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IZVLEČEK

Uvod

Samomor prizadene ljudi vseh starosti, kultur in skupin prebivalstva. Prezgodnje smrti zaradi
samomorov prispevajo največji delež k prezgodaj izgubljenim letom življenja, v povprečju
izgubi oseba zaradi samomora okoli dvajset let življenja. Po podatkih Svetovne zdravstvene
organizacije približno 800.000 ljudi na leto po vsem svetu umre zaradi samomora in tako
postaja samomorilnost ne le izguba za posameznika in svojce, ampak tudi vedno večje breme
sodobne družbe.
Samomor je posledica hkratnega delovanja več dejavnikov. V osnovi gre za prepletanje dveh
vrst dejavnikov tveganja, in sicer genetskih dejavnikov in dejavnikov okolja, ki se izrazijo v
obliki socioloških, bioloških in psiholoških dejavnikov. Slovenija sodi med države z najvišjim
samomorilnim količnikom v Evropi, hkrati pa se pojavljajo tudi razlike v samomorilnem
količniku med posameznimi regijami znotraj države.

Namen dela in cilji
Razlike v samomorilnem količniku med posameznimi regijami ostajajo slabo pojasnjene.
Namen naše raziskave je bil ugotoviti, kateri socialno-ekonomski in dejavniki razpoložljivosti
zdravstvenih storitev na področju duševnega zdravja so povezani s samomorilnim količnikom
v posameznih regijah v Sloveniji. Največji doprinos raziskave je razširjenje znanja o dejavnikih,
ki so povezani s samomorilnim vedenjem na ravni regije, kar predstavlja možnost
preventivnega delovanja.
Naša raziskava pa je bila tudi del širše evropske raziskave na pobudo Lopez- Ibor sklada o
povezavi med različnimi ekonomskimi ter klimatskimi dejavniki in samomorilnim količnikom
v različnih evropskih državah od leta 2000 do leta 2011.

Metode
Raziskavo smo razdelili na dva dela. V prvem delu smo z namenom pridobitve jasnejše slike
razlik v samomorilnem količniku med posameznimi regijami v Sloveniji zbrali podatke o
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številu samomorov, socialno-ekonomskih dejavnikih, dejavnikih razpoložljivosti zdravstvenih
storitev na področju duševnega zdravja, številu obravnavanih primerov duševnih motenj ter
številu predpisanih receptov antidepresivov, antipsihotikov in anksiolitikov za vsako regijo in
za vsako leto posebej od leta 2000 do vključno 2009. Za oceno povezanosti med regionalnim
samomorilnim količnikom in dejavniki tveganja za samomor smo uporabili linearni mešani
model.
V drugem delu raziskave smo prospektivno s pomočjo vprašalnika o bolnikovem zdravju PHQ9 (Patient Health Questionnaire) ugotavljali število depresivnih motenj v ambulanti splošnega
oziroma družinskega zdravnika v različnih slovenskih statističnih regijah. Prospektivni del
raziskave smo naredili v mesecu maju leta 2012. Splošni oziroma družinski zdravniki, ki so bili
pripravljeni sodelovati v raziskavi, so 10 do 20 zaporednim bolnikom, ki so obiskali splošno
ambulanto, razdelili vprašalnike PHQ-9, s pomočjo katerih smo ugotavljali prisotnost
depresivnih motenj.

