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Myœl o samobójstwie jest wielkim pocieszeniem. 
Dziêki niej udaje siê przetrwaæ wiele z³ych nocy
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lenie, zawodowe, zaburzenia lêkowe, depresja

suicide among dentists, stress, professional 
burnout, anxiety disorders, depression

Rocznie umiera na œwiecie oko³o miliona 
ludzi w wyniku œmierci samobójczej, a po-
dejmowanych jest od 10 do 20 razy wiêcej 
prób samobójczych (Alexander R. E). 
Najwy¿sze wskaŸniki samobójstw maj¹ kraje 
dawnego bloku wschodniego i Chiny, na-
tomiast najni¿sze kraje Ameryki £aciñskiej 
(WHO 2003). Wœród tak licznej grupy 
zgonów samobójczych s¹ równie¿ lekarze 
dentyœci. 
Od 1933 roku zarówno w mediach publicz-
nych jak i fachowych powtarzana jest doœæ 
czêsto opinia, ¿e lekarze, a szczególnie lekarze 
dentyœci s¹ w grupie najwy¿szego ryzyka 
w aspekcie œwiadomego odbierania sobie 
¿ycia. Dodatkowo z ró¿n¹ czêstotliwoœci¹ 
w mediach piêtnuje siê lekarzy dentystów za 
nieproporcjonalnie wysok¹ w stosunku do 

innych zawodów podatnoœæ na nadu¿ywanie 
alkoholu, narkotyków i najwy¿szy wskaŸnik 
rozwodów. Tak oskar¿ycielskie doniesienia 
medialne nie maj¹ niestety ¿adnego rze-
telnego potwierdzenia w postaci badañ 
klinicznych, ankiet czy chocia¿by wywiadów 
z samymi zainteresowanymi. (Simpson R. 
i wspó³, Shankle RJ., Stack S., Bers GS., ADA 
Bureau of Economic Research and Statistics, 
Orner G, Mumma RD Jr., Temple University 
School of Dentistry study of dentist suicide 
rates (press release) Chicago).
W artykule autorzy – na podstawie dostêp-
nych przekazów z literatury œwiatowej i kra-
jowej - podejmuj¹ próbê wykazania, ¿e po-
wy¿sze stwierdzenia nie s¹ adekwatne do 
stanu rzeczywistego, czyli ¿e lekarze dentyœci 
– jako grupa zawodowa – nie s¹ bardziej 
podatni na akty samobójstw ni¿ inne grupy 
zawodowe, a szczególnie przedstawiciele 
innych profesji medycznych, takich jak 
lekarze, lekarze weterynarii, farmaceuci, 
analitycy i pielêgniarki.

Wed³ug badañ wynika, ¿e lekarze dentyœci 
ciesz¹ siê zwykle dobrym zdrowiem i ¿yj¹ 
d³u¿ej ni¿ przedstawiciele innych zawodów. 
Natomiast niestety ich kondycja psychiczna 
wydaje siê o wiele bardziej ubo¿sz¹ (Turley 
M., Cooper C.). 
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Samobójstwo (³ac. suicidium) jest aktem celo-
wego, œwiadomego odebrania sobie ¿ycia lub 
celowym zachowaniem samodestrukcyjnym 
prowadz¹cym do œmierci biologicznej. Jest 
problemem wieloaspektowym, który ma 
wiêcej ni¿ jedn¹ przyczynê, lub jedno Ÿród³o. 
Samobójstwo jest wynikiem z³o¿onego 
nak³adania siê czynników biologicznych, 
genetycznych, œrodowiskowych, spo³ecznych, 
kulturowych i psychologicznych (Kalisz M.).
Samobójstwo we wszystkich swoich ro-
dzajach, czyli bezpoœrednie, poœrednie 
nara¿enie ¿ycia na niechybn¹ œmieræ lub 
nara¿enia ¿ycia na œmieræ prawdopodobn¹ 
jest jedn¹ z 10 najczêstszych przyczyn zgonów 
w ka¿dym kraju, a tak¿e jedn¹ z 3 g³ównych 
przyczyn œmierci m³odych ludzi w przedziale 
wiekowym 15-35 lat (Stein G. M.).

