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Vedecké informácie

Fórum: Celosvetová prevencia samovraždy v časopise World Psychiatry

MUDr. Pavol Kondratev-Nejman

V oficiálnom časopise Svetovej psychiatrickej asociácie
(WPA) v roku 2004, v 3. čísle boli publikované články na
tému celosvetovej prevencie suicídia – Fórum – prevention
of suicide worldwide. Hlavný článok napísal Dr. Jose M. Ber-
tolote. K tomuto hlavnému článku boli v náväznosti publi-
kované komentáre od šiestich autorov.
Rozhodli sme sa konspektovať túto sériu článkov, aj keď

boli publikované už pred necelými tromi rokmi, pretože od
tohto roku sú na Slovensku dostupné príručky zamerané na
prevenciu samovraždy, ktoré v rámci WHO projektov vypra-
coval práve J.M. Bertolote a kol. Bližšie údaje o príručkách
sú uvedené na konci tohto príspevku.

Prevencia samovraždy: na akej úrovni je účinná ?
In: World Psychiatry. Official journal of the world psychiat-
ric association (WPA). 3, 2004, č. 3, s. 147-151.
Suicide prevention: at what level does it work ?
José M. Bertolote

Tento článok skúma prevenciu samovraždy z hľadiska
hodnotenia programu, rizikových a ochranných faktorov,
typu intervencie, úrovne intervencie a spolupráce medzi kli-
nickou úrovňou a úrovňou verejného zdravotníctva.

Samovražda, pokus o samovraždu, suicidálne správanie

S väčšou dostupnosťou k účinnejším smrtiacim pros-
triedkom používaným pri pokuse o samovraždu bývalá
jasná demarkačná čiara medzi samovražednou

”
populáciou“

a
”
populáciou“ s pokusom o samovraždu sa postupne stráca.

Preto bolo potrebné nájsť spoločný termín pre tieto dva javy.
Pod vplyvom Severoamerickej psychológie sa začal používať
termín suicidálne správanie.

Snaha o prevenciu

Až na pár pozoruhodných výnimiek väčšina hodnotiacich
výskumov odráža ideologické a etické názory autorov a ozna-
čuje tie faktory (t.j. sociálne, ekonomické, genetické, psycho-
patologické, atď.), o ktorých sú presvedčení, že sú relevantné
v suicidálnom procese a ignoruje všetky ostatné. Výsledkom

toho je, že kladný a presvedčivý výsledok pozorovaný na
jednom mieste sa nepodarí zopakovať na inom.
Pravdepodobne doteraz jediný širokospektrálny celo-

štátny program prevencie samovraždy, ktorý bol uskutoč-
nený a vyhodnotený, je Fínsky projekt prevencie samov-
raždy (1986–1996). Jeho cieľom bolo

”
zníženie počtu samov-

rážd o 20% do roku 1995 v porovnaní so situáciou na za-
čiatku projektu“. Vyhodnotenie vypracované v roku 1996
naznačovalo zníženie o 8,7% medzi rokmi 1987 a 1996 (so
znížením o 17,5% medzi rokmi 1990 a 1996). Správu o pro-
jekte podal Upanne M. et al v r. 1999.

Rizikové a ochranné faktory

Forster a Wu (2002) navrhli typológiu potenciálne modifi-
kovateľných a nemodifikovateľných (fixných) rizikových fak-
torov. K fixným rizikovým faktorom patria pohlavie, vek, et-
nická príslušnosť, sexuálna orientácia a predchádzajúce po-
kusy. K potenciálne modifikovateľným rizikovým faktorom
patria: prístup ku prostriedkom, duševné poruchy, spolo-
čenská izolácia, stav (slobodný,. . .), zamestnaný – nezamest-
naný, úzkosť, beznádej a miera spokojnosti so životom.

Typy intervencie

Hlavné intervencie na prevenciu samovraždy môžeme za-
radiť do nasledovných skupín: redukcia prístupu k metódam
a prostriedkom na samovraždu; liečenie ľudí s duševnými
poruchami; zlepšenie opisu samovraždy médiami; zaučenie
personálu primárnej zdravotnej starostlivosti; programy pre
školy a dostupnosť liniek dôvery a krízových centier.

Úrovne intervencie

Mrazek a Haggerty (1994) rozdeľujú preventívnu inter-
venciu na univerzálnu, selektívnu a indikovanú.

Integrácia činnosti zdravotných stredísk a kliník

Integrovaný prístup zdravotných stredísk a kliník je veľmi
potrebný. Na niektoré rizikové a ochranné faktory sa ľah-
šie a vhodnejšie pôsobí na kolektívnej úrovni v zdravotných
strediskách, kým na iné je najlepšie pôsobiť na individuálnej
úrovni na klinike.
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Komentáre

Zabránenie samovražde: výzva na konanie
In: World Psychiatry. Official journal of the world psychiat-
ric association (WPA) 3, 2004, č. 3, s. 152-153.
Preventing suicide: a call to action
Morton M. Silverman

Prevencia je založená na predvídaní. Môžeme predvídať
priebeh suicidálneho zvažovania ? Môžeme mu zabrániť ?
Oveľa viac vieme o rizikových faktoroch ako o ochranných
faktoroch. Preto je dôležité oveľa viac pozornosti venovať vý-
skumu zameranému na identifikovanie ochranných faktorov
a kreatívne navrhnutie intervencií.
Bertolote vyzýva k odvážnej integrácii verejného zdravia,

duševného zdravia, sociológie, politickej vôle, hospodárstva,
náboženstva, atď. na vytvorenie dôslednej kampane, aby sa
zabránilo samovraždám na celom svete.

