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Wstęp

samobójstwa skrywa się często trudna 
i beznadziejnie wyglądająca sytuacja 
życiowa. Problemy odbierane są jako 
niemożliwe do rozwiązania. Problemy 
nawarstwiają się, tworząc ciężką sytu-
ację kryzysową, która albo już wcze-
śniej się rozwijała albo powstała pod 
wpływem aktualnej krytycznej sytuacji 
życiowej bez subiektywnego odczucia 
nadziei na zmianę. W takich okolicz-
nościach dalsze życie wydaje się nie 
mieć sensu. Niska jakość życia spo-
wodowana przez choroby fizyczne lub 
psychiczne, doświadczenie straty, czy 
izolacja społeczna mogą urosnąć do 
rangi problemu nie do zniesienia. Akty 
samobójcze w podeszłym wieku są 
nie tyle wyrazem apelu o pomoc, co 
ostatnim aktem w rozpaczliwie wyglą-
dającej sytuacji życiowej. 

W przypadku osób starszych próba 
samobójcza - jako następstwo często 
negatywnego wizerunku starości, jest 
bardziej akceptowana niż w przy-
padku młodych ludzi. „Dobrowolna 
śmierć” i „samobójstwo bilansowe” 
sugerują dobrowolną decyzję o 
popełnieniu samobójstwa. Przyjmuje 
się, że decyzja o samobójstwie u osób 
starszych spowodowana jest zaawa-
nasowanym wiekiem, który wiele osób 
wyobraża sobie  jako osobiste i spo-
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Nikt o tym chętnie nie mówi, ale 
mimo to, problem istnieje: wszyst-
kie fakty świadczą o podwyższonym 
ryzyku samobójstwa w podeszłym 
wieku. Z ponad 10 tysięcy osób, które 
co roku odbierają sobie życie w 
Niemczech, ponad 40 % ma 60 lat, 
lub więcej. Ich udział w ogólnej popu-
lacji wynosi natomiast zaledwie 28 %. 
W Niemczech prawie co dwie godzi-
ny umiera człowiek powyżej 60 roku 
życia w wyniku popełnienia samobój-
stwa. Często jest to cicha śmierć, pra-
wie niezauważana przez otoczenie.  
Za zamiarem i decyzją o popełnieniu 
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	● Osób, które mają myśli samobój-
cze albo znajdują się w życiowej 
sytuacji kryzysowej.

	● Członków rodzin i innych osób 
które konfrontują się w swoim oto-
czeniu osobami o skłonnościach 
samobójczych.

	● Osób, które zawodowo lub na 
zasadzie wolontariatu pracują z 
osobami starszymi.

Na pierwszy plan wysuwają się tutaj 
trzy ważne pytania:
1. Jak można rozpoznać tendencje  

samobójcze u osób starszych?
2. Jak można temu zapobiec?
3. Jakie są możliwości pomocy?

Prewencja samobójstw jest moż-
liwa. Autorzy niniejszej broszury są 
członkami grupy roboczej, która 
w ramach Krajowego Programu 
Prewencji Samobójstw w Niemczech 
zajmuje się skłonnościami samobój-
czymi i prewencją samobójstw u osób 
starszych i przyczynia się do polepsze-
nia standardu opieki. 

Broszura promowana jest 
przez Federalne Ministerstwo ds. 
Rodziny, Seniorów, Kobiet i Młodzieży 
(Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend).

łeczne obciążenie. Dla wielu samobój-
stwo popełniane u schyłku „przeżyte-
go życia“ jest bardziej do przyjęcia i 
do zaakceptowania, niż samobójstwo 
młodych osób, w przypadku których 
są większe szanse, by ich życie zmieni-
ło się na lepsze.

Dlatego też nie dziwi fakt, że mimo 
podwyższonego ryzyka na popełnie-
nie samobójstwa w starszym wieku, 
nie wkłada się znaczącego wysiłku  
w zapobieganie przyczynom kryzysów  
i eliminację działań samobójczych. 
Co więcej inwestowanie w zapo-
bieganie samobójstw, jeśli w ogóle, 
wydaje się być raczej opłacalne w 
przypadku młodych ludzi niż osób 
starszych. Istnieje za mało ofert pomo-
cy dla osób starszych będących 
w kryzysie, a te istniejące są rzadko 
wykorzystywane.

Niniejsza publikacja ma na celu 
przedstawienie przyczyn samobójstw 
u osób starszych oraz możliwości 
prewencji samobójstw i pomocy w 
kryzysie. Należy zachęcić do refleksji 
nad sensownym kształtowaniem życia 
i dyskusji na temat egzystencjalnych 
kwestii pojawiających się na końco-
wym etapie życia. Prewencja samo-
bójstw w wieku podeszłym powinna 
mieć miejsce już we wcześniejszym 
okresie życia. W istocie powinna zakła-
dać świadome przygotowanie się na 
swoją starość.

Niniejsza broszura skierowana jest 
do:
	● Osób, dla których temat samo-

bójstw i prewencji samobójstw 
nie jest obojętny i które chcą się 
dowiedzieć więcej na ten temat.
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Osoby starsze były zawsze. Rozwój 
ostatnich dziesięcioleci wiąże się 
z tym, że duża część społeczeń-
stwa może osiągnąć podeszły wiek. 
Aktualnie, przyrost grupy osób w wieku 
starszym postępuje najszybciej. Osoby 
z krajów znacznie uprzemysłowionych 
coraz bardziej zbliżają się do zrealizo-
wania swojego marzenia w postaci 
osiągnięcia długich lat życia. Z dru-
giej strony, jest jeszcze mnóstwo nie-
rozwiązanych pytań i obaw, ponieważ 
ludzkość jeszcze nigdy nie doświad-
czyła takiej sytuacji. Czy podeszły wiek 
przyniesie dla tych osób dobry czy 
raczej negatywny czas? Jak będzie 
wyglądała sytuacja zdrowotna? Jakie 
społeczne zmiany dotkną osoby star-
sze i społeczeństwo w ogóle?

Do dziś wyobrażenia o starzeniu 
się są często odbierane negatywnie, 
chociaż założenie o ogólnych „ogra-
niczeniach wiekowych poprzez starze-
nie” zostało obalone. Obraz starości 
stał się bardziej różnorodny. Zaczęto 
dostrzegać możliwości tej fazy życia, 
wykorzystując je. Ale jest też praw-
dą, że szczególnie w starszym wieku, 
prawdopodobieństwo zachorowania 
i potrzeba skorzystania z opieki innych 
wzrasta.  

W związku z tym pojawia się trud-
ne zadanie coraz większej akceptacji 
ograniczeń w samodzielnym trybie 
życia, co może zagrażać i nadwyrę-
żać poczucie własnej wartości.

Mimo to, należy zwrócić uwagę na 
fakt, że około połowa osób powyżej 
90. roku życia, żyje samodzielnie, oraz, 
że 70% tych osób nie ma żadnych 
poważnych ograniczeń sprawno-
ści umysłowej. Wiele starszych osób 
mieszka samodzielnie, mogą czerpać 
z zasobów własnych możliwości i są 
w stanie, w razie potrzeby, zorganizo-
wać sobie pomoc. Inni, między innymi 
osoby wymagające pomocy, mieszka-
jące w domach opieki nie są w stanie 
samodzielnie kształtować swojego 
życia tak, jakby chciały.