Suicydologia jest interdyscyplinarn¹ nauk¹ 
zajmuj¹c¹ siê samobójstwami oraz próbami 
samobójczymi, lecz równie¿ szeroko pojêt¹ 
autodestruktywnoœci¹.

Z punktu widzenia psychologii próba 
pope³nienia samobójstwa jest najczêœciej 
poprzedzona zespo³em subdepresyjnym. 
Wi¹¿e siê to z zachowaniem pewnej zdolnoœci 
do dzia³añ ruchowych. Nie wszystkie rodzaje 
depresji wi¹¿¹ siê jednak z chêci¹ pope³nienia 
samobójstwa. Samobójstwo pope³nia siê 
zazwyczaj pod wp³ywem impulsu w pier-
wszej, ostrej fazie depresji albo po przejœciu 
w fazê utajon¹.
Paradoksalnie, depresja przewlek³a, która 
wed³ug badañ ankietowych przeprowa-
dzonych przez autorów (Bladowski M. 
i wspó³., D, E) jest zjawiskiem równie¿ 
wystêpuj¹cym w œrodowisku stomatolo-
gicznym, pojawiaj¹ca siê czasami po nieza-

Samobójstwo jest najgorsz¹ postaci¹ pob³a-
¿ania samemu sobie.
W³adimir Nabokov

leczonym pierwszym etapie depresji 
reaktywnej, lub czêœciej w wyniku depresji 
œrodowiskowej rozwijaj¹cej siê powoli, 
wbrew rozpowszechnionym pogl¹dom, 
rzadko prowadzi do faktycznych aktów 
samobójstwa.

Zarówno udane jak i nieudane zamachy 
samobójcze podejmuj¹ jednostki wykazuj¹ce 
ró¿nego rodzaju trwa³e lub przejœciowe 
zaburzenia osobowoœci. Zwraca siê szcze-
gólnie uwagê na tzw. adolescencyjne zacho-
wania samobójcze, które wi¹¿¹ siê z przej-
œciowymi zaburzeniami osobowoœci wyni-
kaj¹cymi z psychicznego i fizycznego 
rozwoju jednostki.
Maj¹c na uwadze czynniki spo³eczne, 
samobójstwa s¹ wynikiem dezintegracji ¿ycia 
spo³ecznego i wystêpuj¹ czêœciej w zbioro-
woœciach, w których istniej¹ s³absze wiêzi 
spo³eczne. Jednym z czynników oprócz 
dezintegracji jest te¿ anomia. Odsetek 
samobójstw spada w okresach, w których 
integracja wewn¹trz spo³eczeñstwa jest 
silniejsza, czyli w takich jak wojny czy 
powstania.
W aspekcie stosunku do spo³eczeñstwa 
wyró¿nia siê trzy powody pope³nienia 
samobójstwa: przeciwko spo³eczeñstwu 
(samobójstwo egoistyczne), dla dobra spo³e-
czeñstwa (samobójstwo altruistyczne) i sa-
mobójstwo dokonywane w momentach 
kryzysowych (tzw. samobójstwo anomiczne).
Najczêœciej wyró¿nia siê nastêpuj¹ce 
czynniki ryzyka pope³nienia samobójstwa 
np.: pora roku - wiosna i jesieñ, dni tygodnia - 
poniedzia³ek i wtorek, wiek - powy¿ej 45 roku 
¿ycia, p³eæ mêska, rozwód lub owdowienie, 
osamotnienie, z³a sytuacja materialna, utrata 
pracy, inne samobójstwo np. wœród osób 
bliskich, przewlek³e choroby somatyczne, 
przewlek³e bóle, nieuleczalne choroby, 
sygna³y samobójstwa, z³owieszczy spokój, 
depresja o ciê¿kim nasileniu, z poczuciem 
winy, nisk¹ samoocen¹, lêkiem, bezsennoœci¹ 

