wartości, wzajemne oczekiwania, prawa i obowiązki wszystkich członków rodziny. 
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 Bardzo ważna jest też współpraca ze szkołą, co pozwoli maksymalnie rozszerzyć zakres 

 oddziaływań wspierających dziecko. 

 Agata Frątczak - pedagog, doradca zawodowy 
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