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Pôvodná práca

Ako medici odhadujú riziko suicidálneho konania

T. Čaplová, I. Žucha

How medical students estimate the risk of suicide

Súhrn

Cieľmi štúdie bolo vo vzorke medikov zistiť odhad rizika suiciálneho konania u pacientov a charakter na-
vrhovaných opatrení na zabránenie suicidálneho konania u rizikových osôb. Do štúdie bolo zaradených 113
poslucháčov IV. ročníka LF UK v Bratislave. Na zistenie relevantných údajov bol použitý vlastný dotazník,
pozostávajúci z 3 častí. Z výsledkov vyplýva vysoká individuálna variabilita schopnosti medikov rozpoznať
riziko suicidálneho konania. Zistilo sa, že medici podceňujú význam psychosociálnych faktorov ako indikáto-
rov rizika suicidálneho konania. Ďalším zistením bola odlišnosť odhadov rizika suicidálneho konania ako aj
navrhovaných postupov v závislosti od pohlavia diagnostikov.

Kľúčové slová: indikátory suicidálneho konania, opatrenia navrhované medikmi, odlišnosti v závislosti od
pohlavia.

Summary

The aim of the study was to evaluate the suicide risk estimation and nature of suggested preventive measures
by a group of medical students. 113 students of the School of Medicine of Comenius University in the 4th
year of their study were included. An original questionnaire, composed of three parts, was used to gain
relevant data. Results revealed a high individual variability to recognize the risk of suicide. It was shown
that medical students underestimate the value of psychosocial factors as suicide risk indicators. The results
showed the difference in both suicide risk estimation and suggested measures within genders.

Key words: suicide indicators, measures suggested by medical students, differences within genders.

Úvod

Suicidálne konanie patrí medzi akútne medicínske príhody.
Medici sa učia nielen zvládať následky suicidálneho konania
na stav pacienta (telesný, psychický), ale aj zhodnotiť riziko
suicidálneho konania a stanoviť opatrenia, ako mu predísť.

Napriek tomu, že boli definované viaceré rizikové faktory,
ktoré by mohli viesť k suicidálnemu konaniu, toto konanie
sa javí ako ťažko predvídateľné. Appleby a Sherrat (2001)
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odhadujú, že 24 % všeobecnej populácie, ktorá suicidovala,
bola v kontakte s psychiatrami rok pred smrťou. Z nich 22 %
malo za sebou 2–3 suicidálne pokusy.

Podľa Hoschla a spol. (2002) sa u psychiatrických pacien-
tov (s afektívnymi poruchami, drogovou závislosťou a schi-
zofréniou) zvyšuje riziko suicídia a prediktívna schopnosť je
veľmi limitovaná.

Hautzinger (2000) považuje za indikátory rizika suicidál-
neho konania nasledujúce faktory:

• Pacient sa nedištancuje od suicidálnych myšlienok a su-
icidálneho pokusu ani po dôkladom rozhovore.

• Pacient prežíva naliehavé suicidálne myšlienky.
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• Pacient má výrazné pocity beznádeje.

• Pacient nevidí žiadnu perspektívu do budúcnosti.

• Pacient je sociálne izolovaný, v poslednom čase stále
menej sociálne komunikoval.

• Pacient nevyriešil, ani nerieši konflikt, ktorý viedol
k suicidálnym myšlienkam a k suicidálnemu pokusu.

• Pacient reaguje podráždene v priebehu rozhovoru, ne-
vytvára sa terapeutický vzťah.

• Pacient má depresívnu náladu.

• Pacient je závislý (alkohol, drogy, lieky).

• Pacient je v akútnej psychotickej epizóde.

• Pacient má v anamnéze jeden alebo viac suicidálnych
pokusov.

• Pacient má predstavu o spôsobe vykonania suicídia.

• Pacient sa pokúsil o suicídium
”
tvrdou“ metódou alebo

o takej aktuálne uvažuje.

• U pacienta sú známky nedostatočnej kontroly impul-
zov.

