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Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom

Co roku 10 września, z inicjatywy Międzynarodowego Towarzystwa
Zapobiegania Samobójstwom (IASP), obchodzony jest Światowy Dzień
Zapobiegania Samobójstwom. Dzień ten ma na celu zwiększenie świadomości
społecznej w zakresie tematyki samobójstw i ma stanowić wsparcie
psychologiczne dla osób, u których pojawiają się myśli samobójcze.

W Polsce Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom organizowany jest od
2018 roku przez Polskie Towarzystwo Suicydologiczne w ramach kampanii
społecznej Życie warte jest rozmowy. W tym roku hasło przewodnie brzmi
Działając budzimy nadzieję.

Polecamy naszym czytelnikom literaturę na temat samobójstw oraz ich
zapobiegania. Wszystkie zaprezentowane materiały można wypożyczyć
w Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publicznej Bibliotece Pedagogicznej
w Koninie Filii w Turku.



Autoagresja i próby samobójcze (artykuł)

Autoagresja i próby samobójcze/ Magdalena Widłak-Langer [W] Sygnał, 2018, nr
8, s. 18-22

Liczba samookaleczeń i prób samobójczych wśród dzieci i młodzieży w Polsce wciąż
rośnie. W ich zapobieganiu niezwykle ważne są właściwe relacje rodzinne i poczucie
wsparcia ze strony najbliższych. Autorka artykułu – psycholog, założycielka wirtualnego
gabinetu psychologicznego www.psychetee.pl – przekazuje w nim niezwykle cenne
rady dla rodziców dzieci skłonnych do samookaleczeń i prób samobójczych.



Depresja i próby samobójcze młodzieży

Depresja i próby samobójcze młodzieży :
sposoby przeciwdziałania i reagowania / Alan
Carr. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psycho-
logiczne, 2008

Sygnatura: 44294

Depresja i próby samobójcze młodzieży to poważny
i powszechny problem. Prezentowana pozycja ma za
zadanie pomóc nauczycielom, psychologom
szkolnym, pedagogom i rodzicom rozpoznać
symptomy obniżonego nastroju u młodego człowieka
i podpowiedzieć, jak zareagować w sytuacji
zagrożenia samobójstwem.

Z opisu.



Depresja i samobójstwa dzieci i młodzieży

Depresja i samobójstwa dzieci i młodzieży : żyć,
nie umierać : poradnik dla rodziców i nauczycieli /
Joanna Chatizow. - Warszawa: Difin, 2018

Sygnatura: 48393

Ta książka ma za zadanie pomóc rodzicom,
opiekunom, nauczycielom zrozumieć, czym jest
depresja dla młodego człowieka, co się z nim wtedy
dzieje, jakie myśli i uczucia nim targają.(…) Warto
również dowiedzieć się, co w takich sytuacjach radzą
specjaliści, na czym polega ich pomoc i jakie mogą
być konsekwencje, kiedy taka pomoc jest dla dziecka
niedostępna.

Ze wstępu autorki.



Myśli i tendencje samobójcze (artykuł)

Myśli i tendencje samobójcze / Konrad Ambroziak,
Monika Zabel [W] Zaburzenia psychiczne
i rozwojowe u dzieci a szkolna rzeczywistość /
redakcja naukowa Marta Jerzak. - Warszawa :
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016, s. 75-104

Sygnatura: 47522, 48642

W artykule omówiono problematykę samobójstw
wśród młodzieży, między innymi czynniki predyspo-
nujące do wystąpienia zachowań samobójczych oraz
powszechnie spotykane mity i fakty na temat
samobójstw. Wskazano także schemat właściwego
postępowania wobec dziecka przejawiającego
tendencje samobójcze oraz konkretne narzędzia, które
można zastosować: schemat wywiadu z uczniem oraz
kwestionariusz kontraktu na życie.



Próby samobójcze nastolatków (artykuł)

Próby samobójcze nastolatków / Mariusz Z. Jędrzejko [W] Dyrektor Szkoły, 2021,
nr 3, s. 48-55

W artykule omówiono czynniki społeczno-kulturowe wpływające na akty samobójcze
wśród młodzieży. Wskazano również zachowania sygnalizujące ryzyko czynu
samobójczego. To wiedza niezwykle ważna dla każdego rodzica, nauczyciela i osoby
pracującej z nastolatkami.



Samobójstwo jako problem osobisty i publiczny

Samobójstwo jako problem osobisty i publiczny /
Andrzej Zwoliński. - Kraków : Wydawnictwo WAM,
2013

Sygnatura: 46818

Samobójstwo to - jak określił je Edwin Shneidman -
zagadka. Przyczyny samobójstw, jak i mechanizmy,
które nimi kierują, pozostają bowiem tajemnicą.
Wedle Światowej Organizacji Zdrowia jest to zjawisko
wielowymiarowe i stanowi rezultat interakcji pomiędzy
czynnikami biologicznymi, genetycznymi, psycholo-
gicznymi, socjologicznymi i środowiskowymi. Tym
bardziej więc warto samobójstwu przyjrzeć się jako
zjawisku. Prof. Zwoliński czyni to, pokazując szerokie
tło problemu, przedstawiając szczegółowe typologie,
historię kulturową, stosunek religii do samobójczego
aktu, a także przybliżając zagadnienia z psychologii
czy prawa.

Z opisu na okładce



Zrozumieć samobójcę

Zrozumieć samobójcę / Rory O'Connor, Noel
Sheehy. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo
Psychologiczne, 2003

Sygnatura: 41319

Książka ta powstała po to, by pokazać, jak uznawszy
samobójstwo za produkt chorego umysłu, przestajemy
rozumieć, dlaczego ludzie odbierają sobie życie i tym
samym i tracimy możność udzielenia im pomocy tym,
którzy się nad takim rozwiązaniem zastanawiają.
Autorzy analizują listy samobójców i rozmowy z tymi,
którzy niedawno usiłowali targnąć się na swoje życie.
Pokazują, jak zrozumienie komunikatów pochodzących
od potencjalnych samobójców może dostarczyć nam
nowej wiedzy w tej dziedzinie. Próbują zrozumieć
samobójstwo, by stawić czoło najtrudniejszemu
wyzwaniu: przewidzieć, kiedy ktoś będzie chciał się
zabić, co należy robić, by temu zapobiegać.
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