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PREDSLOV
Samovražda je zložitý jav, ktorý po celé storočia  priťahuje pozor-

nosť fi lozofov, teológov, lekárov, sociológov a umelcov. Podľa francúz-
skeho fi lozofa Alberta Camusa, v jeho diele Mýtus o Sizyfovi samovraž-
da predstavuje jediný vážny fi lozofi cký problém.

Samovražda, ako vážny zdravotnícky problém,  si vyžaduje  našu 
pozornosť, ale žiaľ jej prevencia a kontrola nie sú ani trochu jednodu-
ché. Aktuálne výskumy ukazujú, že prevencia samovraždy, pokiaľ je 
možná, zahŕňa celé spektrum aktivít, začínajúc od zabezpečenia naj-
lepších možných podmienok pre výchovu našich detí a mládeže, cez 
efektívne liečenie duševných porúch až po environmentálnu kontrolu 
rizikových faktorov. Zodpovedná distribúcia informácií a vyzdvihova-
nie úrovne vedomia predstavujú kľúčové elementy úspechu programu 
pre prevenciu samovraždy.

V roku 1999 Svetová zdravotnícka organizácia začala  program 
SUPRE – celosvetovú iniciatívu pre prevenciu samovrážd. Táto príruč-
ka predstavuje segment  v sérii materiálov pripravených v rámci SUP-
RE programov určených pre špecifi cké spoločenské a odborné skupiny, 
ktoré sú obzvlášť významné pre prevenciu samovrážd. Príručka pred-
stavuje spojivo v dlhom a rôznorodom reťazci, ktorý zahŕňa široký 
rozsah ľudí a skupín, ako sú zdravotnícki pracovníci, pedagógovia, so-
ciálne služby, vlády, zákonodarné orgány, sociálni pracovníci, právnici, 
rodiny a komunity.

Osobitne sme zaviazaní Prof. Danuta Wasserman, profesorke 
psychiatrie a suicidológie a Dr. Veronique Narboni z Národného švéd-
skeho a štokholmského centra pre výskum samovrážd a prevenciu 
duševných ochorení a Centra pre spoluprácu so SZO, ktoré vypracovali 
prvú verziu tejto brožúrky. Tento text recenzovali nasledovní členovia 
Medzinárodnej siete SZO pre prevenciu samovrážd, ktorým tiež ďaku-
jeme:

Dr Annette Beautrais, Christchurch School of Medicine, Christ-
church, Nový Zéland

Prof. Richard Ramsay, University of Calgary, Calgary, Kanada

Prof. Jean – Pierre Soubrier, Groupe Hospitalier Cochin, Paríž, 
Francúzsko

Dr. Shutao Zhai, Univerzitná nemocnica pre neurológiu Lekárskej 
fakulty v Nanjingu, Čína.

Ďakujeme aj nasledovným odborníkom za ich prínos:

Prof. Brita Alin–Akerman, Oddelenie pre vzdelávanie Univerzity 
v Štokholme, Švédsko

Prof. Alan Apter, Psychiatrická nemocnica Geha, Petah Tiqwa, 
Izrael

Prof. David Brent, Psychiatrický inštitút a klinika Západu, 
Pittsburgh, PA, USA

Dr. Paul Corcoran, Národná nadácia pre výskum samovrážd, Cork, 
Írsko

Dr. Agnes Hultén, Národné švédske a štokholmské centrum pre vý-
skum samovrážd a prevenciu mentálnych chorôb, Stockholm, Švédsko

Dr. Margaret Kelleher, Národná nadácia pre výskum samovrážd, 
Cork, Írsko

Prof. Francois Ladame, Oddelenie pre adolescentov a mladých do-
spelých, Univerzita v Ženeve, Švajčiarsko

Dr. Gunilla Ljungman, Psychiatrická klinika pre deti a mládež, 
Všeobecná nemocnica, Västeras, Švédsko

Dr. Gunilla Olsson, Oddelenie pre psychiatriu detí a mládeže, 
Univerzita v Uppsale, Švédsko

Prof. Izrael Orbach, Univerzita Bar–Ilan, Ramat–Gan, Izrael

Prof. Xavier Pommereau, Centrum Abadie, Bordeaux, Francúzsko

Dr. Inga–Lill Ramberg, Národné švédske a štokholmské centrum 
pre výskum samovrážd a prevenciu duševných ochorení, Štokholm, 
Švédsko

Prof. Per–Anders Rydelius, Oddelenie pre psychiatriu detí a mlá-
deže, Karolinska Institute, Štokholm, Švédsko
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Prof. David Schaffer, Univerzita Kolumbia, New York, NY, USA

Prof. Martina Tomori, Ľubľanská univerzita, Ľubľana, Slovinsko            

Prof. Sam Tyano, Psychiatrická nemocnica Geha, Petah Tiqwa, 
Izrael

Prof. Kees van Heeringen, Oddiel pre výskum samovrážd, Psy-
chiatrické oddelenie Univerzitnej nemocnice, Gent, Belgicko

Prof. Anne–Liis von Knorring, Oddiel pre psychiatriu detí a mlá-
deže, Univerzita v Uppsale, Švédsko

Prof. Myrna Weissman, Oddelenie pre detskú psychiatriu, Univer-
zita Kolumbia, New York, NY, USA.

Táto práca sa teraz nachádza v procese masovej distribúcie v ná-
deji, že bude preložená a prispôsobená lokálnym podmienkam – čo je 
nevyhnutnou podmienkou pre jej efektívnosť. Pripomienky a žiadosti 
o povolenie na preklad a úpravu sú vítané.

                                    Dr J. M. Bertolote              
   Koordinátor, Duševné poruchy a poruchy  

   správania
   Oddelenie pre duševné zdravie
   Svetová zdravotnícka organizácia

PREVENCIA SAMOVRÁŽD
PRÍRUČKA PRE UČITEĽOV

A OSTATNÝCH PRACOVNÍKOV ŠKOLSTVA
       
Celosvetovo samovražda je medzi prvými piatimi príčinami úmrtia 

vo vekovej skupine od 15 do 19 rokov. U chlapcov a dievčat tejto ve-
kovej skupiny v mnohých krajinách zaberá prvé alebo druhé miesto v 
medzi príčinami úmrtia.

