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Streszczenie

Abstract

W ostatnich latach zmieniajà si´ motywacje zatruç
ostrych samobójczych ludzi m∏odych z ró˝nych Êrodowisk, uwarunkowane zmianami psychospo∏ecznymi zarówno w Êrodowisku miejskim jak i na wsi. Próbom samobójczym towarzyszy poczucie – zw∏aszcza w Êrodowisku wiejskim – niskiej pozycji spo∏ecznej, trudnoÊci zaadaptowania si´ w gospodarce wolnorynkowej, napi´cia
emocjonalne w rodzinie, szkole, Êrodowisku ludzi m∏odych, uzale˝nienie od alkoholu, nadu˝ywanie leków,
w tym psychotropowych.
Autorzy w oparciu o materia∏ kliniczny leczonych stacjonarnie z powodu zatrucia samobójczego mieszkaƒców
wsi przeprowadzili analiz´ postaw, motywacji i przyczyn
zatrucia ostrego ludzi m∏odych zamieszkujàcych na wsi.
WÊród m∏odzie˝y wiejskiej uczàcej si´ w szko∏ach i studiujàcej, w grupie przyczyn samobójstw dominowa∏y:
trudnoÊci okresu dojrzewania, konflikty w rodzinie, konflikty z rówieÊnikami, zawiedzione uczucia. W grupie
m∏odzie˝y dojrza∏ej motywacjà zatrucia by∏y: trudnoÊci
w znalezieniu pracy w miejscu zamieszkania, konflikty w
rodzinie, nadu˝ywanie u˝ywek, niekiedy stany depresyjne
w okresie zaostrzenia choroby.

In recent years changes have been noted in the motivations for acute suicidal poisonings among young people
from various environments, which are due to psychosocial
changes both in the urban and rural environments. Suicidal attempts are accompanied – especially in the rural
environment – by low social status, difficulties with
adapting to a free market economy, emotional tension
within the family, at school, in the environment of young
people, addiction to alcohol, drug overuse, including psychotropes.
Based on clinical material concerning rural inhabitants
hospitalized due to suicidal poisonings, the authors performed the analysis of attitudes, motivations and causes
of acute poisonings among the young rural population.
Among rural adolescents who continued school or university education the dominant causes of undertaking
a suicidal attempt were: adolescent period problems, conflicts within the family, conflicts with mates, and disappointment in love. Among young adults the motivations
were as follows: difficulties with finding employment in
the place of residence, conflicts within the family, overuse
of stimulants, and sometimes states of depression during
the period of aggravation of a disease.
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Wyniki badaƒ

W dobie narastajàcych problemów psychospo∏ecznych, które nie omijajà wsi, ludnoÊç wiejska ulega dzia∏aniu przewlek∏ego stresu, który u osób s∏abszych, mniej odpornych mo˝e prowadziç do prób
samobójczych niekiedy skutecznych. Tym próbom
towarzyszy poczucie niskiej pozycji spo∏ecznej,
trudnoÊci zaadaptowania si´ w gospodarce rynkowej, napi´cia emocjonalne w rodzinach, nadu˝ywanie leków w tym psychotropowych jak równie˝ alkoholizm [1, 2, 4, 8, 9].
Celem opracowania jest analiza postaw, motywacji i przyczyn podejmowania prób samobójczych
przez ludzi m∏odych ze Êrodowiska wiejskiego w warunkach nara˝enia na typowe czynniki stresogenne
motywujàce do samobójstw.
Materia∏em badaƒ by∏a grupa 121 ludzi, w tym
80 kobiet i 41 m´˝czyzn, m∏odych mieszkaƒców wsi,
leczonych w Oddziale Toksykologii Kliniki IMW
w Lublinie z powodu zatrucia samobójczego ró˝nymi ksenobiotykami.
W badanej grupie czynnikiem sprawczym zatrucia by∏y leki oraz alkohol i leki.

Badania obj´∏y osoby mieszkajàce w Êrodowisku
wiejskim, w liczbie 121 osób. Ârednia wieku badanych wynosi∏a: X – 25,45 lat, SD – 511,39, mediana – 20 lat. (Tab. 1)
Tabela 1. LiczebnoÊç i wiek badanej grupy
Table 1. Number and age of patients in the study
Wiek
(·5SD
x
)

Wyszczególnienie

Mediana

Ca∏oÊç grupy badanej N – 121 26,20511,33

20

M´˝czyêni N – 41

27,46512,88

20

Kobiety N – 80

25,46510,06

20

Najliczniejszà grupà badanych byli uczniowie
i studenci oraz pracujàcy zawodowo. W grupie
uczàcej si´ m∏odzie˝y wiejskiej przewa˝a∏y kobiety,
natomiast wÊród zatrudnionych w rolnictwie i poza
nim równie˝ dominowa∏y kobiety. Bezrobotnymi
podejmujàcymi próby samobójcze w Êrodowisku
wiejskim cz´Êciej byli m´˝czyêni. (Tab. 2)

