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Krátke oznámenie

Epidemiológia samovrážd - posledné dostupné údaje

Emil Ginter

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) každým
rokom si vo svete siahne na život viac ako milión ľudí, čo
je viac ako počet úmrtí spôsobených vraždami a vojnami.
Samovraždy sú hlavnou príčinou smrti dospievajúcich a do-
spelých vo veku pod 35 rokov. Cieľom tejto informácie je pre-
hľad posledných údajov o samovraždách v Európe a vo svete.
Hlavným zdrojom údajov boli tri databázy WHO (WHO
2008, 2009, 2009a) a Wikipedia contributors (2009).
Na obrázku 1 sú posledné dostupné údaje z niektorých

európskych krajín najmä z r. 2007, ale aj z r. 2005-2006.
Na prvom mieste je Ruská federácia, v ktorej bol v r. 1994
dosiahnutý pravdepodobne historický rekord pre samovra-
žednosť mužov - takmer 80 úmrtí/100 000. Súčasný údaj
je už podstatne nižší, pretože v posledných rokoch dochá-
dza v Rusku k signifikantnému poklesu samovražednosti. Na
druhom mieste je Maďarsko, ktorého ženská populácia do-
konca predbehla Rusky. Veľkú časť 20. storočia malo Maďar-
sko najvyššiu samovražednosť na svete. Pesimizmus a dep-
resia majú hlboké korene v tejto krajine, kde sa často sa-
movražda pokladá za jediné riešenie. Na poprednom mieste
je aj Fínsko - krajina, ktorá v minulosti vždy patrila me-
dzi krajiny s najvyššou mierou samovražednosti. V tomto
štáte sa prejavila prekvapivá sezonalita samovrážd: maxi-
mum v máji a júni, minimum v zimných mesiacoch (Hakko,
2000). Slovensko a Česko majú podobné umiestenie, niečo
vyše 20/100 000 samovrážd mužov. Najnižšiu samovražed-
nosť má Grécko. Celkove krajiny vystavené stredozemnému
slnku majú nízku samovražednosť mužov (pod 10/100 000)
i žien (pod 3/100 000): Grécko, Cyprus, Taliansko a Španiel-
sko.
Obrázok 2 ukazuje samovražednosť na celom svete. Pre-

tože posledné dostupné údaje sa v rôznych krajinách veľmi
rozchádzajú, uvádzame na obrázku aj rok, z ktorého údaje
pochádzajú. Opäť je na čele Rusko, ktoré nasleduje Japon-
sko, kde takmer každý deň dochádza k 100 samovraždám.
Najrizikovejšia je skupina mužov v strednom veku, ale zvy-
šuje sa aj počet samovrážd mladých ľudí. Samovražednosť
japonských žien patrí k najvyšším na svete. USA, Kanada
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a Austrália vykazujú podobné čísla - okolo 17 mužov a 5 žien
na 100 000. Prekvapivé čísla udáva Čína pre rok 1999, kde
samovražednosť žien je vyššia ako u mužov a pravdepodobne
je vôbec najvyššia na svete. Čínske reformy vytvorili kompli-
kovanú spoločnosť, v ktorej snaha zbohatnúť vytvára silný
tlak na psychiku. V krajine, kde tri až štyri generácie žili
pod jednou strechou, je teraz staršia generácia opustená.
Počet samovrážd v poľnohospodárskych oblastiach je 3-4

násobne vyšší ako v mestách. Podobné počty ako Čína má
pri mužskej populácii aj India. Podľa WHO pripadá na Čínu,
Indiu a Japonsko 40% samovrážd celej zemegule. Naopak
najnižie hodnoty sa vyskytujú v moslimských štátoch.
Na obrázku 3 je impozantný pokles samovražednosti mu-

žov v Česku i na Slovensku (WHO 2009). Pre Slovensko sa
bohužiaľ v databázach WHO nenachádzajú staršie údaje.
V Česku klesla samovraženosť mužov od roku 1970 po rok
2007 na polovicu, pri ženách dokonca na štvrtinu. Je pritom
zaujímavé, že rozsiahle akcie zamerané na prevenciu samov-
ražednosti (Kondratev-Nejman, 2007), sa v Čechách alebo
na Slovensku nekonali (Dzúrová a spol., 2008). Nie je však
na mieste spokojnosť. Príklady Nemecka a Veľkej Británie
dokazujú možnosti ďalšieho znižovania samovražednosti.
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Obrázok 1. Samovražednosť (štandardizovaná úmrtnosť/100

000) v niektorých európskych štátoch (WHO).

Obrázok 2. Samovražednosť (štandardizovaná úmrtnosť/100

000) v niektorých európskych štátoch (WHO).

Obrázok 3. Samovražednosť (štandardizovaná úmrtnosť/100

000) v niektorých európskych štátoch (WHO).
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