Prevencia samovrážd medzi deťmi a mládežou je prioritná úloha. 
Na základe toho, že v mnohých krajinách najväčší počet mladých tejto 
vekovej skupiny chodí do školy, školské prostredie sa javí ako výborné 
miesto pre rozvoj vhodnej preventívnej činnosti.

Tento dokument je určený predovšetkým učiteľom a ďalším 
školským pracovníkom, ako sú členovia školských rád,  školskí lekári, 
zdravotné sestry, sociálni pracovníci a pracovníci školských úradov. 
Avšak v tomto dokumente môžu nájsť užitočné informácie aj odbor-
níci verejného zdravotníctva i ostatní záujemcovia pre preventívne 
aktivity. Tento dokument stručne opisuje dimenzie samovražedného 
správania mladých, uvádza hlavné ochranné a rizikové faktory, ktoré 
stoja v pozadí takéhoto správania a naznačuje, ako sa majú identifi ko-
vať a riešiť osoby s týmto rizikom a tiež ako sa má postupovať, keď sa 
v školskom kolektíve vyskytne pokus o samovraždu alebo samovražda.

V súčasnosti samovražda u detí mladších ako 15 rokov je neob-
vyklá. Väčšina samovrážd u detí do štrnásť rokov  sa pravdepodobne 
udeje na začiatku adolescencie, kým u detí mladších ako dvanásť rokov 
je ešte zriedkavejšia. Avšak v niektorých krajinách je alarmujúci nárast 
počtu samovrážd u detí mladších ako 15 rokov, ako aj vo vekovej skupi-
ne od 15 do 19 rokov.

Spôsob vykonania samovraždy sa líši v rôznych krajinách. 
V niektorých krajinách je napr. užitie pesticídov bežnou samovražed-
nou metódou, kým v iných je častejšia otrava liekmi a výfukovými 
plynmi alebo použitie zbraní.

Chlapci zomierajú pri samovražde oveľa častejšie ako dievčatá a 
jedna z príčin by mohla byť tá, že používajú oveľa častejšie ako dievčatá 
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násilnejšie spôsoby na vykonanie samovraždy: obesenie, strelné zbra-
ne, výbušniny. Avšak v niektorých krajinách samovražda je oveľa čas-
tejšia u dievčat vo veku 15 až 19 rokov ako u chlapcov rovnakej vekovej 
skupiny a za posledné desaťročie sa zvýšil počet dievčat, ktoré použili 
násilné metódy pri uskutočnení samovraždy.

Vždy, keď je to možné, najlepší prístup k prevencii samovrážd 
školskej mládeže je tímová práca, ktorá zahŕňa učiteľov, školských 
lekárov, zdravotné sestry, školských psychológov a sociálnych pracov-
níkov v úzkej spolupráci s miestnymi zastupiteľstvami.

Mať niekedy samovražedné myšlienky nie je nenormálne. Sú sú-
časťou normálneho vývinového procesu v detstve a mladosti, ako je 
riešenie existenčných problémov, pokus o pochopenie života, smrti 
a zmyslu života. Dotazníkové výskumy ukazujú, že viac ako polovica 
starších stredoškolákov priznáva, že sa hrali s myšlienkou na samo-
vraždu (1). Mladí ľudia sa potrebujú o tejto téme rozprávať s dospelými 
(2).

Suicidálne myšlienky sa stávajú nenormálnymi u detí a mládeže, 
keď uskutočnenie týchto myšlienok sa zdá byť jediným východiskom 
z ťažkostí, ktoré majú. Vtedy existuje vážne riziko pokusu o samovraž-
du alebo jej spáchania.

PODCEŇOVANÝ PROBLÉM

V niektorých prípadoch nie je možné určiť, či niektoré úmrtia 
(3) zapríčinené dopravnými nehodami, utopením, pádmi a predáv-
kovaním ilegálnych drog, boli neúmyselné alebo úmyselné. Je široko 
rozšírená domnienka, že samovražedné správanie adolescentov je 
podhodnotené, pretože mnoho úmrtí tohto typu sa nepresne klasifi kuje 
ako neúmyselné alebo náhodné.

Postmortem výskumy adolescentov, ktorí zomreli násilnou smrťou 
naznačujú, že sa nejedná o homogénnu skupinu. Ukazujú navonok ne-
patrný prejav sebazničujúcich a rizikových tendencií (4)  a tiež aj to, že 
kým niektoré z týchto úmrtí sú možno zapríčinené neúmyselným kona-
ním, iné sú úmyselným konaním následkom bolestného žitia.

Okrem toho, defi nície pokusu o samovraždu, ktoré intuitívne 
používajú študenti, sa líšia od tých, ktoré používajú psychiatri. Počty 
pokusov o samovraždu, ku ktorým sa prihlásili adolescenti, sú dvakrát 
vyššie, ako počet pokusov o samovraždu, ktoré odhalili psychiatrické 
pohovory. Najpravdepodobnejšie vysvetlenie je, že mladí ľudia pri 
odpovediach v anonymnom dotazníku používali širšiu defi níciu po-
kusov o samovraždu ako psychiatri. A navyše, len 50% mladých, ktorí 
priznali, že sa pokúsili zabiť sa, vyhľadalo pomoc lekárov po pokuse o 
samovraždu. Z toho dôvodu, počet tých, ktorí sa pokúsili o samovraždu 
a následne boli liečení v nemocnici, nie je reálnym ukazovateľom roz-
sahu tohto problému v spoločnosti.