• Pacient je v sociálne obtiažnej situácii (je nezamest-
naný, vo finančnej tiesni).

Cieľ práce

Cieľom práce bolo zistiť

1. ako vedia medici odhadnúť riziko suicidálneho konania
a

2. aké konkrétne opatrenia by navrhli, aby u pacienta za-
bránili suicidálnemu konaniu.

Materiál a metodika

Prieskum sme realizovali u študentov (medikov) IV. ročníka
LF UK v Bratislave, ktorí absolvovali prvé, ev. druhé stáže
na psychiatrii. Použili sme vlastný dotazník, pozostávajúci
z 3 častí.

V 1. časti dotazníka sú uvedené indikátory rizika suici-
dálneho konania podľa Hautzingera (2000) v podobe viet,
akými sa približne zvyknú vyjadrovať rizikové osoby pri kon-
takte s lekárom. Pri každej vete (položke) mali medici uviesť,
aké je podľa ich názoru % rizika suicidálneho konania.

01.
”
Prežívam pocity beznádeje“.

02.
”
Nevidím žiadnu perspektívu do budúcnosti“.

03.
”
S nikým sa nestretávam, v poslednom čase sa vyhý-

bam spoločnosti“.

04.
”
Stále rozmýšľam o samovražde, napriek tomu, že sa

mi to predtým nepodarilo“.

05.
”
Stále neviem riešiť situáciu, pre ktorú som sa pokúsil

o samovraždu“.

06.
”
Neriešim situáciu, pre ktorú som sa pokúsil o samov-

raždu“.

07.
”
Nechápem, prečo sa ma stále vypytujete, čo ma trápi,

nechcem o tom hovoriť, nechcem to riešiť, dajte mi už
pokoj“.

08.
”
Som stále smutný a musím stále plakať“.

09.
”
Nedokážem plakať, aj keby som chcel“.

10.
”
Nie som schopný sa z niečoho tešiť“.

11.
”
Problémy som riešil a riešim pomocou alkoholu (lie-

kov, drog)“.

12.
”
Nie som chorý, som vinný, zapríčinil som problémy

stovkám ľudí. Treba ma potrestať“.

13.
”
V minulosti som už raz alebo aj viackrát riešil prob-

lémy tak, že som si siahol na život“.

14.
”
Chcem ukončiť svoj život pomocou liekov, ktoré som

si zadovážil“.

15.
”
Nemám žiadne problémy (konflikty), nemám o čom

s Vami hovoriť“.

16.
”
Keď ma niečo napadne, hneď reagujem, nezvyknem

dlho rozmýšľať“.

17.
”
Už niekoľko týždňov nemám žiadne záujmy“.

18.
”
Niekoľko týždňov nemôžem spávať, nechutí mi jesť

a mám bolesti svalov. Praktický lekár mi nič nezistil“.

19.
”
Som slobodný (rozvedený, ovdovelý), nestretávam sa

sa s príbuznými. Trápi ma to“.

20.
”
Nemám sa komu vyžalovať“.

21.
”
Som nezamestnaný a trápi ma to“.

22.
”
Mám dlhodobo finančné a bytové problémy, trápi ma

to“.

V každej položke sme spočítali, koľko % medikov hodno-
tilo riziko suicidálneho konania od 0 do 50 % a koľko od 51–
100 %. Zistili sme početnosti individuálnych odpovedí v in-
tervaloch 0–10, 11–20, 21–30 atď. a vypočítali sa smerodajné
odchýlky ako ukazovateľ individuálnej variability odpovedí.
Rozdiely v hodnoteniach mužov a žien sme vypočítali po-
mocou χ-kvadrátu.

V 2. časti dotazníka mal každý medik (ako budúci lekár
l. kontaktu) navrhnúť po vyšetrení osoby s rizikom suicidál-
neho konania konkrétne opatrenia.

Samovraždy sú vo verejnosti spojené s určitými presved-
čeniami. Do 3. časti dotazníka sme preto zaradili 4 presved-
čenia a zisťovali sme názor probandov:

Jedinec, ktorý hovorí o samovražedných myšlienkach, ich
nikdy nebude realizovať.