”
Som pripravený

pridať s k tomuto úsiliu a vyzývam vás, aby ste sa tiež pri-
dali“. Konštatuje autor.

Vyhodnocovanie prevencie samovraždy: potrebné rôzne
prístupy
In: World Psychiatry. Official journal of the world psychiat-
ric association (WPA) 3, 2004, č. 3, s. 153-154.
Evaluating suicide prevention:various approaches needed
Danuta Wasserman

Pri vyhodnocovaní programov prevencie samovraždy
môže sa využiť experimentálny alebo naturalistický prístup.
Dlhodobo len štúdie vypracované v niekoľkých krajinách
a v niekoľkých centrách s použitím rovnakej metodológie
a poznatkov pri interpretácii výsledkov, môžu poskytnúť od-
povede na to, ktoré stratégie a metódy sú účinnými pros-
triedkami pre zabránenie uskutočneniu samovraždy.

Prevencia samovraždy sa netýka len psychiatrie
In: World Psychiatry. Official journal of the world psychiat-
ric association (WPA) 3, 2004, č. 3, s.155-156.
Suicide prevention far more than a psychiatric business
Diego De Leo

Samovražda je oveľa viac ako len psychiatrický problém.
Iba seriózna spolupráca s inými disciplínami umožní usku-
točniť efektívnejšiu prevenciu.

Prevencia samovraždy v rozvojových krajinách: kde by
sme mali začať ?
In: World Psychiatry. Official journal of the world psychiat-
ric association (WPA) 3, 2004, č. 3, s. 156-157.

Suicide prevention in developing countries: where should
we start ?
Michael Phillips

Podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie (the
World Health Organization – WHO) 85% samovrážd na
svete sa vyskytuje v krajinách s nízkym alebo priemerným

príjmom (WHO, 2002), ale oveľa menej ako 10% publiko-
vaného výskumu o samovražde pochádza z týchto krajín.
Za daných obrovských hospodárskych a sociálno-kultúrnych
rozdielov medzi rozvinutými a rozvojovými krajinami, je
veľmi nepravdepodobné, že výsledky výskumu a preventívne
programy zo Západných krajín budú relevantné pre rozvo-
jové krajiny. Rozvojové krajiny však môžu prispôsobiť me-
tódy výskumu, proces vývoja programu a metódy monitoro-
vania programu, ktoré boli vyvinuté v krajinách s vysokým
príjmom (United Nations. Prevention of suicide: guidelines
for the formulation and implementation of national strate-
gies. New York: United Nations, 1996), aby im pomohli v ich
úsilí porozumieť samovražde a zabrániť jej.

Každá krajina musí najprv uskutočniť svoj vlastný vý-
skum rizikových a ochranných faktorov suicidálneho sprá-
vania v jej rôznych komunitách (napr. mestských a vidiec-
kych komunitách, náboženských menšinách, rôznych veko-
vých skupinách, atď.) a potom vyvinúť a otestovať stratégie
prevencie, ktoré sú najprijateľnejšie, finančne dostupné a je
u nich pravdepodobné, že podstatne znížia počet suicidál-
neho správania.

Brazília: potreba prevencie násilia (vrátane samovraždy)
In: World Psychiatry. Official journal of the world psychiat-
ric association (WPA) 3, 2004, č. 3, s.157-158.
Brazil: the need for violence (including suicide) preven-
tion
Neury José Botega, Leon de Souza Lobo Garcia

I keď Brazília nemá celoštátny program prevencie samov-
raždy, niekoľko iniciatív v poslednom období ilustruje prvé
kroky k celoštátnej stratégii prevencie samovraždy. Po prvé,
v Brazílii bolo vyvinuté úsilie na prevenciu násilia (napr.
federálny zákon, ktorý kontroluje vlastníctvo zbraní). Po
druhé, vládne a nevládne špeciálne zaúčacie a vzdelávacie
programy pre mladých ľudí s nízkym príjmom sú v Brazílii
rastúcou prioritou, čo je dôležité, pretože z tých, čo spáchali
samovraždu, len 3,5% bolo zapísaných na univerzitu a 49%
malo len základné vzdelanie.