Ak to zovšeobecníme, mladí muži častejšie páchajú samovraždu 
ako dievčatá. Avšak počet pokusov o samovraždu je dva až trikrát 
vyšší u dievčat. U dievčat sa rozvíja depresia omnoho častejšie ako u 
mladých mužov, ale zároveň pre ne je ľahšie rozprávať o svojich prob-
lémoch a vyhľadať pomoc, a to im pravdepodobne pomáha zabrániť 
fatálnemu suicidálnemu konaniu. Chlapci sú často agresívnejší a im-
pulzívnejší a nezriedka konajú pod vplyvom alkoholu alebo drog, ktoré 
pravdepodobne prispievajú k fatálnemu výsledku ich samovražedného 
konania.

OCHRANNÉ FAKTORY

Hlavné faktory, ktoré poskytujú ochranu pred samovražedným 
správaním, sú:

Rodinné vzory

• dobré vzťahy s členmi rodiny;
• podpora rodiny;

Kognitívny štýl a povahové črty

• dobré spoločenské zručnosti; 
• sebadôvera, dôvera vo svoju situáciu a úspechy;
• vyhľadanie  pomoci,  keď  sa  objavia ťažkosti  napr. v školskej 
 práci;
• vyhľadanie poradenstva, keď sa musia spraviť dôležité rozhod-
 nutia;
• otvorenosť voči skúsenostiam iných ľudí a iným riešeniam;
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• otvorenosť pre nové poznatky.

Kultúrne a sociodemografi cké faktory

• spoločenská  integrácia  napr.  cez účasť  v športe,  cirkevných 
 združeniach, kluboch a iných aktivitách;
• dobré vzťahy so spolužiakmi;
• dobré vzťahy s učiteľmi a inými dospelými;
• podpora ľudí, ktorí sú pre nich dôležití.

RIZIKOVÉ FAKTORY A RIZIKOVÉ SITUÁCIE
Samovražedné správanie za istých podmienok je v určitých rodi-

nách bežnejšie ako v iných v závislosti od faktorov prostredia a gene-
tických faktorov. Analýza ukazuje, že všetky faktory a situácie, ktoré 
sú nižšie uvedené, sa často spájajú s pokusom o samovraždu alebo 
dokonanou samovraždou u detí a adolescentov, ale je potrebné mať na 
pamäti, že faktory nemusia byť prítomné vo všetkých prípadoch.

Taktiež treba mať na pamäti, že nižšie opísané rizikové faktory 
a rizikové situácie sa líšia na jednotlivých kontinentoch a v krajinách 
v závislosti od kultúrnych, politických a hospodárskych čŕt, ktoré sa 
odlišujú dokonca aj medzi susednými krajinami.  

KULTÚRNE A SOCIÁLNO-DEMOGRAFICKÉ FAKTORY

Nízke sociálno-hospodárske postavenie, slabé vzdelanie a neza-
mestnanosť v rodine sú rizikové faktory. Domorodé obyvateľstvo a pri-
sťahovalci sa môžu zaradiť do tejto skupiny, pretože často majú nielen 
jazykové a emocionálne ťažkosti, ale aj nedostatok siete sociálnej pod-
pory. V mnohých prípadoch tieto faktory sú spojené so psychologickým 
dôsledkom mučenia, vojnových zranení a izolácie.

Tieto kultúrne faktory sú tiež spojené so slabou účasťou na obvyk-
lých aktivitách spoločnosti, ako aj s konfl iktom hodnôt rôznych spolo-
čenských skupín. Konkrétne tento konfl ikt je obzvlášť silným faktorom 
u dievčat narodených alebo vychovávaných v novej a slobodnejšej 
krajine, ale si zachovávajú silné korene v ešte silnejšej konzervatívnej 
kultúre svojich rodičov.

Rast každej mladej osoby je prepletený s kolektívnou kultúrnou 
tradíciou. Deti a adolescenti, ktorým chýbajú kultúrne korene, sa vy-
značujú problémami identity a nemajú model na riešenie konfl iktov. 
V niektorých stresových situáciách sa môžu uchýliť k sebazničujúcemu 
správaniu, ako napr. k pokusu o samovraždu alebo k samovražde (5).

Základné znaky neprispôsobivosti pohlaví a problémy s identitou 
vo vzťahu k sexuálnej orientácii sú tiež rizikovými faktormi samovra-
žedného správania. Deti a adolescenti, ktorí nie sú otvorene prijatí 
vo svojej kultúre, v rodine a medzi rovesníkmi alebo v škole a v iných 
inštitúciách, majú vážne problémy s pochopením ich osoby zo strany 
iných a nedostatok podporných modelov pre optimálny vývin.

RODINNÝ VZOR A NEGATÍVNE ŽIVOTNÉ UDALOSTI 
POČAS DETSTVA

Deštruktívne rodinné pomery a traumatické udalosti v ranom det-
stve zanechávajú následky na ďalšom živote mladých ľudí, hlavne ak sa 
nedokázali vyrovnať s touto traumou (6).

     
Najčastejšie aspekty rodinnej dysfunkcie a nestability, ako aj ne-

gatívnych životných udalostí, ktoré môžeme vidieť u suicidálnych detí 
a adolescentov, sú nasledovné:

• rodičovská psychopatológia (7) so zjavnými afektívnymi ale-
 bo inými psychiatrickými poruchami;
• alkoholizmus a zneužívanie návykových látok alebo antisociál-
 ne správanie v rodine;
• výskyt samovraždy alebo pokusu o samovraždu v rodine;
• násilnícka rodina so sklonmi k týraniu a zneužívaniu (vrátane  

 fyzického a sexuálneho zneužívania dieťaťa);
• nedostatočná starostlivosť rodičov/zákonných zástupcov a zlá 
 komunikácia členov rodiny;
• časté  hádky  rodičov/zákonných  zástupcov  s napätím a agre-
 siou;
• rozvod, odlúčenie alebo smrť rodičov/zákonných zástupcov;
• časté zmeny miesta bydliska;
• príliš  veľké  alebo  príliš nízke  očakávania  zo strany  rodičov/
 zákonných zástupcov;
• neprimeraná alebo prehnaná autorita  rodičov/zákonných  zá-
 stupcov;
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• nedostatok času rodičov/zákonných zástupcov, aby si všímali 
 a riešili emocionálne problémy dieťaťa a negatívne emocionál-
 ne prostredie, v ktorom prevláda odmietanie a zanedbávanie; 
• prísne pravidlá v rodine (8);
• adoptívna alebo pestúnska rodina.