W starszym wieku ludzie czasami 
kontynuują to, do czego byli przyzwy-
czajeni we wcześniejszych latach. 
Równocześnie zyskują nowe możli-
wości i zadania. Jeśli w przeszłości 
dzieci i/lub praca pochłaniały wiele 
czasu i energii, teraz chodzi o to, aby 
zagospodarować uzyskaną wolność. 
Należy przeorganizować dzień i stwo-
rzyć perspektywę na pozostały czas 
życia. Cele i plany przyczyniają się do 
dobrego samopoczucia człowieka. W 

Sytuacja życiowa osób w pode-
szłym wieku i pod koniec życia
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konfrontacji ze zmienionymi warunka-
mi chodzi o to, aby umieć wykorzystać 
osobiste umiejętności i możliwości 
oraz doświadczenie życiowe nabyte 
we wcześniejszych zadaniach i kryzy-
sowych sytuacjach. Zaakceptowanie 
procesu starzenia się i skończoności 
życia są zadaniami, które stanowią 
dla człowieka wyzwanie aż do późnej 
starości. Rozwój w podeszłym wieku 
oznacza uznanie, że osobista sytu-
acja życiowa także podlega ciągłej 
zmianie.

Każdy człowiek ma swoją własną 
historię życia. Nie ma wyraźnych norm 
dla szczęśliwego procesu starzenia 
się. Właśnie w podeszłym wieku indy-
widualna sytuacja życiowa stanowi 
tego wyznacznik. Zarówno przeciąże-

nie jak i niewystarczające wyzwania 
mogą zagrażać zdrowiu i dobremu 
samopoczuciu.

Myśl o końcu życia wiąże się czę-
sto z egzystencjalnymi pytaniami o 
sens dotychczasowego życia i coraz 
bardziej ograniczoną perspektywę 
co do przyszłości. Wiele osób znajdu-
je własne odpowiedzi na te pytania 
i umie sobie pomoc. Są też jednak 
osoby, które swoją sytuację życio-
wą oraz przyszłość postrzegają tak 
negatywnie, że nie widzą rozwiązań 
dla swoich problemów. A na pytania 
egzystencjalne nie znajdują żadnej 
sensownej odpowiedzi. Ten egzysten-
cjalny niepokój, wraz z innymi obciąże-
niami, może prowadzić do rozważań 
zmierzających do zakończenia życia.
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Rozpoczynające się nastroje samo-
bójcze pojawiają się często przez 
odczucie „ograniczenia”. Dotknięte 
tym odczuciem osoby twierdzą, że nic 
ich nie interesuje, nawet wcześniej 
posiadane hobby, ulubiony sport czy 
imprezy kulturalne. Osoby te wycofują 
się z relacji  międzyludzkich. W swoich 
myślach czują się ograniczone - „tak 
jakby znajdowali się w imadle“ i mają 
tendencje do popadania w zadumę. 
Dotknięte tą przypadłością osoby we 
wczesnym stadium samobójczym 
wypowiadają często pośrednie myśli 
o samobójstwie typu „nic nie ma już 
sensu...”, „Najlepiej, jak bym już nie 
żył/-a...”.

Bezpośrednie zapowiedzi samobój-
cze typu „Nie chcę już żyć...”, „Chcę 
moje życie zakończyć...” albo narzuca-
jące się uczucie chęci zabicia siebie: 

„Jutro rano to zrobisz...” należy trak-
tować niezmiernie poważnie. Równie 
niebezpiecznym sygnałem ostrzegaw-
czym wskazującym na chęć popełnie-
nia samobójstwa jest tzw. „cisza przed 
burzą”. Mianowicie, kiedy osoba, która 
wcześniej wyrażała konkretne plany 
samobójcze lub myśli samobójcze, 
wydaje się nagle bardziej zrelaksowa-
na i nie mówi już o zakończeniu życia, 
co może to oznaczać, że podjęła już 
decyzję o samobójstwie. Do momentu 
podjęcia decyzji osoba taka znajduje 
się w stanie udręki, w którym waha się 
pomiędzy „chcę się zabić” a „może 
jednak można mi pomóc”. Podjęcie 
decyzji o samobójstwie sprawia, że 
osoba ta wydaje się odprężona. Tym 
bardziej wstrząsające jest, gdy krótko 
potem targnie się na swoje życie.

Zwiastuny i sygnały wskazujące na 
chęć popełnienia samobójstwa

Zwiastuny i sygnały wskazujące na chęć popełnienia samob jstwa:
	● uczucie ograniczenia
	● rozmyślanie, myśli samob jcze;
	● rezygnacja z dotychczasowych zainteresowań i aktywności;
	● wycofanie się z kontakt w międzyludzkich;
	● zapowiedź samob jstwa (bezpośrednio lub pośrednio);
	● nieoczekiwana cisza po wypowiedziach samob jstwa  

(„cisza przed burzą”).
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Poczucie krzywdy i kryzysu
Starzeniu się towarzyszą zmiany 

społeczne i fizyczne, z których wiele 
może być odczuwanych jako ogra-
niczenia, wiele z nich może być 
doświadczanych jako strata czy też 
poczucie krzywdy. Możliwości dokona-
nia czegoś w wielu dziedzinach życia 
stają się coraz bardziej ograniczone. 

Zazwyczaj z wyzwaniami z tego 
wynikającymi można sobie dobrze 
poradzić dzięki doświadczeniu życio-
wemu. Ograniczenia te mogą zrekom-
pensować pewność siebie i wewnętrz-
ny spokój.

Geneza samobójstw w późnym 
wieku 

Przykładowa sytuacja:
W przypadku 70-letniego urzędni-

ka myśli samobójcze nie pojawiały 
się do momentu zachorowania jego 
żony. Półtora roku temu stwierdzono 
u niej raka piersi. Przeprowadzono 
leczenie operacyjne, a następnie 
radioterapię. Wizja, że jego żona 
mogłaby umrzeć i że on pozostałby 
sam, wydała mu się wtedy nie do 
zniesienia.

Po operacji i radioterapii wyglą-
dało najpierw jakby jego żona 
została wyleczona. Wspólnie snuli 
nowe plany, zamierzali jeszcze tyle 
zrealizować. Wprawdzie on sam też 
miał po operacji nerek problemy ze 
zdrowiem, ale razem stwierdzili, że 
dadzą sobie radę, jak do tej pory, i 
potrafią pokonać mniej czy bardziej 
poważne choroby. Po tym jak u jego 
żony podczas badania kontrolnego 

