
САМОПОВРЕЂИВАЊЕ 
КОД ДЕЦЕ И 

АДОЛЕСЦЕНАТА



•Процењује се да 1% до 2% младих пати од неког 
облика самоповређивања, чешће је код 
адолесцената.

• Чешће се самоповређују особе женског пола и 
особе са поремећајем исхране, биполарним 
поремећајем, историјом злостављања у детињству 
или поремећајима личности.

•Особе се намерно секу, пеки, уједају, рањавају или 
повређују на различите начине. Они могу да љуште 
кожу или красте тако да повреде не могу да зарасту.



• То је одговор на превелике негативне емоције
(попут беса, страха, туге и беспомоћности), које неко 
дете осећа.

• Колико год контрадикторно то звучало, то 
доприноси да се таква деца осећају боље.

•Негативне емоције које се нагомилавају током 
времена и да доведу до тога да ђак осећа превелики 
притисак и сам чин повређивања пружа ђаку 
олакшање од тог притиска.

• Емотивна бол замењује се физичким болом.





Фактори настанка намерног 
самоповређивања:

• Изражена депресија

• Ниско самопоштовање и осећај упорног безнађа

• Импулсивност

• Утицај застрашивања у школи (нпр.малтретирања)

• Породична дисфункција и сукоб

• Сиромаштво

-Тип понашања не предвиђа степен, обим или тежину 
потенцијалне психопатологије. 

-Код неке деце и адолесцената који се намерно 
самоповређују, постоји озбиљна породична дисфункција 
и проблеми у породичној комуникацији. 



• Самоповређивање може да буде и апел за помоћ –
нарочито за ђаке који нису у стању да поделе  са 
другима јака негативна осећања која доживљавају.

• Вероватно је мржња према самом себи 
најочигледнији разлог. Жртве злостављања у 
детињству су кандидати за самоповређивање јер 
мрзе себе - они мрзе себе и оптужују себе за то 
злостављање и сматрају да заслужују казну.



• Самоповређивање може да постане  зависност. Кад 
нека особа доживљава бол, у мозгу се ослобађа 
ендорфин – он је природно телесно средство против 
бола и ствара привремена позитивна осећања.

• Први корак у решавању самоповређивања је 
образовање и упућеност родитеља. Откривши да се 
њихово дете самоповређује, родитељи могу бити дубоко 
забринути и запитати се размишља ли њихово дете о 
самоубиству. 

• Важно је знати да су самоповређивање и самоубиство 
две различите бриге и једно не значи увек да ће се 
друго догодити.



Неке сугестије за подршку ђацима који се 
самоповређују:

• Пружите ђацима саосећање и емпатију. Покажите им да 
сте искрено заинтересовани за њихов живот и здравље.

• Мирно реагујте. Откриће резова, усецања или ожиљака 
на кожи неког ђака може бити шокантно. О свакој рани 
коју уочите забринуто се распитајте, не осуђујући га, како 
бисте открили шта их је изазвало. 

• Научите што више о самоповређивању.

•ИЗБЕГНИТЕ нападна питања,
нпр. ,,Зашто желиш да тако нешто урадиш себи“.

• Отворено разговарајте са ђацима о 
самоповређивању. Разговарајте о деструктивној               
и зависничкој природи самоповређивања. 

• Неки сматрају да је то тренд или да се ради под 
притиском вршњака.



• Таквим ђацима је потребна стручна помоћ и терапија 
јер су често последица неког дубљег проблема. 

• Терапеути их уче алтернативним начинима на који 
могу да изађу на крај са јаким осећањима.

• Рана интервенција може спречити или барем смањити 
хронично самоповређујуће понашање. Са друге стране, 
ако се не лечи, може постати отпорно на лечење. 

• Упамтите да су млади који прибегавају 
самоповређивању у повећаном ризику од многих 
високоризичних понашања, укључујући сексуалне 
активности и злоупотребу дрога.