Otvorený rozhovor o samovraždených myšlienkach urýchli
ich realizáciu.

Ženy robia viac samovraždených pokusov ako muži.
Muži častejšie ako ženy končia život samovraždou.
Medici mali vyjadriť svoj názor použitím možností: súhla-

sím, nesúhlasím, neviem.
Vypočítali sme rozdiely v hodnoteniach medzi mužmi

a ženami pomocou chí-kvadrátu. Dotazník medici dostali
v písomnej forme, vyplňali ho počas jedného sedenia. Do-
tazník bol anonymný, medici uvádzali len vek a pohlavie.
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Výsledky

Dotazník vyplnilo 113 medikov (29 mužov a 84 žien) vo veku
22–25 rokov (priemerný vek 22,4 r.).

Výsledky z 1. časti dotazníka
V tabuľke 1 uvádzame výsledky v celom výbere medikov.
V stĺpci 3 sú príslušné smerodajné odchýlky odhadov per-
cent. Z hodnôt odchyliek možno priamo usúdiť vysokú indi-
viduálnu variabilitu hodnotení. V 7 položkách (č. 4, 5, 6, 7,
12, 13, 14) hodnotili medici riziko suicidálneho konania pre-
važne od 51–100 %. Sú to položky, v ktorých sa priamo spo-
mínajú suicidálne myšlienky a suicidálne konanie. Výsledky
vo výbere potvrdzujú, že najsilnejším prediktorom suicidál-
neho konania je prítomnosť suicidálnych pokusov v anam-
néze (položka č. 13), pretrvávajúce úvahy o samovražde (č.
4) a konkrétne plány na samovraždu (č. 14).

Tabuľ ka 1. Odhad závažnosti indikátorov suicidálneho kona-
nia v celom výbere medikov (n 113)

Otázka Počet odpovedí Počet odpovedí Smerodajná
od 0–50 % 51–100 % odchýlka

01. 87 26 6,87

02. 68 45 5,07

03. 79 34 4,91

04. 15 98 9,7

05. 26 87 13,0

06. 28 85 7,3

07. 37 76 4,94

08. 79 34 5,84

09. 73 40 5,19

10. 75 38 5,03

11. 63 50 4,4

12. 26 87 7,28

13. 9 104 12,0

14. 23 90 8.73

15. 61 52 5,2

16. 63 50 3,7

17. 86 27 6,2

18. 92 21 8,9

19. 94 19 7,24

20. 96 17 8,71

21. 96 17 8,55

22. 89 24 7,0

Z klinickej praxe vieme, že myšlienky na samovraždu, sa-
movražedné plány a tendencie môžu byť rôzne formulované.
Medici v tomto smere nemajú skúsenosti. Zaujímavé je zis-
tenie, že pocitom beznádeje (č. 1) a neschopnosti tešiť sa (č.
10) medici pripisovali menšiu váhu. V diskusii po odovzdaní
dotazníka často argumentovali, že pocit beznádeje má

”
skoro

každý“,
”
skoro každý“ má občas pocit, že ho nič nebaví, t.j.

nepovažovali ich za dôležité indikátory rizika suicidálneho
konania. Tiež ďalším klinickým príznakom depresie pripiso-
vali menšiu váhu (č. 8, 9, 18). Podcenili aj význam sociálnych
faktorov a chýbania emočnej podpory (č. 19, 20, 21).

V tabuľke 2 uvádzame hodnotenia v podskupine mužov
a žien. V podskupine mužov (n 29) sa väčšina odpovedí od
51–100 % dosiahla v rovnakých položkách ako v celom vý-
bere, t.j. v položkách 4, 5, 6, 7, 12, 13 a 14, v podskupine žien
(n 84) naviac v položke 15. Štatisticky signifikantné rozdiely
v hodnoteniach medzi mužmi a ženami boli zistené v polož-
kách 4, 13 a 16 (p menej ako 0,05) a v položke 9 (p menej
ako 0,01).