stwierdzono podejrzenie nowotworu 
płuc, które wymagało natychmia-
stowej hospitalizacji, zaczął myśleć 
o tym, by odebrać sobie życie. Jak 
powiedział swojemu lekarzowi, od 
tego czasu, ta myśl go nie opuszcza. 
Po prostu nie mógłby zostać sam. 
Myśl, by zakończyć swoje życie, kiedy 
jego żona umrze, była coraz silniej-
sza, stała się pewnością. Zastanawiał 
się już nad tym, jak i gdzie miałby 
to zrobić. Płacząc mówi, że przecież 
nie ma nikogo. Sam tego nie prze-
żyje. Do tej pory nie odebrał sobie 
życia, bo chciał zaoszczędzić tego 
swojej żonie. Musi przeczekać, aż 
żona umrze, wtedy będzie działał. 
Dlaczego miałby dalej żyć, dla kogo 
i po co? Przecież wszystko robiliśmy 
razem. Bez mojej żony, życie dla 
mnie nie ma już sensu.
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Jednakże sytuacja życiowa może 
stać się nie do zniesienia, jeśli brak 
jest odpowiednich mechanizmów 
kompensacyjnych i wspomnień. 
Kiedy umierają rówieśnicy lub życie 
z partnerem stanie się problemem, 
może powstać poczucie pozostania 
samemu lub wewnętrznego wyob-
cowania. W momencie zakończenia 
się pewnych obowiązków w życiu lub 
następuje brak możliwości wypeł-
niania ich w dotychczasowy sposób 
przez wspomniane osoby, zaczynają 
one odczuwać wzrastające poczucie 
bezużyteczności. Problemy zdrowotne 
mogą negatywnie wpłynąć na jakość 
życia w jego centralnych obszarach. 
Pojawia się obawa, że w przyszłości 
będą musieli polegać na pomocy 
rodziny i wykwalifikowanego persone-

lu. Lęki, uczucie, że nie jest się już trak-
towanym poważnie i poczucie bez-
silności mogą być odczuwane jako 
bardziej nieznośne. W rozpaczy rodzi 
się pragnienie, aby wziąć w swoje 
ręce ostateczną decyzję i zakończyć 
życie. Często wiąże się to z ideą odna-
lezienia w końcu spokoju i ciszy.

Własna śmierć wydaje się być 
jedynym rozwiązaniem, by wyzwolić się 
z tej dręczącej sytuacji. Decydującym 
czynnikiem jest tu nie tyle dotkliwość 
wydarzenia zewnętrznego, ile sama 
myśl o śmierci. Niektóre starsze osoby 
odbierają daną sytuację konfliktową 
jako niemożliwą do przezwyciężenia. 
Niemniej jednak wyrażają nadzie-
ję na zmianę swojej sytuacji, nawet 
kiedy nie mają żadnych konkretnych 
wyobrażeń, jak taka zmiana miałaby 
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wyglądać. W ten sposób, dla osób 
postronnych może dojść do sprzecz-
nych pozornie sytuacji. Z jednej strony 
zrozpaczone osoby oczekują pomocy, 
z drugiej strony chcą by pozostawić je 
w spokoju. Pomoc w wielu przypad-
kach możliwa jest dopiero wtedy, jeże-
li to ambiwalentne zachowanie zosta-
nie zrozumiane. Zrozumienie powodów 
pojawiania się myśli samobójczych 
w stresujących sytuacjach następuje 
wyłącznie dzięki własnemu doświad-
czeniu. Począwszy od dzieciństwa, 
często dochodzi do nawrotu prze-
żyć stresujących (np. rozstania, straty, 
zniewagi, zależność czy bezsilność), z 
którymi w zależności od doświadczeń 
życiowych i możliwości można sobie 
radzić w różnoraki sposób. W szczegól-

ności w starszym wieku, kiedy powo-
dem troski jest utrzymanie własnej 
niezależności, a zakres doświadczeń 
i działań może wydawać się niebez-
piecznie wąski. Z tego punktu widze-
nia osobom starszym nie jest łatwo 
korzystać ze wsparcia i pomocy, które 
mogłyby uczynić ich obecną sytuację 
życiową bardziej znośną.

Choroby psychiczne w starszym 
wieku 

Około co czwarta osoba powyżej 
65. roku życia cierpi na chorobę psy-
chiczną. Najczęściej są to depresje. 
W dalszej kolejności jako choroby 
psychiczne osób starszych  wymienia 
się zaburzenia funkcji mózgu (demen-
cje), choroby lękowe, urojenia i uza-
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leżnienia. Przy czym demencje wystę-
pują z wiekiem częściej. 

Wszystkie choroby psychiczne 
wiążą się z podwyższonym ryzykiem 
popełnienia samobójstwa. Dotyczy 
to szczególnie depresji. Wydaje się, 
że odpowiada za to poczucie bycia 
bezwartościowym, niemożliwości 
stworzenia już niczego wartościowe-
go, bycia chorym na nieuleczalną 
chorobę, poczucia winy. Myśli takie 
jak te mogą osaczać. Osoba, która je 
miewa, nie zauważa już nadziei na 

uzyskanie pomocy w formie leczenia. 
Własna śmierć wydaje się być dla niej 
jedynym rozwiązaniem, by uciec przed 
dręczącymi myślami i uczuciami.  

Podobnie obserwuje się, że osoby, 
które znajdują się w początkowej fazie 
demencji  i zauważają u siebie zanik 
pamięci i spadek samodzielności 
wpadają w kryzysy samobójcze.  
W przypadku osób cierpiących na 
zaawansowaną demencję działania 
samobójcze natomiast zdarzają się 
rzadko. Dzieje się tak głównie dlatego, 
że osoby z zaawansowaną demencją 
są w mniejszym stopniu świadome 
swojego stanu. Często nie są już w sta-
nie wyprowadzić lub zrealizować dzia-
łań samobójczych.

Dlatego ważne jest, by w pode-
szłym wieku rozpoznawać choroby 
psychiczne, szczególnie depresję oraz 
informować pacjentów, że jest to cho-
roba i że terapia mogłaby im pomóc.  
Odpowiednie leczenie choroby psy-
chicznej może zapobiec samobój-
stwom. 

Choroby fizyczne w starszym wieku i 
ich konsekwencje dla samodzielno-
ści i doświadczania codzienności

Dobre samopoczucie i nieza-
leżność w dużym stopniu zależą od 
zachowania funkcji fizycznych i psy-
chicznych. Ograniczenia lub straty są 
zwykle odczuwane jako dotkliwe cię-
cie, gdzie szczególne znaczenie mają 
choroby fizyczne.

W podeszłym wieku nasilają się 
wyraźnie przewlekle choroby fizyczne. 
Determinują one ze względu na swoje 
konsekwencje w znacznym stopniu 
jakość życia oraz przekładają się na 
samodzielność.

Symptomy depresji u osób 
starszych:

	● obniżony nastrój, szczególnie 
rano;

	● brak radości, obojętność;
	● brak energii, brak zainteresowań 

(typowe jest, że ulubione zajęcia 
stają się obojętne);

	● wycofanie się z życia społeczne-
go;

	● zmniejszona koncentracja;
	● szybkie męczenie się i wyczerpa-

nie;
	● zmniejszone poczucie własnej 

wartości i wiary w siebie;
	● poczucie bezwartościowości 

oraz irracjonalne poczucie winy;
	● negatywne oczekiwania wobec 

przyszłości;
	● nieznana bojaźliwość
	● zaburzenia snu;
	● brak apetytu 
	● chudnięcie;
	● zaburzenia trawienia;
	● postrzeganie ciała z lękiem
	● bóle bez przyczyny organicznej
	● myśli samobójcze.
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Według doświadczenia lekarzy 
geriatrów następujące dolegliwości 
ograniczają w sposób długotrwały 
życie starszych osób:
	● chroniczne dolegliwości bólowe
	● duszności
	● ograniczenia sprawności rucho-

wej, paraliż, niedowłady
	● utrata kontroli nad funkcjami 

wydalania (nietrzymanie moczu)
	● zmniejszenie albo utrata ostrości 

widzenia
	● zmniejszenie lub utrata słuchu
	● upadek lub obawa przed upad-

kiem
Wymienione wyżej dolegliwo-

ści powodują najpierw zmniejszoną 

mobilność. Następnie ogranicze-
niu ulegają prostsze funkcje życia 
codziennego, jak ubieranie się 
czy utrzymanie higieny osobistej. 
Wynikająca z tego powodu utrata 
kontaktów społecznych może być 
przyczyną osamotnienia i prowadzić 
do depresji.