Takéto rodinné pomery často, aj keď nie stále, charakterizujú prí-
pady detí a adolescentov, ktorí sa pokúsili o samovraždu alebo ju spá-
chali. Dôkazy naznačujú, že mladé suicidálne osoby často pochádzajú 
z rodiny s viacerými problémami, v ktorej sa rizikové faktory kumulu-
jú. Keďže sú lojálni k rodičom a niekedy aj neochotní vyzradiť rodinné 
tajnosti, alebo je im to zakázané, tak často majú zábrany vyhľadať po-
moc mimo svojej rodiny.

KOGNITÍVNY ŠTÝL A POVAHOVÉ ČRTY

Nasledovné povahové črty môžeme síce často pozorovať u mladých 
ľudí, ale sa tiež spájajú s rizikom pokusu o samovraždu alebo spácha-
nia samovraždy (často v spojení s duševnou poruchou), takže možnosť 
predvídania samovražedného správania na ich základe je ohraničená:

• nestála nálada;
• nahnevané alebo agresívne správanie;
• antisociálne správanie;
• provokatívne správanie;
• vysoká popudlivosť;
• podráždenosť;
• neústupné myslenie a vzorce na zvládanie problémov;
• nízka schopnosť riešiť problémy, keď vzniknú ťažkosti;
• neschopnosť pochopiť realitu;
• tendencia žiť v iluzórnom svete;
• predstavy o svojej významnosti, ktoré sa striedajú s pocitom 
 bezcennosti;
• častý pocit rozčarovania;
• úzkosť obzvlášť pri náznakoch miernej telesnej choroby alebo 
 menšieho sklamania;
• presvedčenie o svojej pravde;
• pocit menejcennosti  a  neistoty,  ktoré  môžu byť  maskované   
 prehnanými prejavmi nadradenosti, odmietania alebo  provo-
 katívneho  správania  voči  spolužiakom  a dospelým,  vrátane 
rodičov;

• neistota týkajúca sa sexuálnej identity alebo sexuálnej orientá-
 cie (9);
• kolísavé vzťahy s rodičmi, inými dospelými a priateľmi;    
 
Aj keď sa mnohí zaujímajú o vzťah medzi celým radom osobnost-

ných a kognitívnych faktorov a rizikom samovražedného správania 
u mladých ľudí, dôkaz z výskumu, platný pre ktorúkoľvek špecifi ckú 
črtu, je celkove zriedkavý a sporný.      

PSYCHIATRICKÉ PORUCHY

Samovražedné správanie sa najčastejšie objavuje u detí a adoles-
centov s nasledovnými psychickými poruchami:

DEPRESIA

Depresívne symptómy spojené s antisociálnym správaním sa opi-
sujú ako najčastejší predchádzajúci faktor samovrážd mladých (10,11). 
Niekoľko výskumov potvrdilo, že až tri štvrtiny tých, čo si siahnu na 
život, majú jeden alebo viac symptómov depresie a mnohí z nich trpia 
naplno rozvinutou depresívnou chorobou (12).

Školská mládež, ktorá trpí na depresie, keď sa rozhodne vyhľadať 
pomoc lekára, často sa sťažuje na telesné symptómy (13). Veľmi časté 
sú telesné sťažnosti, ako bolesť hlavy, bolesti žalúdka a tiež aj bolesť 
v nohách alebo v hrudi.

Depresívne dievčatá majú silnú tendenciu utiahnuť sa a stávajú 
sa tichými, skľúčenými a nečinnými. Depresívni mladí chlapci zase 
naopak, majú sklon k rušiacemu a agresívnemu správaniu a vyžadujú 
si pozornosť od svojich učiteľov a rodičov. Agresivita môže viesť k sa-
mote, ktorá je sama o sebe rizikovým faktorom.

Aj keď niektoré symptómy depresie alebo depresívnej poruchy 
sú bežné u detí, ktoré majú samovražedné sklony, depresia nie je ne-
vyhnutným sprievodným javom či už suicidálnych myšlienok alebo 
pokusov o samovraždu (14). Adolescenti sa môžu zabiť, aj keď nie sú 
depresívni a môžu byť depresívni bez toho, aby sa zabili.
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ÚZKOSTNÉ PORUCHY

Výskumy preukázali stály vzájomný vzťah medzi úzkostnými po-
ruchami a pokusmi o samovraždu u mužov, kým u žien sa zistil slabší 
súvis. Charakterová úzkosť sa zdá relatívne nezávislou od depresie 
vo svojom vplyve na riziko samovražedného správania, čo naznaču-
je, že je potrebné zistiť a liečiť úzkosť adolescentov, ktorí majú riziko 
samovražedného správania. Psychosomatické symptómy sú tiež často 
prítomné u mladých, ktorých trápia myšlienky na samovraždu.

ALKOHOL A ZNEUŽÍVANIE DROG

Závislí od alkoholu a nepovolených drog najčastejšie predstavujú 
veľkú časť skupiny detí a adolescentov, ktorí páchajú samovraždu. 
V tejto vekovej skupine u každého štvrtého suicidálneho pacienta sa 
zistila konzumácia alkoholu alebo užitie drogy pred samovražedným 
činom (15).

      
PORUCHY PRÍJMU POTRAVY

Kvôli nespokojnosti so svojím telom, veľa detí a mladých sa pokú-
ša schudnúť a zaoberajú sa tým, čo by mali alebo nemali jesť. 1-2% ne-
plnoletých dievčat trpí anorexiou alebo bulímiou. Anorektické dievčatá 
často podľahnú depresii a riziko samovraždy u anorektických dievčat je 
dvadsaťkrát väčšie ako u mladých celkove. Novšie výskumy ukazujú, že 
aj mladí muži môžu trpieť anorexiou a bulímiou (13,17).