Tabela 2. Zaj´cia wykonywane przez osoby z badanej grupy
Table 2. Occupations performed by patients in the study
Liczba osób badanych – odsetek
Wyszczególnienie

Ca∏oÊç
grupy badanej

M´˝czyêni

Kobiety

Uczniowie i studenci

51 (42%)

12 (10%)

39 (32%)

Pracujàcy zawodowo

49 (41%)

18 (15%)

31 (26%)

Bezrobotni

21 (17%)

12 (10%)

9 (7%)

121 (100%)

42 (35%)

79 (65%)

¸àcznie

Stanu wolnego, który dominowa∏ w badanej grupie, byli uczniowie i studenci, a poÊród nich przewa˝a∏y m∏ode kobiety. Pozostajàcy w zwiàzkach ma∏-

˝eƒskich stanowili 40% grupy badanej, ze zdecydowanà przewagà kobiet. (Tab. 3)

Tabela 3. Stan cywilny osób w badanej grupie
Table 3. Marital status of patients in the study
Liczba osób badanych – odsetek
Wyszczególnienie

Ca∏oÊç
grupy badanej

M´˝czyêni

Kobiety

Wolni

72 (59%)

23 (19%)

49 (40%)

˚onaci

48 (40%)

18 (15%)

30 (25%)

(1%)

0 (0%)

1 (1%)

121 (100%)

41 (34%)

80 (66%)

Rozwiedzeni
¸àcznie

1
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Motywacjà zatrucia samobójczego by∏y w malejàcej kolejnoÊci: trudnoÊci okresu dojrzewania
(w grupie m∏odzie˝y) oraz konflikty w rodzinie
(w grupie osób starszych). Dotyczy∏y one zarówno
kobiet jak i m´˝czyzn. Kolejnà przyczynà zatruç sa-

mobójczych by∏y trudnoÊci w znalezieniu pracy zawodowej poza miejscem zamieszkania. W grupie
uczàcej si´ m∏odzie˝y cz´stà motywacjà zatrucia by∏y konflikty z rówieÊnikami jak równie˝ zawiedzione
uczucia. (Tab. 4)

Tabela 4. Motywacja zatrucia w badanej grupie
Table 4. Motivations for poisonings among patients examined
Liczba osób badanych – odsetek
Wyszczególnienie

Ca∏oÊç
grupy badanej

M´˝czyêni

Kobiety

(5%)

2 (2%)

4 (3%)

TrudnoÊci okresu dojrzewania

23 (18%)

3 (2%)

20 (16%)

TrudnoÊç znalezienia pracy

17 (14%)

8 (7%)

9 (7%)

(8%)

7 (6%)

2 (2%)

Konflikt w rodzinie

23 (19%)

4 (3%)

19 (16%)

Konflikt z rówieÊnikami

15 (13%)

7 (6%)

8 (7%)

Zawiedzione uczucia

14 (12%)

2 (2%)

12 (10%)

Konflikt w szkole

6

Nadu˝ywanie u˝ywek (alkohol)

9

Depresja

8

(6%)

4 (3%)

4 (3%)

Przyczyny inne

6

(5%)

2 (2%)

4 (3%)

121 (100%)

39 (32%)

82 (68%)

¸àcznie

W grupie osób przyjmowanych w stanie Êpiàczki toksycznej (II° i III° wg Matthew) w stanie lekkim i Êrednio ci´˝kim by∏a wi´kszoÊç z osób zatrutych, z przewagà II° Êpiàczki. Czynnikiem sprawczym zatrucia

w tych grupach by∏y leki uspokajajàce, nasenne, benzodiazepiny, psychotropowe, neuroleptyki – gdzie
przewa˝a∏y, jak i leki ∏àcznie ze spo˝ytym alkoholem.
(Tab. 5)

Tabela 5. Âpiàczka toksyczna w zatruciu – wg Matthew i Lawson*
Table 5. Toxic coma in poisoning – grading acc. to Matthew and Lawson*
Czynnik sprawczy zatrucia
G∏´bokoÊç

Leki

Leki
+ alkohol

Alkohol
markowy

I°

5 (6%)

0 (0%)

0 (0%)

5 (6%)

II°

33 (41%)

11 (14%)

2 (2%)

46 (57%)

III°

16 (20%)

9 (11%)

2 (2%)

27 (33%)

IV°

2 (2%)

0 (0%)

1 (1%)

3 (4%)

56 (69%)

20 (25%)

5 (6%)

81 (100%)

Razem

¸àcznie**

* H. Matthew and A.A.H. Lawson, Quart. J. Med., 35, 539 (1966)
** Bez Êpiàczki by∏o 40 osób
** 40 patients were not in coma