Często przewidywane uznanie gro-
żącego ale jeszcze nie zaistniałego 
ograniczenia aktywności stanowi źró-
dło lęku, utraty pewności siebie i bez-
silności. Ten proces wymaga szczegól-
nego wysiłku, by nową sytuację jeśli 
nie skompensować, to przynajmniej 
nauczyć się akceptować.

Ślepota oddziela od spraw,
głuchota od bliźnich
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Utrata partnera
Utrata partnera w wyniku rozsta-

nia lub śmierci jest zdarzeniem, które 
może głęboko zachwiać dotych-
czasowym życiem i zaburzyć dobre 
samopoczucie. Ma to miejsce szcze-
gólnie wtedy, gdy widoki na nowy 
początek lub zmianę są coraz mniej-
sze. Konsekwencją utraty partnera w 
podeszłym wieku jest często osamot-
nienie i niebezpieczeństwo samotno-
ści oraz konieczność przeorganizowa-
nia i zmiany trybu życia w warunkach 
zaawansowanego wieku - przy czym 
mężczyźni w kwestiach praktycznej 
organizacji życia stają przed większy-
mi problemami niż kobiety. 

Reorganizacja jest szczególnie 
trudna, gdy partner był jedynym 
wsparciem emocjonalnym. Ta istotna 

zależność sprawia, że reorganizacja z 
czasem staje się bardzo trudna, aby 
z biegiem czasu nabrać dystansu, na 
nowo się ustabilizować i zreorganizo-
wać. Dlatego ważne jest utrzymywanie 
także innych kontaktów społecznych 
do późnej starości.

Utrata samodzielności
Podstawowym motywem poja-

wienia się pragnień samobójczych 
i umierania w starości jest obawa 
przed utratą lub faktyczna utrata 
samodzielności (autonomii).

Z reguły oznacza to: 
	● utratę zdolności do samodziel-

nego zarządzania codziennym 
życiem i relacjami międzyludzkimi, 

	● utratę zdolności do kontrolowania 
funkcji organizmu, 
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	● poczucie bycia zależnym i zdanym 
na łaskę innych.

Z lekiem przed utratą autonomii 
w dzisiejszym społeczeństwie często 
nie uwzględnia się faktu, że właściwie 
absolutnej samodzielności w życiu 
nigdy nie ma. Życzenia autonomii oraz 
bezpieczeństwa są  uzupełniającymi 
się biegunami w sferze napięć we 
wszystkich fazach życia. Każdy czło-
wiek musi tam znaleźć swoje miejsce 
oraz dopasować do zmieniających 
się faz życia. Nikt nie potrafi nieustan-
nie żyć w absolutnej samodzielności 
lub w całkowitej zależności. Zawsze 
jest wymagana, jako przeciwwaga, 
pewna miara wspólnej przynależności 
lub samodzielnej decyzyjności, nawet 
gdy w skrajnym przypadku, jedno czy 
drugie może być przeżywane już tylko 

w wyobraźni. Szczególnie w podeszłym 
wieku, autonomia oznacza także pole-
ganie na samym sobie, z kolei bez-
pieczeństwo oznacza prawie zawsze 
niechcianą zależność. Dążenie do 
równowagi i balansu pomiędzy samo-
dzielnością i potrzebą zależności jest 
pomocne by sprostać wymaganiom 
procesu starzenia się.

„Czy życie w podeszłym wieku ma 
jeszcze sens?”

Im bardziej życie zbliża się ku koń-
cowi, tym bardziej staje się jasne dla 
każdego człowieka, że sens życia nie 
pochodzi ze zdobywania lub doce-
niania «dóbr», ponieważ wszystkie 
one tracą ważność w chwili śmierci. 
Opieranie sensu życia na «dziedzic-
twie» może prowadzić do gorzkiego 
rozczarowania.

Ilustracja 1: Pole napięcia pomiędzy potrzebą autonomii a potrzebą zależności.
(Wedler, H. (2001). Umgang mit Suizidalität und Sterbewünschen im Alter (Postępowanie z  samobój-
stwem i życzeniami śmierci). Profilaktyka samobójstw 28 (4), p. 169)

Tęsknota za

Tęsknota za

autonomią

powoduje lęk

narodziny gniewu

bezpieczeństwem

wymaga zależności wymaga zmiany
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Sens życia wynika natomiast w 
każdej jego fazie, więc też i w pode-
szłym wieku, z samodzielnego kształ-
towanie własnego życia wewnątrz 
wspólnoty społecznej tzn. w kontakcie 
i komunikacji z tą wspólnotą.

Sens życia traci ten, kto rezygnuje 
sam z siebie, czeka tylko na innych, w 
myśleniu i odczuwaniu traci kontakt 
z teraźniejszością. Dlatego pytanie o 
sens życia jest niezależne od wieku. 
Zaawansowany wiek może jednak 
przyczynić się do rezygnacji z iluzo-
rycznych, bezpodstawnych celów 

	● refleksja dotycząca własnej 
osoby i własnego życia;

	● aktywność (i własna wola)
	● gotowość dostosowania się 

(do własnych ograniczeń, nie-
sprawności, choroby, warun-
ków społecznych, warunków 
życiowych, bliźnich).

Do doświadczenia sensu 
życia należą:
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jak i pomoc. Szczególnie wtedy, gdy 
przez religijne lub duchowe prze-
życia doszło do zawężenia osobi-
stych poglądów, należy je ponownie 
otworzyć. Z drugiej strony możliwości 
wiary mogą się przyczynić do tego, 
by ciasnotę  aktualnej sytuacji prze-
łamać.

życiowych i w ten sposób do uwolnie-
nia sił do samodzielnego kształtowa-
nia życia.

Religia i wiara
Religijność i duchowość mogą 

stanowić w kontekście prewencji 
samobójstw, zarówno utrudnienie 
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Przygotowanie do starości
Zawsze lepiej jest zapobiegać kry-

zysowi życiowemu, niż zmagać się z 
nim, gdy już wystąpi. W sensie pierwot-
nej prewencji samobójstw, kluczowe 
jest, aby nie być zaskoczonym przez 
starzenie się i jego konsekwencje. 
Nawet jeśli nikt nie wie, co się wydarzy, 
dobrze jest być przygotowanym na to, 
co może się wydarzyć, a to wymaga 
pewnego wysiłku.