PSYCHOTICKÉ PORUCHY

Hoci menší počet detí a adolescentov trpí na vážne psychiatrické 
poruchy, ako sú schizofrénia a mánio – depresívna porucha, riziko 
samovraždy u nich je veľmi vysoké. Pre väčšinu psychotických ado-
lescentov je charakteristických niekoľko rizikových faktorov, ako pitie 
alkoholu, nadmerné fajčenie a zneužívanie drog.

PREDCHÁDZAJÚCE POKUSY O SAMOVRAŽDU

Pokusy o samovraždu, jednorázové alebo opakované, so spomína-
nými psychiatrickými poruchami alebo bez nich, sú dôležitým riziko-
vým faktorom samovražedného správania.

AKTUÁLNE NEGATÍVNE ŽIVOTNÉ UDALOSTI AKO 
SPÚŠŤAČE SAMOVRAŽEDNÉHO SPRÁVANIA                 

U suicidálnych detí a adolescentov sa často pozoruje výrazná ná-
chylnosť na stres so spomenutým kognitívnym štýlom a povahovými 
črtami (kvôli zdedeným genetickým faktorom, ale aj kvôli rodinným 
vzorom a negatívnym životným stresorom zažitým počas mlados-
ti)(16). Táto náchylnosť sťažuje primerané zvládnutie negatívnych 
udalostí v živote, a preto samovražedné správanie je často dôsledkom 
prežitých stresových situácií. Tieto udalosti vyvolávajú pocit bezmoc-
nosti, beznádeje a zúfalstva, čo môže oživiť myšlienky na samovraždu 
a viesť  k pokusu o samovraždu alebo jej spáchaniu.

                                              
Rizikové situácie a udalosti, ktoré môžu byť impulzom pre pokus 

o samovraždu alebo jej spáchanie, sú:

• situácie, ktoré sa prežívajú ako zraňujúce (aj keď nemusia   ta-
 kými byť, ak sa zhodnotia objektívne): citlivé deti a adolescenti 
 môžu dokonca aj bezvýznamné udalosti vnímať ako veľmi zra-
 ňujúce a reagovať   úzkostným  a chaotickým správaním, kým 
 suicidálni  mladí ľudia vnímajú takéto  situácie ako hrozby na-
 mierené  voči ich  predstave o sebe a trpieť kvôli  pocitu zrane-
 nej osobnej dôstojnosti; 
• hádky v rodine;
• odlúčenie od priateľov, partnerov alebo spolužiakov;
• smrť milovanej osoby alebo inej, pre adolescenta významnej   
 osoby;
• koniec ľúbostného vzťahu;
• medziľudské konfl ikty alebo straty;
• problémy so zákonom alebo disciplínou;
• tlak skupiny rovesníkov alebo  sebazničujúce vzory  u kamará- 

 tov;
• šikanovanie a prenasledovanie;
• nespokojnosť s výsledkami dosiahnutými v škole a neprospech 
 v štúdiu;
• vysoké požiadavky v škole počas skúškového obdobia;
• nezamestnanosť a zlá fi nančná situácia; 
• nechcené tehotenstvo, potrat;
• infekcia HIV vírusom alebo inými pohlavnými chorobami;
• vážna telesná choroba;
• živelné pohromy.
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AKO IDENTIFIKOVAŤ ŽIAKOV S POCITOM 
ZÚFALSTVA  A S MOŽNÝM RIZIKOM 
SAMOVRAŽDY
Identifi kácia zármutku

Každú náhlu alebo dramatickú zmenu, ktorá má vplyv   na úspeš-
nosť dieťaťa alebo adolescenta, prítomnosť v škole alebo správanie, 
treba brať vážne(18), sú to napríklad:

• strata záujmu pre obvyklé aktivity;
• celkové zhoršeniu prospechu; 
• zníženie pracovitosti v škole;
• neprimerané správanie v triede;
• neospravedlnená alebo opakovaná absencia alebo záškoláctvo;
• nadmerné fajčenie alebo pitie alebo zneužívanie drog  (vrátane 
 marihuany);
• incidenty, pri ktorých zasahuje polícia a násilnosti študentov;   

Tieto faktory pomáhajú identifi kovať študentov s rizikom dušev-
ných a sociálnych ťažkostí, ktorí môžu mať myšlienky na samovraždu, 
ktoré nakoniec môžu viesť k samovražednému  správaniu(19).

Ak učiteľ alebo výchovný poradca identifi kujú hociktorý z týchto 
znakov, treba upovedomiť učiteľský zbor a zariadiť vypracovanie dô-
kladného vyhodnotenia študenta, pretože obvykle poukazujú na vážnu 
núdzu, ktorá môže v niektorých prípadoch vyústiť do samovražedného 
správania.

ODHAD RIZIKA SAMOVRAŽDY
 
Počas odhadu rizika samovraždy školský personál by mal mať na 

pamäti, že problémy sú vždy viacdimenzionálne.

PREDCHÁDZAJÚCE POKUSY O SAMOVRAŽDU

Výskyt predchádzajúcich pokusov o samovraždu je jedným z naj-
významnejších rizikových faktorov. Mladí ľudia, ktorí sú v núdzi, majú 
tendenciu k opakovaniu svojich činov.

DEPRESIA
        
Ďalším hlavným rizikovým faktorom je depresia. Diagnózu de-

presie by mal stanoviť lekár alebo psychiater, ktorý pracuje s deťmi 
a mládežou, ale učitelia a ostatní školskí pracovníci by si mali byť 
vedomí rozmanitosti symptómov (20), ktoré sú súčasťou depresívnej 
choroby(21).

Náročnosť stanovenia depresie je spojená so skutočnosťou ,že pri-
rodzené prechodné štádiá adolescencie majú niektoré črty rovnaké ako 
pri depresii.