Výsledky z 2. časti dotazníka

Všetci medici uviedli, že po odobraní anamnestických úda-
jov a po klinickom internom vyšetrení by sa snažili pomôcť
rizikovej osobe nájsť iné spôsoby riešenia situácie. V tabuľke
3 uvádzame ďalšie odpovede medikov. Z odpovedí vyplýva,
že 20 medikov (17,8 % 8 mužov a 12 žien) neodporúča ďal-
šie odborné vyšetrenie rizikovej osoby. Títo medici navrhujú
rizikovej osobe, ev. jej príbuzným zabezpečiť

”
nejaké rozptý-

lenie“ (napr. najčastejšie zmenu prostredia, dovolenku, náv-
števu priateľov a známych, návštevu nákupného strediska,
kaderníčky, krajčíra, šport, návšteva kultúrneho podujatia).

Vyšetrenie psychológom odporúča 41 medikov (36,3 %,
12 mužov a 29 žien). Časť z nich (18,6 %) však návštevu
psychológa nechá na rizikovej osobe, ostatní zabezpečia ter-
mín a návštevu psychoĺóga prostredníctvom rodiny alebo po
osobnom dohore s konkrétnym psychológom. Predpokladajú
jednorazovú psychoterapeutickú pomoc (62,5 %) ev. podľa
vývoja stavu aj dlhodobejšiu psychoterapiu.

Vyšetrenie psychiatrom a ev. hospitalizáciu v psychiatric-
kom zariadení odporúča 52 medikov (46,0 %, 9 mužov a 43
žien). Časť medikov (11,5 %) sa spoľahne, že riziková osoba
sama navštívi psychiatra, ďalších 12,4 % vybaví u psychiatra
termín vyšetrenie a zabezpečia sprievod (príbuzní, zdravot-
nícki pracovníci).

Výsledky z 3. časti dotazníka
V tabuľke 4 uvádzame rozdielnosť distribúcie odpovedí mu-
žov a žien. Z výsledkov vidieť, že diagnostici muži a diag-
nostičky ženy používajú štatisticky významne odlišné kog-
nitívne schémy.

Diskusia a záver

Suicídium a jeho prevencia sa v mnohých krajinách stávajú
jednou z priorít v zdravotníckej starostlivosti. Podľa mate-
riálu WHO (Cattell, 2000) sa do roku 2010 má suicidalita
znížiť oproti roku 1996 o 17 %, pričom sa má zlepšiť kvalita
psychiatrickej starostlivosti o rizikové skupiny obyvateľstva
s psychickou poruchou.

Predvídanie suicídia je problematické. Pozornosť sa musí
venovať nielen skupinám pacientov, ktorí sú vysoko rizi-
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Tabuľ ka 2. Odhad závažnosti indikátorov suicidálneho konania v podskupine mužov (n 29) a žien (n 84)

Položka Muži Ženy χ2

0–50 % 51–100 % 0–50 % 51–100 %

01. 21 8 66 18 0,46

02. 17 12 51 33 0,03

03. 22 7 57 27 0,65

04. 7 22 8 76 3,99

05. 8 21 18 66 0,46

06. 9 20 19 65 0,81

07. 13 16 24 60 2,58

08. 21 8 58 26 0,11

09. 26 3 47 37 8,48

10. 22 7 53 31 1,63

11. 19 10 44 40 1,5

12. 10 19 16 68 2,89

13. 5 24 4 80 4,58

14. 6 23 17 67 0,02

15. 24 5 37 47 1,11

16. 21 8 42 42 4,39

17. 25 4 61 23 2,18

18. 26 3 66 18 1,75

19. 27 2 67 17 2,74

20. 27 2 69 15 2,02

21. 27 2 69 15 2,02

22. 26 3 63 21 2,76

Tabuľ ka 3. Opatrenia navrhované medikmi pri kontakte s osobou s rizikom suicidálneho konania

Opatrenia Muži (n 29) Ženy (n 84) Celý súbor (n 113)

