Od 2017 roku zmieniony został formularz KSIP 10 – rejestracja zgłoszenia zamachu
samobójczego. Otrzymał on brzmienie „KSIP 10 -zgłoszenie zamachu/zachowania
samobójczego” oraz rozszerzono zakres gromadzonych danych.
Uszczegółowiono „Miejsca zamachu/ zachowania samobójczego”, od 2017 roku są
następujące wartości:
 droga/ulica/chodnik
 miejsce prawnej izolacji
 mieszkanie/dom
 park, las
 garaż/piwnica/strych
 placówka wychowawczo-opiekuńcza
 placówka lecznicza lub sanatoryjna
 obiekt wojskowy
 obiekt policyjny
 rzeka/jezioro/inny zbiornik wodny
 teren kolei / tory
 zabudowania gospodarcze
 zakład pracy
 szkoła/uczelnia
 inne
Biorąc pod uwagę coraz to inne sposoby popełniania samobójstw, obszar „Sposób
popełnienia zamachu/ zachowania samobójczego” również poszerzono o kilka nowych
wartości np.: zatrucie dopalaczami, zatrucie środkami chemicznymi/toksycznymi. Od 2017
roku wygląda on następująco :
 zatrucie gazem/spalinami
 zatrucie środkami chemicznymi/toksycznymi
 zażycie środków nasennych/ leków psychotropowych
 zażycie innych leków
 zatrucie środkami odurzającymi
 zatrucie dopalaczami
 uszkodzenie ukł. krwionośnego
 samookaleczenie powierzchowne
 rzucenie się z wysokości
 utonięcie/utopienie się
 powieszenie się
 rzucenie się pod pojazd w ruchu
 zastrzelenie się/użycie broni palnej
 uduszenie się
 samopodpalenie
 inny
Podobnie jest z obszarem „Powód zamachu/ zachowania samobójczego”, gdzie w
przeciągu kliku ostatnich lat uległy zmianie również przyczyny, z jakich ludzie odbierają
sobie życie. Obecnie słownik przygotowano wg wartości:
 choroba psychiczna/zaburzenia psychiczne
 choroba fizyczna
 nosiciel wirusa HIV/chory na AIDS
 trwałe kalectwo
 nieporozumienie rodzinne/przemoc w rodzinie
 mobbing, cybermobbing, znęcanie
 konflikt z osobami spoza rodziny
 zawód miłosny
 problemy w szkole lub pracy
 nagła utrata źródła utrzymania










złe warunki ekonomiczne/długi
dokonanie przestępstwa lub wykroczenia
niepożądana ciąża
śmierć bliskiej osoby
zagrożenie lub utrata miejsca zamieszkania
pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
inny niewymieniony powyżej
nieustalony

Obszar „ Wykształcenie” osoby, która targnęła się na swoje życie został poszerzony o
dwie wartości tj.: „gimnazjalne” oraz „policealne”. W obszarze „Informacja o pracy lub
nauce” zmodyfikowano wartość „pracujący na własny rachunek” na „pracujący na własny
rachunek/samodzielna działalność gospodarcza”.
„Źródło utrzymania” też uległo zmianie i wygląda następująco:
 praca
 na utrzymaniu innej osoby
 renta
 emerytura
 zasiłek /alimenty
 nie ma stałego źródła utrzymania
 brak danych/nieustalony
„Zakłócenie stanu świadomości w chwili zamachu” zamieniono na „Stan
świadomości” i został on uszczegółowiony i wygląda następująco:
 trzeźwy(a)
 pod wpływem alkoholu
 pod wpływem środków odurzających
 pod wpływem leków
 pod wpływem zastępczych środków/ substancji (dopalaczy)
 brak danych/nieustalony
„Informacje dot. stanu zdrowia psychicznego sprawcy” zmieniono na „Informację
dot. stanu zdrowia”. Obecnie prezentuję się ona następująco:
 choroba fizyczna
 trwałe kalectwo
 leczony(a) psychiatrycznie
 leczony(a) z powodu alkoholizmu
 nadużywał(a) alkoholu
 leczony(a) z powodu narkomanii
 zatrzymany(a) w izbie wytrzeźwień
 miał(a) sprawę(a) w komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi
 używał narkotyków
 używał dopalaczy
 brak danych / nieustalono
Obszar „Informacja o toczących się postępowaniach wobec sprawcy” został
zastąpiony nowym obszarem „W ciągu ostatniego miesiąca sprawca zdarzenia miał
przynajmniej jeden raz kontakt z:”, w którym wyszczególniono:
 placówką leczniczą
 ośrodkiem pomocy społecznej
 policją
 ośrodkiem interwencji kryzysowej
 instytucją kościelną
 inną instytucją
 brak możliwości ustalenia.