Samobójstwo wœród dentystów. 
Wp³yw stresu, wypalenia zawodowego, 
zaburzeñ lêkowych i depresji na wskaŸnik 
samobójstw wœród lekarzy dentystów. Czêœæ I
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i myœlami samobójczymi, nadu¿ywanie 
alkoholu, schizofrenia zw³aszcza z omamami 
s³uchowymi rozkazuj¹cymi, a tak¿e zabu-
rzenia osobowoœci.
Czêœciej pope³niaj¹ samobójstwa mê¿czyŸni, 
jednak¿e w du¿ych spo³eczeñstwach 
proporcja liczby mê¿czyzn do liczby kobiet 
jest ró¿na (Stein G. M., WHO 2003). Tylko 
Chiny s¹ jedynym krajem na œwiecie, 
w którym liczba samobójstw pope³nianych 
przez kobiety jest wy¿sza ni¿ przez mê¿czyzn. 

W Polsce na jedn¹ kobietê, która pope³ni³a 
samobójstwo przypada 5 mê¿czyzn-samo-
bójców. Najczêœciej pope³niane s¹ samo-
bójstwa w wieku 16–21 oraz 45–55 lat. Osoby 
rozwiedzione czy owdowia³e s¹ te¿ czêœciej 
samobójcami, ni¿ osoby ¿yj¹ce w zwi¹zkach 
ma³¿eñskich, czy osoby wolne. W tym przy-
padku pierwsze próby samobójcze pojawiaj¹ 
siê szybko, do roku od momentu owdowienia 
czy rozwiedzenia.

Efekt Wertera jest jednym z najlepiej opisa-
nych czynników spo³ecznych pope³niania 
samobójstw (Philips D.). Nazwa nawi¹zuje do 
ksi¹¿ki Johanna von Goethego „Cierpienia 
m³odego Wertera” i podobnego efektu 
masowych samobójstw maj¹cego miejsce tu¿ 
po opublikowaniu ksi¹¿ki w 1774 (wówczas, 
w niektórych krajach w zwi¹zku z tym faktem 
zakazano jej dystrybucji). 
Philips wyjaœnia³ efekt Wertera jako skrajny 
przyk³ad dzia³ania jednostki zgodnie z regu³¹ 
spo³ecznego dowodu s³usznoœci — fakt 
pope³nienia samobójstwa przez np. s³awn¹ 
osobê jest wystarczaj¹cym powodem, aby 
niektórzy ludzie doszli do wniosku, i¿ 
odebranie sobie ¿ycia jest w³aœciw¹ decyzj¹ 
(Philips D.). Badania Philipsa wykaza³y, ¿e 
pozostaje problem etyczny, czy œrodki maso-

Myœl, ¿e mamy siê zabiæ, robi nam dobrze.
Emil Cioran — Z³y demiurg (potkania 

z samobójstwem)

wego przekazu powinny w ogóle informowaæ 
o samobójstwach, gdy¿ oprócz potencjalnych 
samobójców na odebranie sobie ¿ycia 
decyduj¹ siê tak¿e osoby, które nigdy nie 
podjê³yby takiej decyzji. 

Stres w stomatologii bez w¹tpienia znacz¹co 
przyczynia siê do decyzji podjêcia próby 
samobójczej. Nale¿y jednak przeanalizowaæ 
jak wysoki musi byæ poziom stresorów, aby 
doprowadzi³ danego lekarza dentystê do 
samobójstwa i czy s¹ to stresory pochodz¹ce 
wy³¹cznie ze œrodowiska pracy, czy te¿ z ¿ycia 
pozazawodowego. Nale¿y równie¿ zadaæ 
pytanie, co ma wiêkszy wp³yw na decyzjê 
o samobójstwie? Czy stresory wystêpuj¹ce 
w codziennej praktyce zawodowej, a mo¿e 
bardziej jednak uzale¿nienie od alkoholu, 
leków lub innych œrodków odurzaj¹cych, 
a tak¿e niestabilna i niesprzyjaj¹ca sytuacja 
rodzina, taka jak problemy ma³¿eñskie, 
separacja, rozwód, wdowieñstwo brak 
porozumienia z dzieæmi lub rodzeñstwem 
itp.? Powy¿sze zagadnienie jest prioryte-
towym tematem badañ ankietowych prze-
prowadzonych przez autorów w ostatnich 
latach.

