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zpozyskanychprzez Rzecznika informacji wynika' że w Polsce obserwuje się wzľost
zjawiska podejmowania prób samobójczych i zamierzonych samooka|eczęn wśród dzieci.
Postulaty Rzecznika Praw Dziecka

w zakĺesie podjęcia skutecznych

działan na rzecz

profrlaktyki i zapobiegania samobójstwom oraz zamierzonym samouszkodzeniom ciała wśród
małoletnich, podnoszone od 20l0 roku' pozostają aktualne.

Waľunkiem skutecznych działan prewencyjnych,

w tym

dzialań zapobiegających

śmiercii poważnym uszkodzeniom ciała w wyniku próby samobójczej, jest dysponowanie
danymi rzetelnie obrazującymi sýuację w tej kwestli' JuŻ w 2010 ľ. Rzecznik Praw Dziecka
pľoponował wprowadzenie przepisów obligujących szkoły i placówki oświatowe do zbierania

danych na temat prób samobojczych

i

zamierzonych samouszkodzeń wśród małoletnich

uczniów. Propozycja nie uzyskała jednak akceptacji, pomimo trzykrotnego apelu Rzecznika

w tej sprawie. W odpowiedzi na apel w roku 2017, Minister Edukacji Narodowej wyraził
ponownie opinię,

iż niecelowe jest

konstruowanie takiego rejestru odrębnie

w

ramach

systemu oświaty,ale jednocześnie przyznał, Że funkcjonowanie rejestru prób samobójczych

-

na potľzeby profilaktyki zdrowotnej _ umożliwiłoby otoczenie znajdujących się w nim osób
efektywną specj alistyczną opieką.

Jak wynika

z

danych Komendy Głównej Policji' w 20I]

od 7 do 12latoraz702 dzieci w wieku od 13 do

v
T

l8lat

2018 ROK

IRENY
SENDLEROWEJ

r. 28 dzieci w

wieku

dokonało prób samobójczych, któľe

w przypadku 116 dzieci zakonczyły się śmiercią. Nie są to jednak pełne dane dotyczące
pľoblematyki samobójstw dzieci' Bľakuje np. ogólnych danych dotyczących liczby
zamierzonych samouszkodzeń wśród dzieci

i

młodzieŻy, które

w ich wyniku

trafiły

do placówek służbyzdrowia' Ich ľejestracja mogłaby stać się punktem wyjścia do
zaplanowania efektywnej polityki zdrowotnej.

Konsekwentne działania Rzecznika zmierzające do gľomadzenia danych wynikają

vlyłącznie z przekonania, Że wskazany problem jest bardzo istotny. Zbieranie danych
obejmujących informacje o płci uczestnika zdarzenia, miesiącu zdarzenía i ogólnej liczbie

takich przypadków, nie kwaliĺrkują się do zaliczenia ich do danych wrazliwych, toteŻ
gromadzenie ich

w celach vĺyłączníestatystycznych nie stanowiłoby ingeľencji w

Życie

prywatne dzieci.

W celu odwľócenia obecnie wzrostowej tendencji występowania samobójstw wśród
najmłodszych obywateli konieczne jest objęcie dzieci i młodzieŻy m.in. skutecznymi
pľogramami proťrlaktycznymi zabwzen psychicznych, promocją zdrowia psychicznego oÍaz
zapewnienie im dostępu do szybkiej pomocy specjalistycznej na możliwie jak najwyższym

poziomie. Takie działania z pewnościąmogą się przyczynić do popľawy stanu zdľowia
psychicznego dzieci
pr

i

młodzieŻy oraz zmniejszenia występowania kryzysów psychicznych

owadzących do zamachow samobój czych.

Podstawowe miejsca,

w

których powinny być realizowane dziaLania na

zapobiegania samobójstwom wŚród dzieci
zclrowotną nacl

i

tZęcZ

młodzieŻy to m.in. podmioty ľealizujące opiekę

ĺlzieimi i młodzieŻą oraz szkoła.

w którym dzieci í młodzięŻ spędzają dużo czasu.
i nauczyciele mają więc Szansę zaobserwowania ewentualnych zmian

Szkoła jest tym miejscem.
Pedagodzy

w zachowaniu uczniów, które mogą świadczyćo ich problemach emocjonalnych, a przez

to

-

odpowiednio wcześnie ZaÍeagować,

i

zapobiec pogłębianiu się stanu depresyjnego.

