
Профілактика суїцидальної поведінки.

Поради батькам та педагогам

У час бурхливого розвитку засобів масової інформації, комп’ютерних 

ігор з поширеним у них смакуванням смерті, в тому числі і суїцидальної, 

тенденції до самогубств збільшились. «Гіпнотизм» засобів масової 

інформації стимулює суїцидальні епідемії серед молоді, оскільки 

спрацьовують механізми наслідування та емоційного зараження.

Що  ми  як  батьки,  педагоги  можемо  зробити  для  попередження

самогубств? Щоб відповісти на ці запитання, нам насамперед потрібно знати

ознаки суїцидальної поведінки.

Отже,  якщо ваша дитина чи студент: 

- Говорить або пише про смерть або самогубство;

- Відмовляється від спілкуванням з сім‘єю чи друзями;

- Відчуває безпорадність, безнадію, сильний гнів, лють;

- Не бачить виходу із ситуації, в яку потрапив;

- Відчуває різкі зміни настрою;

- Виконує дану йому роботу імпульсивно;

- Втратив інтерес до будь-якої діяльності;

- Страждає від безсоння або, навпаки, постійної сонливості;

- Відчуває зміну у перевагах в їжі;

- Втратив інтерес до життя;

- Погано виконує свої обов’язки вдома чи в училищі;

- Роздає чи дарує свої цінні речі;

- Страждає від почуття провини або сорому; 

- Зловживає наркотиками або алкоголем;

- Якщо дитина, на Ваш погляд, схильна до суїциду або мала в минулому 

спроби до самогубства

Батьки, керівник групи, викладачі:

 Не  відштовхуйте  його/її,  якщо  він/вона  вирішив  розділити  свої

проблеми  з  Вами,  навіть  якщо  Ви  шоковані  ситуацією,  яка



склалася.

 Довіряйте своїй інтуїції, якщо ви відчуєте суїцидальні схильності

в дитини. Не ігноруйте застережливі знаки.

 Не  пропонуйте  того,  що  не  в  змозі  гарантувати,  наприклад,

«Звичайно, наша група або сім,я тобі допоможе».

 Дайте знати, що хочете допомогти, але не бачите необхідності в

тому,  щоб  держати  все  в  тайні  (якщо  така  інформація  не

нашкодить).

 Зберігайте спокій і не осуджуйте, незалежно від того, що кажете.

 Говоріть щиро. Спробуйте визначити серйозність загрози.

 Знайте,  що  суїцидальні  думки  не  завжди  призводять  до  спроб

самогубства. В дійсності він/вона, поговоривши з ким-небудь про

свої  проблеми,  зможуть  відчути  полегшення  від  усвідомлення

проблеми.

 Намагайтеся дізнатися, є в нього/неї план дій. Конкретний план –

це знак дійсної небезпеки.

 Переконайте його/її в тому, що є насправді така людина, до якої

можна звернутися за допомогою.

 Не пропонуйте полегшених рішень, наприклад «Все, що тобі зараз

треба, це поспати. Вранці все буде добре».

 Покажіть,  що хочете  поговорити про почуття,  що не осуджуєте

його/її за ці почуття.

 Допоможіть йому/їй справитися з кризовою ситуацією і зрозуміти,

що  сильний  стрес  заважає  повністю  усвідомити  ситуацію

(Переорієнтуйте на інші інтереси) 

 Допоможіть знайти людей чи місце, які б могли знизити стрес.

 Зверніться разом з ним/нею до психолога.