Rezultati
Potrjena je bila hipoteza, da je samomorilni količnik v izbrani statistični regiji povezan z
razpoložljivostjo psihiatričnih zdravstvenih storitev v isti regiji. Število ambulantnih psihiatrov
na 100.000 prebivalcev je bilo ob preostalih neodvisnih spremenljivkah v multiplem modelu
(stopnja registrirane brezposelnosti, BDP, količnik razmerja med številom predpisanih
antidepresivov in anksiolitikov in število depresivnih motenj/1000 prebivalcev) statistično
značilno negativno povezano z regionalnim samomorilnim količnikom (β = -0,86; 95-%IZ = 1,66–-0,06, p = 0,042).
Hipotezi, da je samomorilni količnik v izbrani statistični regiji povezan s porabo antidepresivov
(številom izdanih receptov antidepresivov na 1000 prebivalcev) in s porabo anksiolitikov
(število izdanih receptov anksiolitikov na 1000 prebivalcev) v isti regiji nista bili potrjeni.
Količnik razmerja med številom predpisanih antidepresivov in anksiolitikov je bil univariatno
sicer značilno povezan s samomorilnim količnikom (β = -10,78; 95-% IZ =
-16,10–-5,52, p < 0,001), vendar se v multiplem modelu njegov značilen vpliv ni pokazal (β =
-2,58; 95-% IZ = -8,96–3,53, p = 0,418).
Potrjena je bila tudi hipoteza, da je samomorilni količnik v izbrani regiji povezan s stopnjo
registrirane brezposelnosti v isti regiji. Stopnja registrirane brezposelnosti, ki je predstavljala
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najpomembnejši socialno-ekonomski dejavnik tveganja za samomor, je bila v multiplem
modelu značilno pozitivno povezana s samomorilnim količnikom (β = 1,16; 95-% IZ = 0,80–
1,52, p < 0,001).
Hipoteza, da je pogostnost nezdravljenih depresivnih motenj v splošni ambulanti večja v regijah
z visokim samomorilnim količnikom kot v regijah z nizkim samomorilnim količnikom, ni bila
potrjena. V naši raziskavi je imelo kar 17,5 % bolnikov (95-%IZ = 14,321,1), ki je obiskalo
splošnega oziroma družinskega zdravnika, sočasno tudi depresivne motnje, kar 11 % bolnikov
(95-% IZ = 8,514,1) pa je imelo zadnja dva tedna pred obiskom zdravnika samomorilne misli.
Prav tako ni bila ugotovljena povezava med odstotkom bolnikov s samomorilnimi mislimi in
regionalnim samomorilnim količnikom leta 2012.

Zaključki:
Najpomembnejše ugotovitve naše raziskave nakazujejo, da na regijske razlike v samomorilnem
količniku v Sloveniji poleg brezposelnosti vpliva tudi neenakomerna razpoložljivost storitev na
področju duševnega zdravja. Na osnovi naše raziskave lahko trdimo, da imajo statistične regije
v Sloveniji z višjo stopnjo brezposelnosti višji samomorilni količnik, po drugi strani pa imajo
prebivalci teh regij slabšo dostopnost do ambulantnih psihiatričnih zdravstvenih storitev. Pri
prepoznavanju samomorilno ogroženih bolnikov ugotavljamo tudi pomembno vlogo splošnih
oziroma družinskih zdravnikov, kajti vsak peti bolnik, ki obišče splošnega oziroma družinskega
zdravnika, ima hkrati prisotno depresijo, vsak deseti pa tudi samomorilne misli.
Pomembne ugotovitve razširjene evropske raziskave pa so, da so bile najnižje vrednosti
samomorilnega količnika v evropskih državah zabeležene približno eno leto pred začetkom
svetovne gospodarske krize (okrog leta 2007, v Sloveniji pa leta 2008), porast samomorilnega
količnika pa se je začela nekaj mesecev pred začetkom gospodarske krize. Sinhronizacija
samomorilnega količnika je verjetno odraz skupne etiologije, ki je vplivala na evropski
kontinent. V Evropi število samomorov sledi tudi temperaturni krivulji, tako temperatura pada,
samomorilni količnik pa narašča od juga proti severovzhodu. To je prva tovrstna raziskava, ki
je nakazala vpliv klimatskih dejavnikov (nizke temperature) na variabilnost samomorilnega
količnika v Evropi.
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ABSTRACT

Background

Suicides occur in all regions of the world, in all age and ethnical groups. Premature deaths
because of suicide contribute to the biggest part of to early lost years of life. It is estimated that
a person who commits the suicide loses nearly 20 years of life. World Health Organization
reports that over 800 000 people die by suicide each year throughout the world. The impact on
families, friends and communities is devastating and suicide is considered to be a major public
health problem.
Suicidal behaviour is a consequence of simultaneous influences of many factors. Basically it
can be regarded as a consequence of interplay of two risk factors, namely genetic and
environmental, which express themselves in the form of sociological, biological and
psychosocial factors. Suicide rate in Slovenia is among the highest in Europe, but there are big
differences of suicide rates between different regions in Slovenia.

Aims:

The differences of suicide rates between different regions in Slovenia are not well explained.
The objective of our study was to investigate the role of socioeconomic factors and mental
health service availability factors in accounting for regional differences in the suicide rate in
Slovenia. The biggest contribution of our study is to expand the knowledge of factors that are
connected with regional suicidality. This will help us to plan mental health service availability
in different regions.
Our study was further expanded to Europe on initiative of Lopez- Ibor fund. We explored the
connection between economic and climatic variables and suicide rates in different European
countries in years 2000‒2011.

