
 

თვითმკვლელობა 

თვითმკვლელობა, ანუ სუიციდი ნიშნავს განზრახ ინიცირებულ, საკუთარი 

სიცოცხლის დასრულებას (ხელყოფას). უმრავლესობა ჩვენგანმა არ იცის როგორ 

მოიქცეს, როდესაც ვინმე თვითმკვლელობაზე საუბრობს, რადგან ეს თემა 

ტაბუდ რჩება და მასზე ხშირად არ საუბრობენ. ზოგჯერ, უფროსებსაც კი ეშინიათ 

მასზე ლაპარაკი. ადამიანი, რომელიც თვითმკვლელობაზე ფიქრობს, როგორც 

წესი, წინასწარ ავლენს გარკვეულ ნიშნებს. მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ ამ 

ნიშნების შესახებ, შეგვეძლოს მათი ამოცნობა და მათზე ღიად საუბარი.   

 

თუ შენ ან რომელიმე შენს თანატოლს გაქვთ სუიციდური ფიქრები, 

სასწრაფოდ ითხოვე დახმარება. შეგიძლია ესაუბრო შენთვის სანდო 

ზრდასრულ ადამიანს ან დარეკოთ დახმარების ცხელ ხაზზე.  
 

 

როდესაც ადამიანი თვითმკვლელობაზე ფიქრობს…  

 
Ë საუბრობს ან წერს თვითმკვლელობაზე ან სიცოცხლის დასრულებაზე 

(“მინდა მოვკვდე. მინდა მოვიკლა თავი. მინდა ვიყო მკვდარი. 
უკეთესი იქნებოდა, რომ არ ვიყო ცოცხალი”) 

Ë ფიქრობს სიკვდილზე 
Ë ამბობს, რომ სხვებისთვის ზედმეტი ტვირთია  
Ë გამოხატავს მომავლის მიმართ უიმედობას და უინტერესობა 
Ë არის მოწყენილი, დეპრესიული, შფოთავს  
Ë ახასიათებს განწყობის უეცარი ცვალებადობა 
Ë უჭირს ბრაზის გაკონტროლება  
Ë გადაჭარბებული რაოდენობით მოიხმარს აკოჰოლს ან ნარკოტიკულ 

საშუალებებს 
Ë მოულოდნელად იშორებს საკუთარ ნივთებს 
Ë ცვლის თავის ქცევას (თავს არიდებს ოჯახის წევრებს ან მეგობრებს, 

დროს ატარებს მარტო, აღარ კავდება საყვარელი აქტივობებით)  
 

ეს არის თვითმკვლელობის გავრცელებული ნიშნები, თუმცა თითოეულ 
ადამიანს შესაძლოა ჰქონდეს განსხვავებული გამოცდილება და ავლენდეს 
გამაფრთხილებელ ნიშნებს სხვადასხვა კომბინაციებით. როდესაც ადამიანი 
მოულოდნელად გაბედნიერდება, სევდის ან დეპრესიული პერიოდის შემდეგ, 
ეს ასევე შეიძლება იყოს თვითმკვლელობის ნიშანი. რაც არ უნდა დამაბნეველი 
ჩანდეს, ეს სულაც არ ნიშნავს იმას, რომ ყველაფერი კარგადაა და ამგვარი 
რეაქცია შეიძლება იყოს გამაფრთხილებელი ნიშანი იმისა, რომ ინდივიდმა 
გადაწყვიტა დაასრულოს სიცოცხლე. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 

სად შეგიძლია მოიძიო დახმარება? 
 
იქნება ეს შენთვის თუ  ნაცნობისთვის, დახმარების თხოვნა 
არასდროს არის სირცხვილი. ძალიან მნიშვნელოვანია 
ვიცოდეთ, რომ ზუსტად ისე, როგორც ვერ შევძლებთ ფეხის 
მოტეხილობის ან სხვა ფიზიკური დაავადების 
დამოუკიდებლად მკურნალობას, თვითმკვლელობისკენ 
მიდრეკილ ადამიანებსაც ზუსტად ასევე სჭირდებათ 
დახმარების მიღება.  
 

დახმარება ხელმისაწვდომია: 
Ë მშობლები დაგეხმარებიან, საჭირო დახმარების 

მოძიებაში 
Ë სკოლაში - დაელაპარაკეთ ზრდასრულ ადამიანს, 

რომელსაც ენდობით, მასწავლებელს, სკოლის 
ფსიქოლოგს ან მრჩეველს  

Ë დახმარების ცხელი ხაზი - შეგიძლიათ დარეკოთ და 
გაესაუბროთ პროფესიონალს  

 

Ë ჰკითხე როგორ გრძნობს თავს 
Ë მოუსმინე ყურადღებით 
Ë ჰკითხე, თუ აქვს აზრები იმის შესახებ, რომ აღარ უნდა ცხოვრება ან 

სურს ზიანი მიაყენოს საკუთარ თავს 
Ë უთხარი, რომ ნერვიულობ მასზე 
Ë გამოხატე მხარდაჭერა 
Ë გაამხნევე, რომ არსებობს რესურსები და გზები, რომლებიც 

დაეხმარებათ ამ მდგომარეობის დაძლევაში და კარგად გახდომაში 
Ë მოიძიე პროფესიული დახმარება, მაგალითად ცხელი ხაზი და აცნობე 

მათ მისი მდგომარეობის შესახებ  
Ë თუ არ იცი რომელი დახმარებაა ხელმისაწვდომი, დაელაპარაკე 

სკოლის ფსიქოლოგს, მასწავლებელს ან ზრდასრულ ადამიანს, 
რომელსაც ენდობი  

Ë არ დაპირდე, რომ საიდუმლოდ შეინახავ 

რა შეგიძლია გააკეთო? 
 