Wypalenie zawodowe jako psychologiczny 
zespó³ wyczerpania emocjonalnego, deper-
sonalizacji i obni¿onego poczucia dokonañ 
osobistych wynika w stomatologii - podobnie 
jak w innych specjalnoœciach medycznych - 
z nacechowanych stresem relacjach z pa-
cjentami (Bladowski M. i wspó³. A, B, C). 
Wymagania zawodowe zwi¹zane z kon-

Jeœli ktoœ nie pope³nia samobójstwa, 
nie znaczy, ¿e wybra³ ¿ycie. 

On tylko nie potrafi siê zabiæ.
Ryûnosuke Akutagawa

Cz³owiek cierpi¹cy na bezsennoœæ jest si³¹ 
rzeczy teoretykiem samobójstwa.

Emil Cioran — Zeszyty 1957-1972
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taktem lekarz – pacjent, oczekiwaniami 
i roszczeniami pacjentów, czy te¿ ich destruk-
tywnymi zachowaniami maj¹ wybitnie nega-
tywny wp³yw na poziom satysfakcji w pracy 
i zdrowie psychiczne lekarzy (Sêk H.).
Wypalenie zawodowe sk³ada siê z dwóch 
wymiarów: wyczerpania emocjonalnego i ne-
gatywnych postaw wobec w³asnych pa-
cjentów i samego siebie tzn. depersonalizacji 
i obni¿onego osobistego zaanga¿owania. 

Z badañ wynika, ¿e wyczerpanie emocjonalne 
odgrywa znacznie wa¿niejsz¹ rolê w syn-
dromie wypalenia zawodowego ni¿  
depersonalizacja i obni¿enie osobistego za-
anga¿owania (Cooper C. L. i wspó³., Maslach 
C. i wspó³.).
Wypalenia zawodowe mo¿na okreœliæ jako 
stopniow¹ erozjê cz³owieka (Rada R.). 
Badania wykazuj¹, ¿e zespó³ wypalenia 
zawodowego jest stanem bardzo czêsto 
wystêpuj¹cym wœród dentystów ze wzglêdu 
na takie aspekty jak: brak realnej perspektywy 
w karierze, z³e relacje z pacjentami, du¿a iloœæ 
pacjentów roszczeniowych, ci¹g³y brak czasu, 
ci¹g³e problemy z personelem pomocniczym 
itp. Wszelkie nastêpstwa takiego stanu – 
z objawami ciê¿kiej depresji klinicznej 
w³¹cznie mog¹ równie¿ prowadziæ do prób 
samobójczych (Gorter R. C. i wspó³., Felton J. 
S., Cherniss C., Humphris G., Diefenbach G. J. i 
wspó³., Lentz B. G., Levine J. i wspó³., 
Friedlander A. H. i wspó³.). 
Lêk jest zjawiskiem ca³kowicie naturalnym. 
Nie odczuwaj¹c lêku cz³owiek nara¿a siê na 
utratê zdrowia, a nawet ¿ycia. Zaburzeniem 
lêkowym jest stan, kiedy lêk jest niepro-
porcjonalny do bodŸca, który go wywo³a³ lub 
kiedy nawet nie mo¿na obiektywnie stwier-
dziæ takiego bodŸca. U podstaw ka¿dego 
zaburzenia lêkowego tkwi z³udzenie 
postrzegania. Cz³owiek boi siê czegoœ, czego 
nie powinien siê baæ i mimo uspakajania nie 
potrafi zapanowaæ nad swoimi emocjami. 
Fizyczne objawy strachu przyczyniaj¹ siê do 

jego potêgowania. Czasami nawet relatywnie 
s³abe bodŸce np. takie jak przygotowanie 
prezentacji, wyk³adu, ogl¹danie filmu – hor-
roru, czy widok nawet niegroŸnego wypadku 
drogowego, mog¹ wywo³aæ zaburzenia 
lêkowe, które na wskutek czêstego wy-
stêpowania przechodz¹ w pog³êbiaj¹cy siê 
stan chroniczny (National Institute of Mental 
Heath 2004).
c.d.n.
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