Pedagodzy muszą być jednak śwĺadomizarówno czynników
ostľzegawczych

-

Ęąka,, jak i

sygnałów

edukacja personelu oświatyw tym zakresie jest szczególnie istotna,

zwłaszcza ze względu na możliwy brak świadomościtego, Że pewnę powszechne szkolne
pľoblemy, jak trudnościz koncentracją, obniżenie wyników w nauce czy wagarowanie, mogą
być objawami depresji.

Wnioski Rzecznika Pľaw Dziecka z analizy spraw dotyczących samobójczej śmierci
uczniów sugerują' Że szkoły nie zavłsze właściwiewywiązują się ze swoich obowiązków

2

(zbadaÍĺ|wynika, Że znaczny odsetek nastolatków, ktorzy podjęli pľóbę samobójstwa,
wcześniejbezskutecznie poszukiwało pomocy

u

dorosłych). Pedagodzy powinni mieć

świadomość,
Że wnikliwa ana|iza zachowania dzieci i w poľę udzielona pomoc jest ogľomną
SZanSą na

uniknięcie takich tragedii.

w 20l7

r. NajwyŻsza Izba Kontroli opublikowała informację o wynikach kontľoli

nt. przeciwdziałanía zaburzeniom psychicznym u dzieci

i

młodzieŻy2. wnioski

NIK były

następujące:

i młodziezy szkoĺnej łatwej dosĺępnoścido
opieki psychologiczno-pedagogicznei. W latach 20]4*20]6 blisko połou,a szkół

System ośv,iątynie gwclľcłntuje dziecionl

publicznych róznych typów (11'2%) nie zatrudniała ncl odrębnym etacie ani pedagoga

ani psychoĺogcl. Uczniowie potľzebujqcy wsparcicl mogli liczyć w ých szkołach
jedynie ncl nauczycieli posiadajqcych dodątkowe hłalifikacje lub doľaźniena
specjalistów z poľadni psychologiczno-pedagogicznych'

ĺ4/ pľzepisach

oświatowych

sformułowany jest zaledwie ogólny obowiqzek zapewnienia uczniom przez organ

prowcldzqcy nieodpłatnej opieki psychologiczno-pedagogicznej. 'ĺ4/ konselołencji,
decyzja o zatrudnieniu specjalistów w szkole jest uwarunkowana nie skalq potľzeb,
lecz przede wszystkim sytuacjq ekonomicznq samoľzqdu. Brakuje równiez standardów

opieki psychologiczno-pedagogicznej, kĺóre zobowiqzywałyby szkoĘ do świadczenia
usług ncl zbliżonym poziomie.

Badane przez Rzecznika Pľaw Dziecka Sprawy dotyczące samobójczej śmieľci
uczlritlw ujawniły groŻĺly problem dręczenia szkolnego
polegającej na systematycznym

i

-

specyĺicznegĺr roclzaju przęmocy'

długotľwałymprześladowaniu ofiaľy przez đręczyciela

lub gľupę dľęczycieli.

Zdaniem Rzecznika, niezbędne jest budowanie w szkole atmosfery do poszanowania

szeroko pojętej ,,inności'', tj. dotyczącej w swej istocie każdego dziecka

-

zdysťunkcjami,

kontrowersyjnym kolorem włosów, odmiennym wyglądem (np. fľyzurą, ubľaniem), a takŻe
rőŻniącym się od grupy wyznaniem, poglądami, orientacją seksualną, pochodzeniem czy

stopniem zamoŻności. Żadna forma dyskľyminacji

w szkole nie powinna mieć

miejsca.

Dopiero świadomoŚć akceptacji siebie nawzajem tworzy właściwewarunki do kształtowania
prawidłowych postaw społecznych dzieci.
' A. Bombik, D. olejniczak ''Uwaľunkowania i profilaktyka samobójstw wŚród dzieci i młodzieĄ w Polsce,
Warszawski Uniwersytet Medyczny, Dziecko kľrywdzone. Teoria, badania, pľaktyka Vol. I3 Nr 2 (20l4) http://ceish' icn.edu.plicejshielement/bu,metal.elemenłdeskliqht-76c86I43- I81l -449b-bíe854eccl3bd950/c/Bąbik A olejniczak D 20l4 Uwąrunkowania i profilaktyka samoboistw wsrod.pdf
' rNo.ł l o.008.00.20l6 Nr ewid. 13l2ol7lP/l6l026lKNo
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Należy zwrőcic uwagę, Że w ostatnich latach szczególnym problemem stała się
pľzemoc ľówieśniczaz uĘciem mediów (wysyłanie wulgarnych e-maili, SmSów, mms-ów,

