
SAMOOKALECZENIA I
AUTOAGRESJA U NASTOLATKÓW 

PRZYCZYNY, GDZIE SZUKAĆ POMOCY



• Samookaleczenia u dzieci i młodzieży, są jednym z przejawów agresji. Jest to celowe, pozbawione
intencji samobójczych zadawanie ran swojemu ciału. Częściej zdarzają się u dziewcząt, niż
chłopców.

• Autoagresja polegająca na samookaleczeniu się może przyjmować różne formy- od
jednorazowych zadraśnięć żyletką, po regularne , głębokie nacięcia ciała pozostawiające trwałe
blizny.

12.04.2021



DO INNYCH - NAJCZĘSTRZYCH SPOSOBÓW ZACHOWAŃ AUTOAGRESYWNYCH 
WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY NALEŻĄ:

-DRAPANIE CIAŁA, 
-UDERZANIE GŁOWĄ W ŚCIANĘ, 

-WYRYWANIE SOBIE WŁOSÓW, RZĘS, 
-GRYZIENIE SIĘ,

-ANOREKSJA



• Możemy sobie zadać pytanie, dlaczego nastolatki się samookaleczają, co stoi za robieniem sobie 
krzywdy i narażaniu się na przeżywanie bólu ?

• Cięcie się i inne formy samookaleczenia najczęściej oznaczają, że dana osoba ma problem z 
którym nie potrafi sobie sama poradzić (zamienia ból psychiczny- który jest dla osoby nie do 
wytrzymania, na fizyczny), dlatego ślady po samookaleczeniach nazywane są „ ranami 
samotności”.



• Zadawanie sobie bólu jest dla osoby jedynym sposobem na rozwiązanie problemu. 

• Zdarza się, że samookaleczenia mogą być próbą szantażu – emocjonalnego, wymuszenia czegoś, 
bądź przestraszenia kogoś. Mogą też ( a jest to coraz czesterze) być formą szpanu, mody. 

Możemy zadać sobie pytanie, jakie są najczęstsze przyczyny zachowań autoagresywnych? 
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• Należą do nich przede wszystkim:

• problemy rodzinne( alkoholizm rodziców, przemoc, rozwód, częste kłótnie),

• niewłaściwe postawy rodzicielskie( odrzucenie, ciągła krytyka tzw”czepianie się”),

• umniejszanie rangi problemu dziecka( a co to za problem, weź się w garćś, daj sobie spokój, a
nie masz innych problemów, weź się do roboty, nie zawracja głowy takimi głupotami, a co to
za problemy, za moich czasów to były problemy itp.)

• nadopiekuńczość, nadmierna kontrola, stawianie nadmiernych wymagań,
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• presja społeczna, odrzucenie w grupie rówieśniczej.

• tłumienie emocji, które doprowadzają do bardzo silnego wewnętrznego napięcia,

• nieumiejętność proszenia o pomoc( wstyd i poczucie że nie będzie się zrozumianym).

• negatywny obraz własnej osoby( niechęć do własnego ciała)
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• Dziecko w takich sytuacjach odczuwa: bezradność, lęk przed oceną, złość na siebie i innych, 
nieśmiałość wycofanie. Stres jaki z tego powodu odczuwa jest bardzo duży, a nie znając innych 
form odreagowania, wybierają ten najgorszy z możliwych sposobów, kierując złość na siebie, 
zadając sobie ból fizyczny lub psychiczny. 
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• Po samookaleczeniu często odczuwają poczucie winy, wstydu, brak zaufania do ludzi, 
przyjmują rolę ofiary. Tworzy się wówczas błędne  koło: okaleczanie się - poczucie winy-
wycofanie się z kontaktów-pogłębienie się negatywnego obrazu siebie i silnych negatywnych 
emocji-okaleczenie się. 
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• Osoba która się samookalecza pytana o powód takiego zachowania, najczęściej odpowiada, że 
ludzie jej nie rozumieją, nienawidzi siebie, rodziców, że rodzice jej nie rozumieją, nie kochają, 
ludzie wokół ignorują, i krytykują. Nikt nie stara się jej zrozumieć, wysłuchać. 

• Samookaleczenie jest najczęściej „ wołaniem o pomoc”, aby rodzice 
zwrócili uwagę, zauważyli, że  dziecko potrzebuje pomocy, nie ignorowali 

problemów. 
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• Należy pamiętać, że osoby samookaleczające się są ambitne i mają w sobie duże pokłady
wewnętrznej siły, ale czują się zagubione, osamotnione, nie potrafią zaopiekować się sobą.

• Potrzebują zrozumienia i wsparcia. Mają nadzieję że ktoś dostrzeże ich takimi jakimi są naprawdę
i zaakceptują je, wraz z ich bólem i bezradnością.
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• Jak można pomóc dziecku aby zapobiec takim sytuacjom?

• -budować atmosferę zaufania, poczucia bezpieczeństwa,

• - słuchać co dziecko ma do powiedzenia,

• - nie oceniać, nie krytykować,

• - nie krzyczeć i nie potępiać za samookaleczenia,

• - próbować zrozumieć jego problemy,

• - próbować wspólnie poszukać właściwych rozwiązań.
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• Pamiętajmy, że nawet najbardziej zbuntowany nastolatek, potrzebuje  
od rodziców zainteresowania, przytulenia, rozmowy, wsparcia. 
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• Należy pamiętać że samookaleczenia mogą  się stać nie tylko doraźną metodą radzenia sobie z 
problemami, ale stałym elementem ”rozwiązywania„ problemów. 

• Mogą przyjąć formę uzależnienia. Wówczas konieczna jest konsultacja z lekarzem psychiatrą i 
podjęcie  terapii psychologicznej, w której uczestniczy cała rodzina. 
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Nie bójmy się pomóc własnemu dziecku !

Dziękuję za uwagę.

opracowała psycholog Renata Dąbrowa.
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