Nepovažujem za potrebné vyšetrenie u špecialistu, 5 (17,2 %) 4 (4,8 %) 9 (8,0 %)
poradím rozptýlenie

Nepovažujem za potrebné vyšetrenie u špecialistu, 3 (10,3 %) 8 (9,5 %) 11 (9,7 %)
porozprávam sa s príbuznými, poradím rozptýlenie

Po rozhovore s príbuznými odporučím vyšetrenie 7 (24,1 %) 14 (16,7 %) 21 (18,6 %)
u psychológa

Po rozhovore s príbuznými zabezpečím vyšetrenie 5 (17,2 %) 15 (17,8 %) 20 (17,7 %)
u psychológa, predpokladám, že bude pacient liečený
pomocou psychoterapie

Po rozhovore s príbuznými odporučím vyšetrenie 3 (10,3 %) 10 (11,9 %) 13 (11,5 %)
pacienta u psychiatra

Po rozhovore s príbuznými zabezpečím ihneď 2 (6,9 %) 12 (14,3 %) 14 (12,4 %)
vyšetrenie u psychiatra. Predpokladám liečbu
farmakami a psychoterapiu

Okamžite v doprovode pošlem pacienta 2 (6,9 %) 12 (14,3 %) 14 (12,4 %)
na hospitalizáciu na psychiatrické oddelenie.
Predpokladám farmakoterapiu, ev. elektrokonvulzie
a psychoterapiu.
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Tabuľ ka 4. Distribúcia presvedčení medzi mužmi (n 29) a ženami (n 84)

Presvedčenie súhlasí nesúhlasí nevie χ2

č. 1 celý súbor 12,4 75,2 12,4
muži 13,8 58,6 27,6 8,69 p menej ako 2 %
ženy 11,9 80,9 7,1

č. 2 celý súbor 3,5 80,5 15,9
muži 6,9 93,1 0 4,68 p menej ako 10 %
ženy 2,4 76,2 21,4

č. 3 celý súbor 49,5 30,1 20,4
muži 72,4 13,8 13,8 8,39 p menej ako 2 %
ženy 41,7 35,7 22,6

č. 4 celý súbor 62,8 14,1 23,1
muži 37,9 44,8 17,2 30,35 p menej ako 1 %
ženy 71,4 3,6 25,0

koví (napr. chorí s diagnostikovanou psychickou poruchou),
ale aj pacientom bez psychiatrickej záťaže v ambulanciách
praktických lekárov. Preto rozpoznanie rizikových faktorov
suicidálneho konania patrí k všeobecnému vzdelaniu kaž-
dého lekára. Z výsledkov, ktoré sa v práci prezentujú, vše-
obecne vyplýva vysoká individuálna variabilita schopností

”
pokročilých“ medikov spoznať riziká suicidálneho konania.

Za zaujímavý výsledok autori považujú odlišnosť týchto
odhadov v závislosti od pohlavia diagnostikov. V prieskume
z r. 1984 Čaplová a Žucha (nepublikovaná práca) zistili, že sú
dokázateľné aj štatisticky významné rozdiely odhadov psy-
chiatrov a psychiatričiek pokiaľ ide o účinok diazepamu na
pacientov. Ženy mali inú predstavu o účinku diazepamu ako
muži. Žucha a spol. (nepublikované údaje) v r. 1998 pracovali
so skupinou 13 depresívnych pacientov hospitalizovaných na
Psychiatrickej klinike LF UK a FN v Bratislave. Mieru dep-
resie u pacientov posudzovali nezávisle 2 lekári (muž a žena)
pomocou Beckovej a Hamiltonovej škály pre depresie. Vý-
razne sa líšili vo svojich odhadoch, t.j. ich implicitné obrazy
depresie boli odlišné, hoci mali porovnateľné vzdelanie, vý-
cvik a pochádzali z jednej

”
školy“. Azda v budúcnosti bude

treba všeobecne prihliadať k pohlaviu diagnostika, od kto-
rého môžu závisieť rôzne kognitívne schémy.
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