1. Wczesna konfrontacja z drugą 
połową życia.
Każdy człowiek powinien naj-

później na etapie średnich lat życia 
uświadomić sobie, że on także się kie-
dyś zestarzeje. Zanim jeszcze przyjdzie 
czas emerytury oraz związaną z tym 
utratę aktywności zawodowej, ważne 
jest, by znaleźć na ten okres życia 
nowe satysfakcjonujące zadania. 
Okazuje się korzystne, by już w trak-
cie życia zawodowego stać nie tylko 
na „jednej nodze” (zawód), ale także 
rozwinąć „drugą nogę”: zadanie, które 
wypełnia. 

Istotne jest, by w wieku emerytal-
nym dbać o aktywność umysłową i 
fizyczną tak długo, jak tylko się da. 
Także związek z partnerem wymaga w 
starszym wieku, gdy dzieci nie miesz-

kają już w domu, nowemu zdefinio-
waniu. Podział ról i zadań w rodzinie 
ulega zmianie.

Większość osób szuka dialogu i 
wsparcia w tej samej grupie wiekowej. 
To dotyczy także osób w podeszłym 
wieku. Zaleca się jednak utrzymywa-
nie kontaktów z osobami z różnych 
grup wiekowych. Oczekiwanie wspar-
cia wyłącznie od własnych dzieci i ich 
rodzin staje się nierzadko źródłem cią-
głych konfliktów i rozczarowań. 

2. Akceptacja procesu starzenia się i 
śmierci.
Zdrowie fizyczne i psychiczne 

wymaga pielęgnacji i prewencji. Te 
jednak powinny być dostosowane do 
specyficznych wymagań wieku i nie 
podlegać presji zachowania wiecznej 
młodości.

Większość starszych osób potrafi 
bardziej niż młode osoby spokojnie 
i z opanowaniem uznać, że muszą 
umrzeć. Niektórzy akceptują ten stan 
rzeczy ale unikają dyskusji na ten 
temat, szczególnie wtedy, gdy wła-
sna sytuacja życiowa staje się nie do 
zniesienia. Inni z kolei potrafią własną 
śmierć zaakceptować. Wierzą w szczę-
śliwe życie po śmierci.

Prewencja samobójstw, pomoc w 
kryzysie oraz długotrwałe oferty 
terapeutyczne
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Większość starszych osób ogrom-
nie jednak boi się długotrwałego i 
pełnego cierpienia procesu umiera-
nia, z bólami i uzależnieniem od urzą-
dzeń. 

By przyszłość z rosnącymi ogra-
niczeniami fizycznymi, psychicznymi 
i społecznymi nagle nie zaskoczyła 
starszych ludzi, konieczne są działa-
nia przygotowawcze. Do tego należy 
przygotowanie odpowiedniego dla 
wieku lokum mieszkalnego, z uwzględ-
nieniem możliwych okresów choroby 
czy niepełnosprawności. Należy także 
pomyśleć o potencjalnej utracie part-
nera w wyniku jego śmierci, i w konse-
kwencji tego o życiu w samotności.

Na wypadek nagłej choroby, która 
w późnym wieku może być zwiastu-
nem śmierci, dostępność zaufanego 
lekarza rodzinnego ma nieocenioną 
wartość. Z nim należy na czas omówić 
zakres działań medycznych podejmo-
wanych u schyłku życia. 

Ponadto, konieczne jest uregulo-
wanie spraw na wypadek własnej 
śmierci (pogrzeb, sprawy ubezpiecze-
niowe, dostępność kont bankowych, 
regulacje spadkowe). Są one ele-
mentem zabezpieczenia, które tak czy 

inaczej, powinny być na czas starości 
uregulowane.

3. Zachowanie komunikacji i uczest-
nictwa społecznego. 
Człowiek potrzebuje kontaktu i 

interakcji z innymi. Dotyczy to również 
osoby starzejącej się, która potrze-
buje nie tylko - jak mówi przysłowie - 
odpoczynku, ale również komunikacji. 
Należy to pielęgnować i w miarę moż-
liwości utrzymywać do końca życia. 
Obejmuje to w szczególności kontakty 
w ramach sąsiedztwa i z przyjaciółmi, 
jak również uczestnictwo w działa-
niach społecznych. Kontakt  z własny-
mi dziećmi lub krewnymi nie powinien 
przebiegać w sposób, z którego wyni-
ka tylko wymóg wsparcia. Tylko wtedy, 
gdy odbywa się dobrowolnie, daje 
uczucie szczęścia i zadowolenia.

Przyjęcie pomocy w chorobie i 
inwalidztwie

Zwiastuny choroby nie powinny 
być ignorowane ale i nie wyczekiwa-
ne z lękiem. Żadna sytuacja życio-
wa starszej osoby nie powinna być 
powodem do izolacji i odosobnienia. 
Ważne jest rozważne obchodzenie się 
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z lekami, alkoholem, utrzymanie rytmu 
dnia, ważną jest też zbilansowana 
dieta oraz troska o dobry, naturalny 
sen.

Istnieją różnorodne pomoce do 
wiązać się z coraz większym niepo-
kojem. Żadna nowa sytuacja poja-
wiająca się w życiu osoby starszej nie 
powinna być powodem do pozosta-
wania wycofanym i niepewnym sie-
bie. Dlatego ważne jest, aby ostrożnie 
obchodzić się z lekami i alkoholem, 
zachować rytm dobowy, stosować 
zbilansowaną dietę i zapewnić sobie 
dobry, naturalny sen.

W celu zrekompensowania nie-
pełnosprawności dostępne są różne 
pomoce, począwszy od wyposażenia 
domu, poprzez przemieszczanie się w 
łóżku, aż po aparaty słuchowe. Osoby 
niepełnosprawne powinny zwracać 
szczególną uwagę na kompetentne 
informacje. Jeszcze przed wystąpie-

niem niepełnosprawności należy 
dokładnie przemyśleć znaczenie rze-
czy materialnych oraz ewentualną 
rezygnację z nich. Pomoc ze strony 
instytucji społecznych (np. ambulato-
rium lub domu pomocy społecznej) 
powinna być w razie potrzeby dopusz-
czalna w odpowiedniej formie. dyspo-
zycji dla osób z niepełnosprawnością 
fizyczną, począwszy od wyposażenia 
mieszkania, przez lóżka rehabilitacyjne 
czy aparaty słuchowe. Osoby niepeł-
nosprawne powinny w szczególności 
zatroszczyć się o kompetentne infor-
macje. Zanim jeszcze nastąpi niepeł-
nosprawność fizyczna, powinno się 
dokładnie przemyśleć zakres posiada-
nych dóbr materialnych i ewentualną 
rezygnację z nich. Pomoc instytucji 
społecznych (domów opieki społecz-
nej, usługi ambulatoryjne) należy 
dostosować do potrzeb. 
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Jeśli pojawi się choroba lub nie-
pełnosprawność, zaleca się korzysta-
nie z ofert pomocy. Należy wystrzegać 
się przeciążeń mogących spowodo-
wać dalsze pogorszenie się zdrowia. 
Trzeba się umieć dostosować do 
danych możliwości i nie próbować 
grać bohatera. Wielu osobom z trud-
nością przychodzi akceptacja własnej 
bezradności i konieczność przyjęcia 
pomocy. W trakcie całego życia jest 
jednak wiele sytuacji, które sprzyjają 
rozwinięciu umiejętności przyjęcia 
pomocy.

