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Pagpapakamatay at Depresyon 
Papaano kung ang isang malapit sa akin ay nag iisip ng pagpapakamatay? 
 
Ang nilalaman ng artikulong ito ay ang isinalin na bersyon, at ang bersyon sa wikang Tsino ang siyang 
masusunod. 
 
Ang pagpapakamatay ay may malapit na kaugnayan sa depresyon 
 Ayon sa website ng Departamento ng Kalusugan at Serbisyo ng mga Tao ng Amerika, Tinatanyang mga 

60% ng mga taong namamatay sa pamamagitan ng pagpapakamatay ay dumanas ng problema sa 
karamdaman (kasama ang depresyon, manic disorder at hypo-depression). Maraming beses, ang mga 
taong nagpapakamatay sa murang edad ay dumaranas ng parehong problema mula sa pag-aabuso ng 
gamot at depresyon). 

 Bilang karagdagan, tinukoy din ng Organisasyong Pangkalusugan sa Mundo na sa ibang may mataas na 
kitang bansa at rehiyon (kasama ang Hong Kong), ang pagpapakamatay at sakit sa pag-iisip ay matagal 
ng alam na may koneksyon (lalo na ang depresyon at alkoholismo). 

 Sa karamihang kaso, ang pagpapakamatay ay lumilitaw kapag mayroong krisis at ang taong ito ay hindi 
makayang harapin ang stress ng buhay, tulad ng problemang pinansyal, pagkasira ng relasyon, 
malalang sakit at karamdaman. 

 Makikita na ang pagpapakamatay ay may malapit na kaugnayan sa depresyon. Upang maintindihan ang 
paksa ng pagpapakamatay at upang matulungan ang taong may mataas na peligro ng pagpapakamatay, 
kailangan nating malaman at harapin ang depresyon. 

 
Palatandaan ng panganib sa pagpapakamatay 
 Ang isang pag-aaral sa pagpapakamatay ay ginawa sa Hong Kong kung saan ay kumapanayam ng 150 kamag 

anak ng mga taong nagpakamatay at 150 kamag anak ng mga nakaligtas, at nakita ang anim na mga 
kadahilanan upang magkaroon ng pagkakataong maging dahilan ng pagpapakamatay: 
 Kawalang trabaho 
 Nag-iisa 
 May sakit sa pag-iisip 
 May pagkakautang 
 Kulang sa suporta 
 Nagtangka ng magpakamatay 

 
Mga Babalang Hudyat ng Pagpapakamatay 
Ang mga babalang may mataas na antas ng panganib ay nangangailangan ng agarang atensyon 
Kung ang inyong kamag anak o kaibigan ay mayroong mga sumusunod na pag uugali, bigyang pansin at 
humingi kaagad ng tulong : 
 Tahasan o pagpapahiwatig ng mga iniisip at plano sa pagpapakamatay 

Halimbawa: “Ayoko ng mabuhay”, “Gusto ko ng mamatay”, “Kapag nawala ako, kailangan mong alagaan 
ang sarili mo” at iba pang nakakabahalang pananalita kapag malungkot at nababahala, o tahimik na 
nag-iimbak ng maraming gamot, nakakapag-alalang pag uugali tulad ng pagbili ng maraming uling o iba 
pang delikadong gamit ng walang dahilan. 

 Pag aayos sa maaaring maging resulta, kasama ang pag-uusap tungkol sa pag aayos pagkatapos ng 
kamatayan, pagsusulat ng sulat tungkol sa kanyang pagpapakamatay, pamimigay ng karamihang mga 
iniingatang gamit, at pamamaalam sa mga kamag anak at kaibigan, atbp. 
 

Kung ang mga pangyayaring ito ay lumitaw, mangyaring agad silang alagaang mabuti, unawain ang kanilang 
nararamdaman, at bigyang pansin kung mayroon silang iniisip na pananakit sa kanilang sarili, at humingi kaagad 
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ng tulong. 
 
Mga babalang dapat tandaan 
Kung ang inyong kamag-anak at kaibigan ay mayroong mga sumusunod na problema, mangyaring bigyan ng 
karagdagang atensyon. Maaaring sila’y balisa, o may ugaling saktan ang kanilang sarili. Kahit pa ito ay hindi 
naman talagang delikadong sitwasyon, ang maagang suporta ay maaaring makapagpababa ng peligro at 
pagkakataon ng paglala. 
 Depresyon at Pagkabalisa 

Maraming kaso ng pagpapakamatay ay nangyayari kapag ang pag-uugali ay masyadong mababa o 
may matinding depresyon. Ang maagang pagtukoy at lunas sa depresyon ay makapagpapababa sa 
peligro ng pananakit sa kanilang sarili, dahil karamihan sa mga tao ay iniisip na ang pagtapos sa 
kanilang buhay ay ang tanging paraan upang makawala kapag sila ay nasa matinding depresyon. 
 

 Pag-iwas at Paglayo  
Ang taong lumayo at mahihina ay mas lalong nakakaramdam ng kawalang tulong kapag walang suporta 
at kaliwanagan. Ang mga taong kusang lumayo sa kanilang mga kamag anak at kaibigan at iyong mga 
nagkukulong mag-isa ay mas lalong magiging gumon sa mga negatibo at mahinang kaisipan. 

 
 Galit at sama ng loob 

Kapag sila ay puno ng galit at poot sa kanilang sarili gayundin sa iba, ang peligro ng pananakit sa 
kanilang sarili at sa iba ay mataas din. 
 

