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W razie kryzysu psychicznego trzeba sięgać
po pomoc
Samobójstwo to tzw. niepotrzebna śmierć, a jej przyczyną jest szereg wzajemnie na siebie
wpływających czynników. Informując o nich należy pamiętać o trudnym do wyobrażenia
bólu pozostałych przy życiu najbliższych, i zdawać sobie sprawę z tego, że osoba w kryzysie

samobójczym czy ktoś, kto stara się ją wspierać, może liczyć na pomoc – przypominają
suicydolodzy w związku pojawiającymi się ostatnio w mediach informacjami o przypadkach
śmierci z własnej ręki.

Grupa ds. mediów przy zespole roboczym ds. prewencji samobójstw i depresji przy Radzie ds.
Zdrowia Publicznego przy Ministerstwie Zdrowia przypomina bezpłatne, czynne całą dobę przez
siedem dni w tygodniu numery pomocowe:
●
●

●
●

800 70 22 22 - Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym
800 12 12 12 - Wsparcie psychologiczne w sytuacji kryzysowej – infolinia dla dzieci, młodzieży
i opiekunów
116 111 - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży
112 - w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia.

Skorzystać też można z platformy pomocowo-edukacyjnej stworzonej przez Polskie Towarzystwo
Suicydologiczne pod adresem: https://zwjr.pl/ Na tej stronie pomoc uzyskają: osoby doświadczające
myśli samobójczych, po próbie samobójczej lub przeżywające żałobę po śmierci bliskiego w wyniku
samobójstwa. Serwis jest także nastawiony na tych, którzy chcą pomóc drugiej osobie w kryzysie.
Dlatego oprócz możliwości napisania do specjalisty, skorzystania z bazy bezpłatnych telefonów
i miejsc pomocowych, jest tam dużo praktycznych informacji o tym, jak można pomóc osobie
w kryzysie suicydalnym lub w żałobie po stracie kogoś w wyniku śmierci samobójczej. Dla tych,
których interesuje naukowa strona zjawiska jakim jest ludzka autodestrukcja, przygotowana została
zakładka „Strefa wiedzy”, gdzie oprócz poradników i tekstów naukowych znaleźć można wywiady
z ekspertami. Ważnym miejscem na stronie projektu „życie warte jest rozmowy” jest zakładka
„Przywróceni życiu” gdzie osoby, które przezwyciężyły kryzys opowiadają o tym, jak sobie z nim
poradziły.

http://laboratoria.net/aktualnosci/31056.html
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Terapie długodziałające szansą na poprawę
życia z HIV
Wydłużają one odstępy miedzy kolejnymi dawkami/
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Wiedza o kryzysie ma ogromne znaczenie w
sytuacji wojny
Kryzys związany z wojną wpływa na każdego z nas.
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Pokutuje przekonanie, że piorun może
uderzyć nas tylk w górach
A w mieście jest bezpiecznie?
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1/500 mężczyzn ma dodatkowy chromosom
płciowy
Takie zaburzenie wiąże się z większym ryzykiem różnych chorób.
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Bakterie powodujące dur brzuszny coraz
bardziej oporne na antybiotyki
Informuje pismo „The Lancet Microbe”.

28-06-2022

Udało się stworzyć uniwersalną komórkę
macierzystą
„To święty graal biologii” - mówią badacze.
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Sztuczna inteligencja wskazuje najkrótszą
drogę do szczęścia
Autorzy wykorzystali dane z amerykańskiego badania „Midlife in the US”.
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Próbki z Marsa na Ziemię?
Polacy pracują nad takim rozwiązaniem.
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