wulgarne zaczepki Za pomocą komunikatora

i na

czatach' publikowanie

i

rozsyłanie

ośmieszających inťormacji, zdjęĆ,, filmów' dopisywanie obraŹliwych komentarzy do wpisów
na blogu' forum dyskusyjnym. podszywanie się pod kogośw celu ośmieszeniakoleŻanki czy

kolegi). Wyniki badań pokazują, Że przemocy w sieci doświadczaponad połowa dzieci
w Polsce. Specyfika Intemetu i teleťonów komóľkowych powoduj e, Że nawet pozomie błahe

akty cyberprzemocy stanowią dla ich ofiar powaŹny problem, z któľym często nie potľafią
sobie poradzić. Problem cyberpľzemocy w oczywisty sposób dotyczy szkół. W klasie, szatni,

czy na boisku szkolnym dochodzi do aktów pľZemocy z uŻyciem telefonów komóľkowych
i intemetu. Pedagodzy rzadko dowiadują się o takich sytuacjach

-

zaleďwie o 6Yo takich

zdarzeíl3 '

Pľzeciwdziałanie zjawisku cyberprzemocy
pľzygotowania wychowawców
działan profilaktycznych

-

i

w

z

szkole wymaga

jednej strony

nauczycieli do wnikliwej obserwacji dzieci, prowadzenia

i właściwegoreagowania napojawiające się problemy' a z drugiej

do takiej współpľacy z rodzicami/opiekunami prawnymi, aby skutecznie eliminowaó jego

wszelkie przejavĺy.

Szkola powinna też być, miejscem, w którym w sposób Świadomy podchodzi się
do pľomocji zdrowĺa psychicznego dzieci' Oznacza to nie tylko troskę
na

o działania mające

celu wzmocnienie zdrowia psychicznego, ale także dobrego samopoczucia

u

dzieci

i popľawy ich jakości funkcjonowania w szkole. Ten niezwykle istotny aspekt nie moze się

jednak odnosić jedynie do prezentacji ľekomendowanych pľogľamów promocji zdrowia
psychicznego. Rzecznik Praw Dziecka dostľzega potľzebę wyposazenia w konkretną wiedzę

nauczycieli

i

wychowawców, aby mogli Świadomie wybierać odpowiednie pľogramy dla

danej społecznościszkolnej. Istotne jest tu m.in.' określenieczynników ryzyka zaburzen

z obszaru zdrowia psychicznego, ich związku ze zdľowiem ťlzycznym

i

występowaniem

wszelkiego rodzaju pľZemocy oraz jakościąklimatu szkoły, a takŻe uświadomienie potrzeby

pilnej obserwacji każdego dziecka

i

skutecznej diagnozy pÍzyczyn jego ewentualnych

niewłaściwych zachowań. Lista problemów

i

zaburzeń sfery psychicznej dzieci, które mogą

być również wynikiem stosowania przemocy' jest bardzo długa: zaburzenia lękowe, znaczne

obniżenie Samooceny i poczucia własnej wartości,depľesja' zaburzenia psychosomatyczne
J Wojtasik Ł. (red.), Jak ľeagować na cybeęrzemoc. Poradnik
dla szkół. Wydanie II. Biblioteka pľogramu
,,Dziecko w Sieci" Fundacji Dzieci Niczyje.
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(np. bóle brzucha, wymioty, bóle głowy, bóle mięśni,tľudnościz zasypianiem); zachowania

ľozładowujące napięcie poprzez gwałtowne i agresywne ľeakcje. wynikające

z bezradności

i despeľacji; uzywanie Środków psychoaktywnych. w tym leków nasennych i uspokajających,

alkoholu, narkotyków (dla obniżenia lęku, napięcia

i

poprawy nastroju)' pogorszenie

osiągnięć w nauce (silne emocje utrudniają skupienie się na nauce), zachowania ucieczkowe
w postaci częstych zwolnień lekaľskich lub wagaľów
pÍZeZ pewien czas, ale nierozwiązujących problemu'

-

umożliwiających unikanie pľzykľości

W poľę uchwycone pľoblemy dziecka

dają szansę na udzielenie mu skutecznej pomocy. Podstawą tľoskliwej obserwacji dziecka

powinno być jego podmiotowe traktowanie

i

dbałośćo jego dobro.