 Ang epeko ng alak at droga 
Ang ibang tao ay ginagamit ang alak at droga upang pakitunguhan ang hindi magandang nararamdaman 
at pagbabago sa buhay, pero sila ay nagpapatalo sa sarili. Ang paggamit ng droga ng walang pakundangan 
ay maaari lamang makapagpabawas ng kakayahan sa pagpipigil sa sarili, at ang taong may depresyon ay 
mababawasan ang kakayahang suriing mabuti, lutasin ang problema at kontrolin ang damdamin. Katulad 
ng kasabihan, “ang pag-inom ng alak kapag malungkot ay mas lalo lamang makakapagpalungkot sayo”. 
Ang alkoholismo ay nakakababa lamang ng pag-uugali at nakakataas ng isipin sa pagpapakamatay. 

 
 Kinokontrol ng mga guni-guni 

Ang ibang taong nasa matinding depresyon ay maaaring makaranas ng mga sintomas ng kaisipan 
tulad ng mga guni-guni, mga guni-guni sa pandinig at mga maling akala. Sa ilalim ng impluwensya 
ng mga guni-guni at maling pag-aakala tulad ng “wala kang pakinabang, mamamatay ka na lang!”, 
ang posibilidad ng pagpapakamatay ay tataas. 

 
Paano natin sila matutulungan? 
Bilang kamag anak o kaibigan, maaari kang: 
 Magpahiwatig ng malasakit at suporta 

“Sakyan natin ang hirap ng magkasama!” “kung mayroon kang sasabihin…sabihin mo!” “Maaaring 
hindi ako makatulong ng malaki, pero nakahanda akong makinig, at handa akong samahan ka upang 
humingi ng tulong!” 
 

 Subukang lutasin 
Subukang ilagay ang iyong sarili sa kanilang lugar upang maramdaman ang kanilang emosyon, 
sumang-ayon sa kanilang nararamdaman, subalit liwanagin na ang pagpapakamatay ay hindi ang 
pinakamagandang paraan upang lutasin ang problema. Sa pamamagitan ng magkatuwang na 
pagsisikap ninyo, ang problema ay siguradong malulutas ng mas epektibo. 
 

 Kilalanin ang depresyon 
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Karamihan sa taong may kaisipan sa pagpapakamatay ay may emosyonal na problema, hindi 
kaagad makayanan ang biglaang pagbabago o dumadanas ng depresyon, at pakiramdam nila ay 
walang silbi, mahina, at walang pag-asa.. Kaya’t hindi sila dapat sinisita sa pagiging “hindi 
natutuwa” o “nagiging malungkot sa maliliit na bagay”. Dapat silang hikayating harapin ang hirap 
at humanap ng tulong upang malagpasan ang depresyon. 
 

 Mamalagi sa kanilang tabi 
Sa delikadong panahong ito, mangyaring isaayos sa mga kamag anak at kaibigan upang samahan sila 
hangga’t maaari. Mamalagi sa kanilang tabi ng tahimik. Ang kalmado at banayad na pangangalaga ay 
mas praktikal at epektibo kaysa sa mga sapalarang payo tulad ng: “Huwag kang mag-isip ng sobra”, 
“Kalimutan mo ang gulo!” o magsalita ng tuluy-tuloy. 
 

 Huwag mong basta bastahin 
Huwag balewalain ang kaisipang pagpapakamatay na ipinaparating ng mga kamag anak at 
kaibigan. Karamihan sa mga kaso ng pagpapakamatay, ang taong magpapakamatay ay 
ipinahihiwatig ito bago pa man. Hindi sapat ang sabihan sila na huwag itong gagawin. Sa halip, 
maaari mo silang tanungin ng positibo kung iniisip nila ang pagpapakamatay, at pagkatapos ay 
positibo silang pakitunguhan. Ito ang pinaka tamang pakikitungo. Huwag mag alala, ang 
pagtatanong sa kanila kung iniisip nilang magpakamatay ay hindi nangangahulugan na 
pinaaalalahanan mo silang magpakamatay, dahil kung naisip na nila ito, ang prangkang 
diskusyon ay makapagbibigay sa kanila ng pakiramdam ng iyong pangangalaga at atensyon. 
 

 Humanap ng propesyonal na tulong 
Ang mga taong nagiisip magpakamatay ay kailangang makatanggap ng lunas at pagpapayo 
ng maaga. Mangyaring humingi ng tulong sa doktor ng pamilya, departamento ng biglaang 
pangangailangan, kawaning panlipunan, clinical psychologist o doktor ng kaisipan. 
 

 Iwasan ang pagtatago at pagpipigil 
Hindi pinakamagandang solusyon ang pagpapalit-palit ng pagsama sa tao ng 24 oras. Kung ang 
kamag anak at kaibigan ay may malakas na tyansa na magpakamatay, sya ay kinakailangang 
ipasok sa ospital upang obserbahan at masusing pagtukoy at lunas sa lalong madaling 
panahon. 

 
Ang Depresyon ay nagagamot! Ang Pagpapakamatay ay hindi makalulutas ng 

problema! 
  

Hotline sa tulong 
Hotline ng Departamento ng Kapakanan sa Lipunan (24 oras) 2343 2255 
Samahang Samaritan ng Pag-iwas sa Pagpapakamatay (24 oras)   2389 2222 
Hotline ng Otoridad ng Ospital sa Pangkaisipan (24 oras) 2466 7350 
Hotline para sa Buhay (24 oras) 2382 0000 
  
Ahensya ng Tulong 
Departamento ng Kapakanang Panlipunan at ibat- ibang ahensya 
ng serbisyong panlipunan 

 

Doktor ng Pamilya  
Departamento ng Aksidente at mga Biglaang pangyayari o 
psychiatric clinic at mga ospital sa ilalim ng Otoridad ng Ospital 
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Ospital ng Castle Peak (Ikaapat na Edisyon) 
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