Prevencia samovraždy: naliehavá potreba v rozvojových
krajinách
In: World Psychiatry. Official journal of the world psychiat-
ric association (WPA) 3, 2004, č. 3, s.158-159.
Suicide prevention:the urgent need in developing coun-
tries
Lakshmi Vijayakumar

Viac ako polovica samovrážd (54%) na svete sa vyskytuje
v Číne a Indii. José Bertolote zdôrazňuje potrebu integrácie
činnosti verejného zdravotníctva a kliník, aby sa zabránilo
samovraždám. V rozvojových krajinách je to nevyhnutné.
Juhovýchodná Ázia a Afrika, kde žije 89% svetovej populá-
cie, má len 0,44 a 0,34 odborníkov na mentálne zdravie na
100 000 obyvateľov.
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Pohľad do minulosti a do budúcnosti. Suicidológia a pre-
vencia samovraždy: máme perspektívy ?
In: World Psychiatry. Official journal of the world psychiat-
ric association (WPA) 3, 2004, č. 3, s. 159-160.
Looking back and ahead. Suicidology and suicide preven-
tion:do we have perspectives ?
Jean Pierre Soubrier

Hnutie za prevenciu samovraždy sa začalo pred viac ako
pol storočím. Keď sa pozrieme späť, vidíme, že sa vynaložilo
veľké úsilie porozumieť, čo je samovražda a ako jej zabrániť.
Veľký impulz spravila Svetová zdravotnícka organizácia (the
World Health Organization – WHO) s programom SUPRE
– SUicídna PREvencia a jej 6 publikáciami

”
Príručky na

prevenciu samovraždy“.
Mohli by ste povedať, že s toľkým úsilím sa počet samov-

rážd mal podstatne znížiť. Všetci ale vieme, že nanešťastie
to tak nie je. Ringel, zakladateľ Asociácie pre prevenciu sa-
movrážd napísal:

”
Cieľom prevencie samovraždy nie je až

natoľko znížiť počet samovrážd (všetci predsa vieme aké sú
čísla nespoľahlivé), ale hlavne pomôcť ľuďom. . .“.
Pohľad do budúcnosti znamená riešenie niekoľkých aktu-

álnych problémov realistickým prístupom. V súčasnosti nie-
koľko problémov zostáva nejasných. Neexistuje jednotná de-
finícia samovraždy a ani jednotný názor na rôzne úrovne
prevencie samovraždy. Je samovražda problémom len psy-
chiatrie alebo problémom verejného zdravotníctva ? Pravde-
podobne je kombináciou obidvoch. Aj problém predvídateľ-
nosti samovraždy bol zatiaľ nedostatočne preskúmaný.

Suicidálne správanie: komentáre, pokroky, výzvy. Európ-
ska perspektíva
In: World Psychiatry. Official journal of the world psychiat-
ric association (WPA) 3, 2004, č. 3, s. 161-162.
Suicidal behaviour: comments, advancements, challenges.
A European perspective
Wolfgang Rutz

Je udivujúce, aké rozdielne bývajú výsledky vyhodnote-
nia rôznych typov programov prevencie samovrážd. Týka sa
to hlavne programov, ktoré sú zamerané len na jeden zo ši-
rokého spektra faktorov, ktoré sú v pozadí uskutočnených

samovrážd. Dôslednejšie, často pozitívne výsledky sa dajú
dosiahnuť z komplexnejších programov, ktoré reagujú na
problém samovraždy obsiahlejšie a ktoré sú politikou pre-
vencie samovraždy odporúčanou Svetovou zdravotníckou or-
ganizáciou v Európe.
Zabrániť samovražde neznamená len neutralizovať samov-

raždu provokujúce a ju umožňujúce faktory . Znamená to
tiež posilňovanie schopnosti zotaviť sa a dostupných ochran-
ných faktorov.
Zo spôsobov prevencie samovraždy dva prístupy sú ob-

zvlášť dôležité. Prvý je redukcia prístupu k prostriedkom
na samovraždu. Ten druhý sú výcvikové programy zame-
rané na líniu prvého kontaktu (v komunite, pohotovostnej
psychiatrii alebo v primárnej zdravotníckej starostlivosti),
aby sa zlepšili vedomosti o samovražde a depresii, obzvlášť
o zhodnotení jej rizika a riešení situácie. Dokonca sú užitočné
aj vzdelávacie projekty určené pre školy a pracoviská.

V slovenčine sú zatiaľ dostupné nasledovné brožúry pre
prevenciu suicídií

J.M. Bertolote et al.: Prevencia samovrážd. Príručka pre uči-
teľov a ostatných pracovníkov školstva. SUPRE WHO. Su-
icide Prevention, Live your life. Vydavateľstvo F, Trenčín
2007, 26 s.

J.M. Bertolote et al.: Prevencia samovrážd. Príručka pre
pracovníkov zamestnaných v médiách. SUPRE WHO.

Suicide Prevention, Live your life. Vydavateľstvo F, Trenčín
2007, 13 s.

J.M. Bertolote et al.: Prevencia samovrážd. Príručka pre
praktických lekárov. SUPRE WHO. Suicide Prevention,
Live your life. Vydavateľstvo F, Trenčín 2007, 22 s.

J.M. Bertolote et al.: Prevencia samovrážd. Príručka pre
zdravotníckych pracovníkov v primárnej zdravotnej starost-
livosti. SUPRE WHO. Suicide Prevention, Live your life.
Vydavateľstvo F, Trenčín 2007, 24 s.
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