To

uczeń jest

najwaŻniejszą osobą w szkole, bo dla niego to miejsce zostało powołane.

Dzieci w kľyzysie psychicznym lub wykazujące zaburzenia psychiczne

-

któľych

skutkami mogą być m.in. samookaleczenia lub dokonywanie prób samobójczych _ powinny
míeć, zapewniony szybki dostęp do fachowej pomocy także w ľamach systemu opieki
zdľowotnej. Jak podano w stanowisku Zespołu ds. zdrowia psychicznego dzieci

i

młodzieŻy

pľzy Ministerstwie Zdrowiaa Rozpov,szechnienie ząburzeń psychicznych v, populacji ĺlzieci
i młodzieżydoĘczy około ]0%,

co oznaczo, Że w Poĺsce ponad 600 tys. osób ponizej

]8 ľ.z. wymaga zapewnienia profesjonalnej opieki. Wśľódczynników wpływajqcych ncl rozwój
zabuľzeń, oprócz czynników biologicznych, genetycznych

i

epigeneýcznych, corcĺZ większe

znaczenie odgr1łuajq czynniki roĺJzinne i społeczno-ktłltuľowe.Na przestrzeni ostatnich ląt

Się naľąstąnie częsĺościzaburzeń zaĺeŻnych lub częściowozaĺeznych
od uwarunkowań cw,iĺizacyjnych i kultuľowych (np zaburzenią depresyjne, proby
obserwuje

samobójcze, sąmookaleczenią, ząbuľzeniĺl odzyłiania, uząleznienią, ząburzenia ełiqzane

ze stresem). Szczególnie poważnym problemem Sq próby samobójcze. Niestety' aktualnie
w Polsce sytuacja w tym obszarze jest bardzo zła, zaśsytuacja w psychiatrycznej opiece
zdrowotnej nad dziećmi

i

młodzieŻą jest wręcz dramatyczna. Przedmiotowa kwestia była

przedmiotem licznych wystąpień

i apeli

Rzeczn1ka Praw Dzieckas. Zidentyfikowane przez

Rzecznika problemy to przede wszystkim: niewystarczająca |iczba lekarzy specjalistów

w dziedzinie psychiatrii dzieci imłodzieŻy i osób wykonujących inne

zawody istotne dla

opieki zdrowotnej nad dzieckiem zzaburzeniami psychicznymi (np. psycholog kliniczny,
terapeuta); ograniczona dostępność - czasowa
aStanowisko

Zespołu ds. zdrowia psychicznego dzieci

i

i

terytorialna

-

do świadczeń zdrowotnych

młodzieĄ pľzy Ministerstwie ZdrowiazŻl. ll.20l8

r.

https://www. gov.pllweblzdrowie/stanowisko-zespolu-ds-zdrowia-psychicznego-dzieci-i-mlodziezy-przym in

5

isterstwie-zdrowia

w okľesie od 2009 do kwietnia 20 l8 r. Rzecznik Praw Dziecka skierował łączníe21 wystąpień geneľalnych

poświęconych prob lematyce psych iatri i dziec i i młodzieŻy

5

z

ZakÍesu psychiatrii dzieci

dzięci

i

i

młodzieŻy; niewystarczający poziom finasowania psychiatrii

młodzieŻy, przepełnienie oddziałów psychiatrycznych dla dzieci

Skutkiem pov'yższego jest m.in' to' Że dzieci

i

z myślamisamobójczymi lub

młodzieŻy.
tendencjami

samobójczymi mogą mieć opóŹniony dostęp do pomocy specjalistycznej. Powyższe trudności
wpływają teŻ na obniżenie jakościwarunków pobytu takiego dziecka w miejscu udzielania
świadczeń z zal<resu psychiatrycznej opieki zdrowotnej w waľunkach stacjonarnych.