72

Medycyna Ârodowiskowa / Environmental Medicine 2010; 13 (2)

Omówienie wyników badaƒ

Wnioski

Badania przeprowadzone wÊród osób, które
w wyniku prób samobójczych leczone by∏y w Oddziale Toksykologii Kliniki Instytutu Medycyny
Wsi wykaza∏y, ˝e próby samobójcze najcz´Êciej podejmowali ludzie m∏odzi w kategorii wiekowej
25÷26 lat. Z wiekiem spada∏ odsetek podejmowanych prób samobójczych. Jest to prawid∏owoÊç sygnalizowana przez wielu autorów, zarówno w Polsce
jak i w innych krajach w odniesieniu do samobójstw usi∏owanych [4].
W grupie badanych osób przewa˝ali m∏odzi
uczniowie i studenci, z przewagà m∏odych kobiet.
Drugà pod wzgl´dem liczebnoÊci by∏a grupa pracujàcych zawodowo. Kolejnà grupà by∏y osoby pozostajàce bez sta∏ego zatrudnienia (z dwukrotnà przewagà kobiet).
Najcz´stszà przyczynà zatrucia samobójczego –
zarówno wÊród m´˝czyzn jak i wÊród kobiet – by∏y
leki. Sà one najcz´stszà przyczynà zatruç samobójczych nie tylko w Polsce, ale i w wielu innych krajach [3, 5]. Ponad po∏owa niedosz∏ych samobójców
w chwili zatrucia znajdowa∏a si´ pod wp∏ywem alkoholu i leków.
Alkohol spo˝ywany jest przez samobójców w celu wzmocnienia dzia∏ania leków lub innych Êrodków
toksycznych. Spostrze˝enia te zgadzajà si´ z doniesieniami innych autorów i Êwiadczà, ˝e alkohol jest
nadal ∏àcznie z lekami g∏ównà przyczynà zatruç
w Polsce, b´dàc czynnikiem u∏atwiajàcym wykonanie aktu autoagresji poprzez os∏abienie odruchów
samozachowawczych (tab. 5) [4, 6, 7].
Motywacjà zatruç grupy badanej, w naszym materiale by∏y kolejno: trudnoÊç znalezienia pracy,
konflikt w rodzinie, oraz w grupie m∏odzie˝y trudnoÊci okresu dojrzewania. Na dalszym miejscu by∏y
konflikty z rówieÊnikami, w szkole, zawiedzione
uczucia (tab. 4). W badanych grupach przyczyn samobójstw dominowa∏y kobiety.
W naszym materiale badania potwierdzi∏y, ˝e
osoby podejmujàce próby samobójcze znajdowa∏y
si´ w g∏´bokiej sytuacji kryzysowej, nie potrafi∏y
uporaç si´ same z niekorzystnà sytuacjà ˝yciowà,
nie mia∏y wsparcia ze strony swego otoczenia. Decyzja o samobójstwie by∏a ucieczkà przed stresujàcà
sytuacjà, cz´sto przewlek∏à, której samobójca nie
potrafi∏ sprostaç i nie znalaz∏ nikogo, kto by mu pomóg∏ ten kryzys przezwyci´˝yç.

● Samobójcze zatrucia ludzi m∏odych w naszym
materiale by∏y dwukrotnie liczniejsze w grupie kobiet ani˝eli m´˝czyzn.
● W analizowanym materiale przewa˝ali m∏odzi
uczniowie i studenci, którzy jako motywacj´ zatrucia samobójczego podawali: trudnoÊci okresu dojrzewania, konflikt z rówieÊnikami, zawiedzione
uczucia.
● Znaczàcà grup´ podejmujàcych prób´ samobójczà stanowi∏y osoby pozostajàce bez sta∏ego zatrudnienia, zw∏aszcza w grupie m∏odych kobiet.
● Stan cywilny nie wydaje si´ byç czynnikiem
usposabiajàcym do samobójstwa. W naszym materiale reakcje samobójcze obejmowa∏y zarówno osoby stanu wolnego – gdzie dominowa∏y – jak i osoby
pozostajàce w sta∏ych zwiàzkach ma∏˝eƒskich.
● Czynnikiem sprawczym samobójstw by∏y leki,
niekiedy w po∏àczeniu z alkoholem, co niejednokrotnie determinowa∏o ci´˝koÊç zatrucia i g∏´bokoÊç
Êpiàczki toksycznej.
● Przeprowadzona analiza statystyczna testem
chi-kwadrat (x2) nie wykaza∏a istotnoÊci ró˝nic pomi´dzy porównywanymi grupami m∏odzie˝y z ró˝nych Êrodowisk w zakresie stanu cywilnego, motywacji zatruç ostrych oraz g∏´bokoÊci Êpiàczki toksycznej.
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