Adolescencia je normálny stav a počas jej priebehu také črty ako 
nízka sebaúcta, skleslosť, problémy s koncentráciou, vyčerpanosť 
a poruchy spánku sú bežné. To sú aj obvyklé znaky depresie, ale nie je 
dôvod znepokojovať sa. Dôvod k znepokojeniu ale je, ak sú dlhodobé 
a zhoršujú sa. Pri porovnaní s depresívnou dospelou osobou, mladá 
osoba má tendenciu správať sa provokatívne a viac jesť a spať. 

Depresívne myšlienky môžu byť normálne prítomné v adolescencii 
a odzrkadľovať normálny vývinový proces, keď sa mladá osoba príliš 
zaoberá existenciálnymi otázkami. Intenzita samovražedných myš-
lienok, ich hĺbka a trvanie, kontext, v ktorom vznikajú a nemožnosť 
odvrátiť pozornosť dieťaťa alebo adolescenta od týchto myšlienok (t.j. 
ich úpornosť) je to, čo odlišuje zdravú mladú osobu od tej, ktorá je 
v suicidálnej kríze.

RIZIKOVÉ SITUÁCIE 

Ďalšou dôležitou úlohou je identifi kovať situácie v prostredí a ne-
gatívne životné udalosti, ako to už bolo načrtnuté, ktoré aktivujú myš-
lienky na samovraždu a tým zvyšujú riziko samovraždy.

ČO ROBIŤ SO SUICIDÁLNYMI ŽIAKMI 
V ŠKOLE

Najčastejšie nie je veľký problém spoznať osobu, ktorá je v núdzi, 
ktorá potrebuje pomoc. Oveľa ťažšie je vedieť, ako reagovať a pristupo-
vať k suicidálnym deťom a adolescentom.
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Niektorí školskí pracovníci sa naučili, ako citlivo a s úctou jednať s 
nešťastným a suicidálnym žiakom, kým iní to nevedia. Zručnosti tejto 
druhej skupiny by sa mali vylepšovať. Vyváženosť, ktorú treba dosiah-
nuť v kontakte so suicidálnym žiakom, je vyváženosť medzi odstupom 
a blízkosťou, medzi empatiou a úctou.

Spoznávanie a riešenie suicidálnej krízy u žiakov môže priviesť do 
konfl iktu učiteľov a ostatných školských pracovníkov, pretože im chý-
bajú potrebné špecifi cké zručnosti, majú málo času, alebo sa boja čeliť 
svojim vlastným psychologickým problémom.

Celková prevencia: 
predtým ako sa stane akýkoľvek samovražedný čin

Najdôležitejší aspekt akejkoľvek prevencie samovraždy je včasné 
spoznanie detí a mladých v núdzi a/alebo s rizikom samovraždy(22). 
Aby sa dosiahol tento cieľ, osobitý dôraz     by sa mal klásť na situáciu 
školských pracovníkov a žiakov, ktorých sa to týka a to tak, ako sa to 
uvádza ďalej v texte. Veľa odborníkov sa zhoduje v názore, že nie je 
múdre explicitne poučovať mladých ľudí o samovražde. Odporúčajú, 
aby sa témy spojené so samovraždou radšej nahradili pozitívnym prí-
stupom k duševnému zdraviu.

POSILNENIE DUŠEVNÉHO ZDRAVIA UČITEĽOV A INÝCH 
ŠKOLSKÝCH PRACOVNÍKOV(23)

Základom je najprv zabezpečiť pohodu a rovnováhu učiteľov 
a ostatných pracovníkov školstva. Prostredie, v ktorom pracujú môže 
byť odmietavé, agresívne a niekedy dokonca aj násilné. Kvôli tomu 
potrebujú informačný materiál, ktorý by zlepšil ich chápanie situácie 
a navrhol by primerané reakcie na psychické vypätie alebo možnú du-
ševnú poruchu ich samotných, ich kolegov alebo žiakov. Mali by mať 
prístup k podpore a ak je to nutné, tak aj k liečeniu.

ZVÝŠENIE SEBAÚCTY ŠTUDENTOV (24)

Pozitívna sebaúcta ochraňuje deti a adolescentov od psychického 
zúfalstva a skľúčenosti a pomáha im, aby adekvátne riešili ťažké a stre-
sové životné situácie (25).

Na povzbudenie lepšej sebaúcty u detí a adolescentov sa môžu po-

užiť rôzne techniky. Niektoré odporúčané prístupy sú:

• Mal  by  sa klásť  dôraz  na pozitívne  životné  skúsenosti, ktoré 
 pomôžu vytvoriť pozitívnu identitu (26) u  mladých.  Pozitívne 
 zážitky z minulosti  zväčšujú  šancu mladých na väčšiu budúcu 
 sebadôveru.
• Deti  a  adolescenti  by  nemali byť neustále nútení, aby robili 
 viac a lepšie.
• Nestačí,  aby dospelí  hovorili,  že majú  radi svoje   dieťa; dieťa 
 sa  musí cítiť  milované. Je veľký rozdiel medzi deklarovanou  

 láskou k dieťaťu a pocitom dieťaťa, že je milované.
• Deti by nemali byť len akceptované, ale aj s láskou opatrované. 
 Musia sa cítiť mimoriadnymi, len kvôli tomu, že existujú.

Kým povznesený súcit prekáža sebaúcte, empatia (vciťovanie, 
vžívanie sa) ju zosilňuje, pretože sa upúšťa od súdenia. Samostatnosť 
a schopnosť poradiť si sú základným kameňom v rozvoji pozitívnej se-
baúcty v ranom detstve.

Dosiahnutie sebadôvery u detí a adolescentov závisí od vývoja 
ich telesných, spoločenských a odborných zručností. Aby mali vysokú 
sebaúctu, mladí ľudia potrebujú získať nezávislosť od rodiny a rovesní-
kov; byť schopní nadväzovať kontakt s opačným pohlavím; pripravovať 
sa na povolanie kvôli sebestačnosti a vytvoriť reálnu a zmysluplnú ži-
votnú fi lozofi u.