Ważnym aspektem wpływającym na zachowanie przez dzieci zdľowia -takŻę zdľowia
psychicznego

-

jest pľofilaktyka' Działania profilaktyczne

i

zapobiegawcze powinny być

także ukieľunkowane na problematykę samobójstw wśród dziecĺ i młodzieŻy. W tym obszarze

organy władzy publicznej i jednostki samorządowe również powinny zintensyfikować swoje
dzíałania.

i

opracowanie progľamu zapobiegania samobójstwom wśród ďzieci

młodzieŻy było

jednym zzadan I edycji Narodowego Programu ochľony Zdrowia Psychicznego (w latach

20l1_Ż0l5) - opisanym w załącznikach do rozporządzenia Rady Ministľów z dnia 28 gľudnia
Ż0I0 r. w sprawie Narodowego Programu ochrony Zdrowia Psychicznego (Dz. U. z20ll r'
Nr 24, poz.1Ż8). Niestety Progľam ten poniósł ľtasko, co potwieľdziły wyniki opublikowanej

w 2Ol7 ľ. kontľoli przeprowadzonej przez NIKó. II edycja NPOZP nie przewiduje takich
zadan. obecnie prowadzenie działan na ÍZecZ zapobiegania depľesji, samobójstwom i innym

zachowaniom autodestrukcyjnym

w

populacjach

o

zwiększonym ryzyku (w tym dzieci

i młodzieŻy) jest opisane jako zadanie w ramach Narodowego Pľogramu Zdrowia na |ata
2016-2020

-

okĺeślonymw rozporządzeniu Rady Ministľów

z

dnia

4

sierpnia 20|6

r.

w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-Ż0Ż0 (Dz. U. z 2016 Í. poz. |49Ż).

obecnie nie ma jeszcze dostępnej analizy cząstkowej stanu ľealizacji tego zadania
oraz dotychczas osiągniętych efektów.

Poprawę tej sýuacji mają pľzynieśćrozwiązania będące wynikiem prac powołanego

pľzy Ministrze Zdrowia Zespołu do spraw zdľowia psychicznego dzieci

i

mŁodzięŻy, w tym

m.in. nad dokumentem đotyczącymrekomendacji dotyczących poprawy opieki nad dziećmi

imłodzieŻąw lecznictwie psychiatrycznym. opracowywane obecnie zmiany wstępnie
zakładają, że wsparcie dziecka

w kryzysie psychicznym ma zaczynać się od

poziomu

ó Informacja o wynikach konľoli REALIZACJA ZADAŃ NARoDoWEGo PRoGRAMU oCHRoNY
ZDRowIA PSYCHICZNEGo, KZD.430.006.20l6, Nľ ewid.186120l6/Pll6/055/KZD: Najwyzsza lzbą Kontroli

ocenia negaĘwnie nieosiqgnięcie założonych celów i niezľeąlizowclnie większościzadań zaplanowanych w
NPOZP, ząrówno pľzez administrację ľzqdowq, jak i samoľzqdowq. Nie dopľowadzono do ograniczenia
występowania zagľożeń dlą zdrowia psychicznego, poprawy jakościżycia osób z ząburzeniami psychicznymi i
ich bliskich oľaz lepszej dostępności świadczeń opieki zdľowotnej w latąch 20l

6

l-20l5

bazowego, któľym miałoby być poľadnictwo psychologiczno-pedagogiczne, aktualnie
funkcjonujące

w

ramach systemu edukacji. Jeślidziecko będzie wymagało barďziej

specjalistycznej pomocy ztakiej poradni ma być skierowane na poziom pierwszy, w którym

- w razie potrzeby - zostanie objęte
opieką m'in. psychiatry dziecięcego. Trzeci poziom to ośrodkidyżurujące całodobowo
_ podmioty lecznicze udzielające świadczeń zdľowotnych z zak'resu opieki psychiatrycznej
funkcjonują zespoły terapeutyczne, a na kolejnym etapie

dla dzieci i młodzieŻy w warunkach stacjonamych.

W związku z povłyŻszym, dziaŁając na podstawie art.
ustawy

10 ust. 1 pkt. 2 oraz 10a ust.l

z dnia 6 sýcznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz.U. z2017 r' poz.922),

zwracam

się do

Państwa Ministrów

o

podjęcie wielopłaszczyznowej współpracy

międzyresoľtowej, przy udziale samorządów, w celu zapewnienia dzieciom w jednostkach
systemu oświatywarunków umożliwiających dostrzeżenie ich ľealnych potrzeb, rzetelnego
zdiagnozowania niepokojących zjawisk oraz usprawĺrienia systemu opieki psychologicznopedagogicznej i psychiatrycznej nad dziećmi.
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