Rozmowy ze starszymi osobami o 
skłonnościach samobójczych 

Nie jest łatwe prowadzenie rozmo-
wy ze starszą osobą, która ma zamiar 
odebrać sobie życie. Samobójstwo 
jest ciągle tematem tabu, o którym się 
nie mówi. Wzbudza lęk i niepewność, 
że zrobi się coś źle i jeszcze wzmocni 
ryzyko samobójstwa drugiej osoby. 
Poza tym, rozmowa dotycząca kryzy-

sowej sytuacji może wywołać u osoby 
chcącej pomóc wspomnienie wła-
snych nieprzepracowanych przeżyć 
kryzysowych.

Możliwości pomocy w kryzysie
W sytuacji kryzysowej wywołanej 

na przykład przez śmierć osoby bli-
skiej, żałobę, ograniczenia społeczne, 
konieczne jest nawiązanie kontak-
tu z rodziną, przyjaciółmi czy innymi 
zaufanymi osobami, w szczególności 
z lekarzem rodzinnym. W niektórych 
przypadkach wskazana jest pomoc 
psychoterapeutyczna. Jeśli kryzys jest 
bardzo poważny, pierwszymi punktami 
kontaktowymi są poradnia telefonicz-
na i lokalne wyspecjalizowane służby 
kryzysowe. Adresy i kontakty krajowe 
i regionalne/lokalne znajdują się na 
końcu niniejszej ulotki informacyjnej. 
Jeżeli doszło już do samobójstwa, 
należy wezwać lekarza pogotowia i 
rozpocząć hospitalizację

	● Nieosądzające zachowanie w rozmowie, w której dominować powinna 
otwartość i zaufanie, podczas której starszy człowiek czuje się akceptowany.

	● Mowa o śmierci, myśli i zamiary samobójcze należy w rozmowie otwarcie 
poruszać.

	● Zamiary samobójcze należy traktować poważnie, bez bagatelizowania ale i 
bez dramatyzowania.

	● Omawiać powody, okoliczności oraz nagłe przyczyny.
	● Zrozumieć i uwzględnić okoliczności dotyczące historii życia.
	● Sprawdzić możliwości wsparcia w otoczeniu socjalnym (np. osoby bliskie, 

służby socjalne i pomoc medyczna).
	● Zaoferowanie kontynuowania rozmów (omówić lęki, pokazać możliwości 

doradztwa i pomocy).

Na co należy zwrócić uwagę w rozmowie ze starszą osobą o 
skłonnościach samobójczych?
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Interwencja kryzysowa po prze-
trwaniu ostrej fazy po akcie samobój-
czym obejmuje:
	● wyjaśnienie aktualnej sytuacji 

(psychosocjalnej)
	● wyznaczenie kursu: co dalej?
	● motywacja do przyjęcia dalszej 

pomocy
	● reorientacja w zmienionej sytuacji 

po kryzysie. 

Zaburzenia psychiczne wymagają 
odpowiedniego leczenia (psychotera-
pia, a w razie potrzeby leki psychotro-
powe). Następnie sieć opieki psycho-
społecznej oferuje wiele możliwości 
pomocy. W sytuacji kryzysowej krewni i 
opiekunowie często potrzebują rozmo-
wy i wsparcia (np. w celu złagodzenia 
poczucia winy).

Pomoc na końcowym etapie życia
Wiele osób boi się długiego i peł-

nego cierpienia procesu umierania, 
szczególnie wtedy, gdy jest związany 
z bólem i bezsilnością. Często osoby 
te nie mają świadomości, że w cho-
robach terminalnych i w fazie śmierci 
możliwa jest pomoc.

Towarzyszenie osobom w ostat-
niej fazie ich życia dotyczy nie tylko 
krótkiego odstępu czasu kilku godzin 
przed nadejściem śmierci, lecz może 
także rozciągnąć się na okres obej-
mujący miesiące albo nawet lata. W 
ramach pracy hospicjum oraz opieki 
łagodzącej cierpienie (medycyna 
paliatywna) wpływa się na fizycz-
ne, psychiczne/duchowe, socjalne, 
spirytualne i materialne potrzeby 
oraz życzenia nieuleczalnie cho-
rych. Celem tej opieki jest, poprzez 
złagodzenie fizycznych/duchowych 

Terminologia fachowa:

Medycyna paliatywna: 
Medycyna paliatywna odróżnia 
się od medycyny leczniczej w 
zakresie wyznaczonych celów. 
Celem nie jest już wyleczenie i 
przedłużenie życia, ale złagodze-
nie objawów i utrzymanie jako-
ści życia. Medycyna paliatywna 
może być stosowana zarówno w 
domu, jak i w szpitalach oraz spe-
cjalnych ośrodkach.

Praca w hospicjum: Opieka 
nad pacjentami na bezpośrednim 
końcowym etapie życia odbywa 
się albo w warunkach domowych 
(realizowana głównie przez wolon-
tariuszy lub wyszkolonych specjali-
stów) albo w wyspecjalizowanych 
ośrodkach stacjonarnych (hospi-
cja).

Opieka nad umierającym 
pacjentem:  Obejmuje z jednej 
strony pomoc medyczną w celu 
złagodzenia cierpienia, terapie 
bólu, opiekę pielęgniarską, z dru-
giej strony pomoc psychosocjal-
ną w zapewnieniu zaopatrzenia, 
mobilizacji istniejących rezerw oraz 
rozmowy. 

Eutanazja: Zaniechanie lub 
zakończenie stosowania środków 
utrzymujących życie, o ile są one 
sprzeczne z celami medycyny 
paliatywnej (eutanazja bierna); 
medyczne i pielęgnacyjne łago-
dzenie cierpienia, nawet jeśli 
powoduje to skrócenie życia 
(eutanazja pośrednia).
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cierpień, umożliwienie życia odpowia-
dającego osobistym potrzebom i wła-
snemu sposobowi rozprawienia się z 
perspektywą zbliżającej się śmierci.

W pracy ambulatoryjnej próbu-
je się zrealizować życzenie ponad 
dwóch trzecich ludności, by umrzeć 
w domu. Opieka nad umierającymi 
obejmuje również pomoc krewnym 
czy osobom bliskim.

Federalna izba lekarska 
(Bundesärztekammer) w dniu 
18.02.2011 r. opracowała zasady 
lekarskiej opieki nad umierającymi 
pacjentami, które dokładnie opisują 
możliwości działań lekarza. Według 
nich, wola pacjenta, w miarę moż-
liwości wcześniej sformułowana w 
testamencie życia, jest decydująca i 
miarodajna dla wszystkich

działań medycznych. W przypadku 
pacjentów, którzy nie są w stanie wyra-
zić ostatniego życzenia, krewni mogą 

być dla lekarzy pomocni w ustaleniu 
przypuszczalnej woli pacjenta.