 
Efektívna stratégia je zaviesť nácvik zručností potrebných v živote 

najprv návštevou u odborníkov a neskôr ako súčasť učebných osnov. 
Tento program by mal sprostredkovať študentom znalosti, ako majú 
poskytnúť podporu iným a ak je to nevyhnutné, ako vyhľadať pomoc 
dospelých.

Systém vzdelávania by tiež mal posilňovať rozvoj a upevnenie po-
citu identity každého žiaka.

Ďalším dôležitým cieľom je podporovať stabilitu a kontinuitu 
vzdelávania študentov.

PODPOROVANIE VYJADROVANIA POCITOV/CITOV

Deti a adolescentov treba naučiť, aby brali vlastné city vážne 
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a treba ich povzbudzovať, aby realisticky dôverovali svojim rodičom 
a iným dospelým osobám, ako napr. učiteľom, školským lekárom a 
zdravotným sestrám, priateľom, športovým trénerom a duchovným 
poradcom.

ZABRÁNENIE ŠIKANOVANIA A NÁSILNOSTÍ V ŠKOLE

Špecifi cké zručnosti by mali byť dostupné vo  vzdelávacom systé-
me, aby sa zabránilo šikanovaniu a násilnostiam v školách a v ich okolí, 
aby sa tak vytvorilo bezpečné prostredie bez netolerantnosti.

POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ O CENTRÁCH POMOCI

Dostupnosť špecifi ckých služieb pre poskytovanie pomoci by mala 
byť zabezpečená zverejňovaním na viacerých miestach dôležitých te-
lefónnych čísiel, ako napr. liniek pomoci, krízových centier, rýchlej 
pomoci, súrnej psychiatrickej pomoci a takto umožniť mladým ľuďom 
prístup k týmto službám.

ZASAHOVANIE: KEĎ JE RIZIKO SAMOVRAŽDY 
POTVRDENÉ

Vo väčšine prípadov deti a adolescenti, ktorí sú v núdzi a/alebo 
je u nich riziko suicidálneho správania, majú tiež problémy s komuni-
káciou. Kvôli tomu je dôležité nadviazať dialóg so stiesnenou, skleslou 
a/alebo suicidálnou osobou.

KOMUNIKÁCIA

Prvý krok v prevencii samovraždy je stále komunikácia spojená 
so vzájomnou dôverou. Počas vývoja suicidálnych tendencií vzájomná 
komunikácia mladých osôb so sklonom k samovražde a ľudí v ich okolí 
je mimoriadne dôležitá. Nedostatok komunikácie a z toho vyplývajúca 
narušená sieť spoločenskej podpory majú za následok:

• Mlčanie a  rastúce napätie vo  vzájomnom  vzťahu.  Obava  do-
 spelých, že rozhovorom o  samovražedných myšlienkach a od-
 kazoch  vyprovokujú dieťa alebo adolescenta, aby samovraždu 
 spáchal,  je najčastejším dôvodom mlčania a absencie dialógu.

• Očividná  ambivalencia.  Pochopiteľne,   konfrontácia  dospe 

 lých so  suicidálnou  komunikáciou  dieťaťa  alebo  adolescenta  
 prináša do  popredia ich vlastné  psychologické   rozpory.  Psy-  
 chologické  napätie  zo  stretnutia  s nešťastným  a/alebo suici-  
 dálnym dieťaťom alebo adolescentom obyčajne je veľmi  ťaž-  
 ké a zahŕňa  širokú  škálu  emocionálnych   reakcií.   V  niekto- 
 rých   prípadoch  pri  kontakte  so  suicidálnymi   deťmi   alebo 

 adolescentami môžu vyjsť na povrch nevyriešené emocionálne  
 problémy dospelých. 

 Takéto  problémy  môžu byť  zvlášť  výrazné  u  pedagogických 
 pracovníkov,  ktorých ambivalencia – túžba,  ale  zároveň neo-
 chota  alebo   neschopnosť  pomôcť   suicidálnemu  študentovi 
 – môže viesť k vyhýbaniu sa rozhovoru.   

• Priama alebo nepriama agresia. Rozpaky dospelých sú niekedy 
 také  veľké,  že  ich reakcia  na dieťa alebo adolescenta, ktorý je 
 v núdzi alebo suicidálny, je verbálna alebo neverbálna agresia.

• Dôležité  je  pochopiť,  že  učitelia nie  sú sami v  tomto procese 
 komunikácie,  a  preto   je  podstatné   naučiť   sa,  ako  dosiah- 

 nuť  dobrú   komunikáciu.  Dialóg   by  sa  mal   prispôsobovať   
 jednotli-vým  situáciám.  Dialóg zahŕňa predovšetkým uznanie  
 identity  dieťaťa  alebo  adolescenta, ako aj ich  potreby  na po- 
 moc.

Deti a adolescenti, ktorí sú v núdzi alebo majú riziko samovraždy, 
sú väčšinou precitlivelí na spôsob komunikácie iných ľudí. To je kvôli 
tomu, že často počas dospievania nemali v rodine alebo s rovesníkmi 
dôverné vzťahy, a tak zažili nedostatok záujmu, úcty alebo dokonca 
lásky. Precitlivelosť suicidálnych žiakov je očividne aj vo verbálnej 
aj v neverbálnej komunikácii. V tejto situácii reč tela hrá rovnako 
veľkú úlohu ako verbálna komunikácia. Avšak zdráhavosť skľúčených 
a/alebo suicidálnych detí alebo adolescentov by nemala odradiť viesť s 
nimi dialóg. Namiesto toho by mali mať na pamäti, že tento vyhýbavý 
postoj je často znakom nedôvery k dospelým.

Suicidálne deti a adolescenti tiež prejavujú značnú nerozhodnosť, 
či majú prijať alebo odmietnuť ponúknutú pomoc, a či majú žiť alebo 
zomrieť. Táto nerozhodnosť má očividný vplyv na správanie mladej 
suicidálnej osoby, ktoré môže rýchlo kolísať medzi hľadaním  pomoci 
a jej odmietaním, a tak si ho iní môžu ľahko zle vysvetliť.
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ZLEPŠENIE ZRUČNOSTÍ ŠKOLSKÉHO PERSONÁLU

To sa môže dosiahnuť pomocou špeciálneho výcvikového kurzu 
zameraného na komunikáciu medzi skľúčenými, skleslými a/alebo 
suicidálnymi študentmi a ich učiteľmi a na posilnenie uvedomenia si 
a pochopenie rizika samovraždy. Výcvik celého personálu školy v zruč-
nostiach komunikácie medzi sebou a so žiakmi o problémoch života 
a smrti, zlepšenie ich zručností v spoznávaní nepokoja, depresie a sui-
cidálneho správania a rozšírenie ich poznatkov o dostupnej podpore sú 
rozhodujúcimi prostriedkami prevencie samovraždy.

Jasné ciele a presné hranice defi nované v príručkách na prevenciu 
samovraždy sú dôležitými nástrojmi v tejto práci.

POSIELANIE K ODBORNÍKOVI

Rýchly, autoritatívny a rozhodný zásah, t.j. odvedenie suicidálnej 
mladej osoby k praktickému lekárovi, detskému psychiatrovi alebo na 
pohotovostnú lekársku službu, môže zachrániť život.

Aby služby pre poskytovanie zdravotníckej služby mladým boli 
účinné, musia byť vnímané ako dostupné, lákavé a nestigmatizujúce. 
Nepokojných a/alebo suicidálnych študentov by mal osobne odviesť 
niekto zo školského personálu a mal by ich prijať tím zložený z leká-
rov, sestier, sociálnych pracovníkov a predstaviteľov zákona, ktorých 
úlohou je ochrana práv dieťaťa. Toto aktívne odvedenie študenta/-tky 
do zdravotníckej starostlivosti mu/jej zabráni, aby sa jej vyhol/vyhla 
počas priebehu procesu odporúčania  tejto starostlivosti, čo sa môže 
stať, ak je tento proces sprostredkovaný len písomne.

ODSTRÁNENIE PROSTRIEDKOV NA VYKONANIE 
SAMOVRAŽDY Z BLÍZKOSTI NEPOKOJNÝCH A 
SUICIDÁLNYCH DETÍ A ADOLESCENTOV

Veľmi dôležitými opatreniami na ochranu života sú rôzne formy 
dozoru a odstránenie alebo zamknutie nebezpečných liekov, strelných 
zbraní, pesticídov, výbušnín, nožov, atď. v školách, domovoch a iných 
budovách. Keďže len samotné tieto opatrenia nie sú postačujúce na 
prevenciu samovraždy na dlhšiu dobu, zároveň by sa mala poskytnúť aj 
psychologická podpora.

KEĎ SA USKUTOČNIL POKUS O SAMOVRAŽDU ALEBO 
SPÁCHALA SAMOVRAŽDA

INFORMOVANIE ŠKOLSKÉHO PERSONÁLU A ŽIAKOV

Je potrebné, aby školy mali núdzové plány na to, ako informovať 
školský personál, hlavne učiteľov a tiež aj spolužiakov a rodičov, keď sa 
pokus o samovraždu alebo samovražda uskutoční v škole, pričom cie-
ľom je zabrániť vzniku série samovrážd. Efekt nákazlivosti samovraž-
dy vychádza z tendencie suicidálnych detí a adolescentov stotožniť sa 
s deštruktívnymi riešeniami, pre ktoré sa rozhodli tí, ktorí sa pokúsili 
o samovraždu, alebo ju spáchali. V súčasnosti sa využívajú odporúča-
nia, ako riešiť sériové samovraždy a ako im zabrániť, vydané Americ-
kými centrami pre kontrolu chorôb v r.1994 (US Centers for Disease 
Control in 1994)(27).

Je dôležité identifi kovať všetkých suicidálnych žiakov, či už v tej 
istej triede, alebo aj v iných. Séria samovrážd sa môže však udiať nielen 
medzi deťmi a adolescentami, ktorí sa navzájom poznajú; dokonca aj 
mladí ľudia, ktorí žijú ďaleko od obetí samovrážd alebo ich vôbec ne-
poznajú, následkom tejto série samovrážd sa môžu stotožniť s takýmto 
správaním a rozhodnúť sa pre samovraždu.

Spolužiakov, školský personál a rodičov je nutné primerane infor-
movať o samovražde študenta/študentky alebo o pokuse o samovraždu 
a zármutok vyvolaný týmto činom by mal mať priestor na spracúvanie.

SÚHRN ODPORÚČANí
Samovražda nie je bleskom z jasného neba: suicidálni študenti 

poskytujú ľudom vo svojom okolí dostatok varovných signálov a príle-
žitostí, aby zasiahli. Pri práci na prevencii samovraždy učitelia a ďalší 
školskí zamestnanci čelia náročnej úlohe strategického významu, pri 
ktorej je podstatné:

• identifi kovať  žiakov  s  poruchami  osobnosti  a  ponúknuť  im 
 psychologickú podporu;
• utvárať užšie vzťahy so študentmi pomocou rozhovoru a pokú-
 šaním sa pochopiť ich a poskytnúť im pomoc;
• zmierniť ich psychický nepokoj;
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• byť všímavý a  vyškolený v  skorom  rozpoznaní suicidálnej ko-
 munikácie, či už cez verbálne vyjadrenia  žiakov alebo ich zme-
 nené správanie;
• pomôcť slabším žiakom v ich učení;
• všímať si záškoláctvo;
• destigmatizovať duševné poruchy a pomôcť v eliminácii  zne-
 užívania alkoholu a drog;
• poslať žiakov na liečenie psychiatrických porúch, alkoholizmu 
 alebo narkománie;
• obmedziť prístup  študentov k prostriedkom na vykonanie  sa-
 movraždy  –  toxickým  a  smrtonosným  liekom,  pesticídom, 
 strelnými a inými druhmi zbraní, atď.
• učiteľom a školskému personálu zabezpečiť na pracovisku
   prístup k možnostiam na zmiernenie ich stresu v práci.
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