Pomoc dla rodziny
Utrata bliskiej osoby, szczególnie 

w wyniku samobójstwa, stanowi dla 
rodziny bardzo obciążające przeży-
cie zarówno fizycznie jak i duchowo. 
Śmierć może spowodować u bliskich 
rozchwianie emocjonalne i socjalne. 
W pierwszych miesiącach po śmierci, 
występuje podwyższona podatność 
na choroby, a w szczególności ryzy-
ko samobójstwa. Dlatego również te 
osoby potrzebują wsparcia i opieki w 
tym trudnym czasie. 

Na końcu niniejszej broszury znaj-
dują się adresy i dane osób kontak-
towych zajmujących się w szczegól-
ności problemami rodzin.  Pomocne 
jest dołączenie do grupy osób, które 
doświadczyły podobnej straty. 
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Z prawnego punktu widzenia ist-
nieje wiele możliwości, by podjąć dzia-
łania zabezpieczające na wypadek 
śmierci lub sytuacji, gdy możliwość 
wyrażenia własnej woli jest ograniczo-
na. 

Opieka prawna, pełnomocnictwo 
dotyczące opieki zdrowotnej, testa-
ment życia (Patientenverfügung)

W testamencie życia (Dyspozycja 
sporządzona w sprawie opieki zdro-
wotnej) każdy obywatel może w 
dowolnym momencie prawnie uregu-
lować swoją wolę dotyczącą działań 
medycznych, ze wskazaniem, które 
mogą lub nie mogą być wykonane, 
na wypadek, gdy jego zdolność decy-
dowania o sobie będzie ograniczo-
na. Niezależnie od daty sporządze-
nia, testamenty życia w Niemczech 
są obowiązujące, chyba że istnieją 
konkretne wskazania ku temu, że 
dana osoba swoje zdanie zmieniła. 
Testamenty życia powinny dotyczyć 
konkretnych sytuacji chorobowych 
oraz leczenia. Należy je przedłożyć 
lekarzowi prowadzącemu.

Aby spełnić te kryteria, zaleca 
się przy redagowaniu testamentu 
życia zasięgnąć porady u zaufane-
go lekarza lub w specjalnej poradni. 

Pytania etyczne, prawne i medyczne, 
które dotyczą zredagowania testa-
mentu życia zostały szczegółowo i 
praktycznie opracowane w broszurze 
wydanej przez Federalne Ministerstwo 
Wymiaru Sprawiedliwości i Ochrony 
Konsumenta (Bundesminsterium 
der Justiz und für Verbraucherschutz 
(www.bmjv.de). 

Krewni czy inne zaufane osoby 
potrzebują pełnomocnictwa prewen-
cyjnego w celu podejmowania dzia-
łań w imieniu danej osoby, która nie 
jest już w stanie podejmować samo-
dzielnie decyzji oraz regulować swoich 
spraw. Pełnomocnictwo prewencyjne 
może dotyczyć sytuacji mieszkanio-
wej, opieki lekarskiej czy spraw mająt-
kowych. Urzędy, banki respektują z 
reguły tylko wtedy pełnomocnictwo, 
jeśli zostało uwierzytelnione notarial-
nie.

W przypadku, kiedy dana osoba 
nie jest w stanie działać na własną 
odpowiedzialność czy regulować swo-
ich spraw osobiście, można na jej 
wniosek lub z inicjatywy innej osoby 
zwrócić się o przyznanie opiekuna  
sądowego (wydział opiekuńczy przy 
sądzie rejonowym), który przejmu-
je regulacje spraw w imieniu osoby 
zainteresowanej. Przy ustanawianiu 

Pomoc prawna i 
 zasady
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opieki prawnej każdy obywatel może 
wskazać osobę, która ewentualnie 
powinna tę opiekę przejąć. Sąd jest 
zobowiązany uwzględnić życzenie 
wnioskującego.

Zasady prawne odnośnie prewen-
cji samobójstw i eutanazji

Podstawowe zasady konstytucji 
naszego państwa, jako szczególnie 
ważne etycznie dotyczą z jednej stro-
ny ochrony życia, z drugiej strony zaś 
wolności decydowania o sobie. Wraz 
z postępującym wiekiem, a przede 
wszystkim na końcowym etapie życia, 
obydwie te zasady mogą popaść w 
kolizję, gdy starsza osoba z postępują-
cym, nieodwracalnym ograniczeniem 
wolności, coraz bardziej zadaje sobie 
pytanie dotyczące dalszego sensu 
życia. W naszym społeczeństwie nie 
istnieje jednoznaczne etyczne stano-
wisko dla prawnej oceny tej sytuacji. 
Istnieją pojedyncze nieuregulowa-
ne prawnie albo nie do końca jed-
noznacznie uregulowane prawnie 
obszary i niejednolite orzecznictwo.  
W krajach europejskich istnieją różne 
regulacje prawne. W Niderlandach, 
Luksemburgu, Belgii i Szwajcarii 
dozwolona jest pomoc w odebraniu 
sobie życia w określonych warunkach 
i przy zachowaniu odpowiednich 
przepisów.

Obecnie w Niemczech obowiązuje 
następująca regulacja prawna:

	● Samobójstwo czy próba samobój-
cza nie są karalne. 

	● Pomoc w samobójstwie nie jest 
karalna, chyba że pomocnik nie 
ma specjalnego obowiązku opieki 
(„Status gwaranta”). Gwarantem 
są np. krewni, lekarze, personel pie-
lęgniarski i pracownicy socjalni. 

	● Na mocy wyroku Federalnego 
Trybunału Konstytucyjnego z dnia 
28.02.2020 r. obowiązujący od 2015 
r. zakaz biznesowego wspierania 
samobójstwa (217 StGB) został 
uznany za niekonstytucyjny i uchy-
lony. Obecnie prowadzi się dysku-
sje i przygotowywania dotyczące 
nowych regulacji. (Stan na dzień 
12.2020)

	● Aktywna pomoc w eutanazji (to 
znaczy z celem albo z zamiarem 
zabójstwa) jest zabroniona i karal-
na. 

	● Zaniechanie lub zakończenie 
utrzymujących przy życiu działań 
terapeutycznych jest w niektórych 
okolicznościach dozwolone. Ma to 
na celu złagodzenie cierpienia. 

	● Podanie leków zmniejszających 
cierpienie jest w końcowej fazie 
życia uzasadnione, nawet gdy w 
jego wyniku życie zostanie skró-
cone. Celem jest także w tym 
przypadku wyłącznie złagodzenie 
cierpienia.

	● Akt samobójczy jest interpretowa-
ny w niemieckiej jurysdykcji jako 
„nieszczęśliwy wypadek” . Każdy 
obywatel jest w razie wypadku 
zobowiązany udzielić pomocy. 
Dotyczy to szczególnie „gwaran-
tów”.
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W przypadku nagłych kryzysów 
życiowych, do których należą także 
skłonności samobójcze, dostępne są 
liczne ponadregionalne, regionalne 
czy też lokalne adresy i osoby kontak-
towe, do których można zwrócić się 
o pomoc. W zależności od przyczy-
ny kryzysu, stopnia pilności, struktury 
opieki i dostępności instytucji pomo-
cowych w okolicy, należy skontakto-
wać się z odpowiednią instytucją lub 
grupą zawodową (lekarze, psycholo-
dzy bądź duszpasterze).

Ponadregionalnie:
	● Deutsche Gesellschaft für 

Suizidprävention  – Hilfe in 
Lebenskrisen e. V. (Niemieckie 
Społeczeństwo Prewencji 
Samobójstw – Pomoc w sytu-
acjach kryzysowych) 

	● DGS Geschäftsstelle,  
Stromberger Straße 2,  
55545 Bad Kreuznach 
phone: 0671/20278566 
email: dgs.gf@suizidprophylaxe.de 
www.suizidprophylaxe.de 
Pod ‘Hilfsangebote/oferty pomocy’ 
można znaleźć adresy kontaktowe 
instytucji świadczących pomoc 
w sytuacjach kryzysowych, Usługi 
tych służb są bezpłatne. 

	● Nationales 
Suizidpräventionsprogramm für 
Deutschland (NaSPro) (Narodowy 

Program Prewencji Samobójstw w 
Niemczech) 
www.naspro.de 
Informacje o celach, podstawo-
wych danych, strukturze, organi-
zacji, grupie roboczej i możliwo-
ściach kontaktu

	● Telefonseelsorge (Telefon Zaufania) 
www.telefonseelsorge.de 
Telefon ogólnokrajowy (bezpłatny) 
0800/1110111 albo 0800/1110222

	● Arbeitskreis Leben AKL– Hilfe 
in Lebenskrisen und bei 
Selbsttötungsgefahr (Grupa 
Robocza Życie - Pomoc w kry-
zysach  życiowych) (w Baden-
Württemberg) 
www.ak-leben.de 
Tutaj można znaleźć adresy kon-
taktowe AKL w Baden-Württemberg. 
Usługi są bezpłatne.

	● Deutscher Hospiz- und Palliativ-
Verband e. V. (Niemiecki Związek 
Hospicyjny i Paliatywny) 
www.dhpv.de 
Pod ‘Service/Hospizadressen’ 
można znaleźć adresy kontaktowe 
usług paliatywnych 

	● Deutsche Stiftung Patientenschutz 
für Schwerstkranke, 
Pflegebedürftige und Sterbende 
(Niemiecka Fundacja Ochrony 
Pacjenta dla Ciężko Chorych, 
Osób Wymagających Opieki i 
Umierających) 

Adresy / osoby kontaktowe
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www.stiftung-patientenschutz.de 
Porada, kontrola i rejestracja doku-
mentów pełnomocnictw/testa-
mentów życia. Porada telefoniczna 
pod numerem:  
Dortmund: 0231/7380730 
Berlin: 030/28444840 
Monachium 089/2020810

Regionalne i lokalne adresy:
Pierwsze osoby do kontaktu na miej-
scu 
	● Telefon zaufania (jw.)
	● Instytucje pomocy kryzysowej (jw.)
	● Grupa Robocza Życie - Pomoc 

w kryzysach  życiowych (AKL) 
(Baden Württemberg) (jw.)

Książka telefoniczna, broszurach, adre-
sy internetowe (np. ‘Informator dla 
osób starszych i ich rodzin’ w gminach 
i powiatach):

Instytucje pomocy psychosocjalnej:
	● Poradnie gerontopsychiatryczne.
	● Ambulatoryjne dyżury hospicjów 

(jak wyżej).
	● Poradnie dla osób starszych/senio-

rów.
	● Poradnie (małżeństwo, rodzina, , 

kwestie życiowe, uzależnienia).
	● Służby socjalno-psychiatryczne.

Pomoce lekarska, terapeutyczna i 
duszpasterska:
	● Lekarze rodzinni.
	● Lekarze specjaliści psychiatrii i psy-

choterapii.
	● Lekarze specjaliści medycyny psy-

chosomatycznej i psychoterapii
	● Psychoterapeuci psychologiczni.
	● Duszpasterze (w rubryce kościoły i 

lokalnej książce telefonicznej).

W nagłym przypadkach:
	● Pogotowie ratunkowe (tel. 112) 
	● Straż pożarna (tel. 112)
	● Policja (tel. 110)  

Przychodnie przyszpitalne (w lokal-
nej książce telefonicznej) 

Pomoc dla rodzin:
	● AGUS e. V. – Angehörige um Suizid 

tel. 0921/1500380,  
fax 0921/83343 
www.agus-selbsthilfe.de 

	● Anlaufstelle für Hinterbliebene 
nach Suizid 
www.suizidprophylaxe.de  
Pod “Hilfsangebote” można zna-
leźć  takie punkty kontaktowe upo-
rządkowane według krajów związ-
kowych.
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Publikacja Grupy Roboczej ds. osób starszych w Krajowym 
Programie Prewencji Samobójstw w Niemczech

Kiedy starzenie staje  
się ciężarem
Prewencja samobójstw w starszym wieku

z inicjatywy

Samobójstwa oznaczają wielki problem indy-
widualny i dla polityki zdrowotnej. Niemieckie 
Towarzystwo Prewencji Samobójstw (DGS) podję-
ło  w roku 202 inicjatywę Narodowego Programu 
Prewencji Samobójstw w Niemczech. Uczestniczą 
w nim Europejska sieć badania i prewencji samo-
bójstw Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i 
Federalne Ministerstwo Zdrowia i Ubezpieczenia 
Społecznego. Do tej inicjatywy dołączyło się 
dotychczas już ponad 90 organizacji, związków i 
instytucji w Niemczech.

Starsze osoby są szczególnie zagrożone samo-
bójstwem. Z powodu fizycznych i psychicznych 
obciążeń ich sytuacja może ulec takiemu pogor-
szeniu, że nie chcą  dalej żyć. Otoczenie nie bar-
dzo zwraca na to uwagę. Łatwo nie zauważyć, że 
także w starszym wieku możliwa jest prewencja, 
pomoc w kryzysie, terapia i złagodzenie cierpienia. 
Celem Grupy Roboczej Alte Menschen jest infor-
mowanie o przyczynach i oznakach zagrożenia 
samobójstwem w starszym wieku. Ta publikacja 
pokazuje sposoby, które pomagają zapobiegać 
samobójstwom.


	Wstęp
	Sytuacja życiowa osób w podeszłym wieku i pod koniec życia
	Zwiastuny i sygnały wskazujące na chęć popełnienia samobójstwa
	Geneza samobójstw w późnym wieku 
	Poczucie krzywdy i kryzysu
	Choroby psychiczne w starszym wieku 
	Choroby fizyczne w starszym wieku i ich konsekwencje dla samodzielności i doświadczania codzienności
	Utrata partnera
	Utrata samodzielności
	„Czy życie w podeszłym wieku ma jeszcze sens?”
	Religia i wiara
	Prewencja samobójstw, pomoc w kryzysie oraz długotrwałe oferty terapeutyczne
	Przygotowanie do starości
	Przyjęcie pomocy w chorobie i inwalidztwie
	Rozmowy ze starszymi osobami o skłonnościach samobójczych 
	Możliwości pomocy w kryzysie
	Pomoc na końcowym etapie życia
	Pomoc dla rodziny
	Pomoc prawna i zasady
	Opieka prawna, pełnomocnictwo dotyczące opieki zdrowotnej, testament życia (Patientenverfügung)
	Zasady prawne odnośnie prewencji samobójstw i eutanazji
	Adresy / osoby kontaktowe
	Źródła informacji, bibliografia
	Stopka redakcyjna