Methods:

The study was divided into two parts. In the first part we aimed to get in greater detail a picture
of inter- regional variation in suicide rate in Slovenia. The annual suicide rate, socioeconomic,
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mental health service availability, data on mental disorders and numbers of prescribed
antidepressants, antipsychotics and anxyolytics from 12 statistical regions were analysed during
a 10-year period (2000‒2009). Linear mixed models were used to explore associations between
regional suicide rates and risk factors.
In the second part of the study we prospectively screened for depressive disorders in patients
who visited family physicians (FP) or general practitioners (GP) in different statistical regions
in Slovenia. The second part of the study was performed in May 2012. FP/ GP used Patient
Health Questionnaire- 9 (PHQ-9) to screen for depressive disorders in 10‒20 patients who
consecutively visited their outpatient department for different medical problems.

Results:

The hypothesis that suicide rate in selected statistical region was connected with psychiatric
mental health service availability (number of psychiatrics working at an outpatient clinic per
100000 inhabitants) in the same region was confirmed. The number of psychiatrics working at
an outpatient clinic per 100000 inhabitants with other independent variables like unemployment
rate, GDP, antidepressant/ anxyolytic ratio and number of depressive disorders/1000
inhabitants that were included in multiple model was negatively correlated to the regional
suicide rate (β=-0.86; 95 % CI=-1.66 – -0.06, p=0.042).
The hypothesis that suicide rate in selected statistical region was connected with number of
prescribed antidepressants (number of prescribed antidepressants per 1000 inhabitants) in the
same region and the hypothesis that suicide rate in selected statistical region was connected
with number of prescribed anxyolytics (number of prescribed anxyolytics per 1000 inhabitants)
in the same region were rejected. In univariate model the antidepressant/anxiolytic ratio was
significantly connected with regional suicide rate (β=-10.78; 95-% CI=-16.10 – -5.52,
p<0.001), but in multiple model there was no connection proven (β=-2.58; 95 % CI=-8.96–
3.53, p=0.418).
The hypothesis that suicide rate in selected statistical region was connected with unemployment
rate in the same region was confirmed. Among the socioeconomic factors, the unemployment
rate ranked as the most powerful predictor for suicide and in multiple model the unemployment
rate was significantly positively correlated to suicide rate (β=1.16; 95 % CI=0.80 – 1.52,
p<0.001).
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The hypothesis that prevalence of untreated depressive disorders in patients who visited FP/GP
in region with high suicide rate was higher compared to region with low suicide rate was
rejected. In our study 17.5% patients (95 % CI =14.3 – 21.1) who consecutively visited their
outpatient department had coincident depressive disorders; on the other hand 11% patients (95
% CI= 8.5 – 14.1) had coincident suicidal thoughts in the last two weeks. We also did not
confirm the connection between the percent of patients with suicidal thoughts and regional
suicidal rate in 2012.

Conclusions:

The main finding of the present study was that besides socio- economic predictors, variations
in suicide rates in different statistical regions in Slovenia may be influenced by unequal
availability of mental health services and quality of depressive disorder treatment. Following
the study we may claim that statistical regions with lower socioeconomic indices in Slovenia
have higher suicide rates, on the other hand their inhabitants have lower psychiatric mental
health service availability. General practitioners play an important role to identify suicidal risk
individuals, as every fifth patient who visits a general practitioner has also a depressive disorder
and every tenth patient has suicidal thoughts.
The important findings of our expanded European study were that the nadir in suicide rate in
European countries occurred a year before the onset of the economic crisis (in year 2007, in
Slovenia in year 2008) and the subsequent increase in suicide rates also occurred several months
before the crisis. This synchronisation cannot be considered to be random; instead some
common aetiology should have influenced the rates across the continent.
It seems that in Europe suicidality follows the climate/temperature cline which is from south to
north-east. The current study is the first one to investigate the climatic effect (low temperatures)
on suicide rate variability in European countries.

Key words: suicide rate, risk factors, statistical regions, depression, general practitioners/
family physicians, PHQ-9 questionnaire
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SEZNAM OKRAJŠAV:
AD/ANKS ‒ antidepresivi/ anksiolitiki (količnik razmerja med številom izdanih receptov
antidepresivov in anksiolitikov)
AIDS ‒ Acquired immunodeficiency syndrome (pridobljeni sindrom imunske pomankljivosti)
ATK: Anatomsko-terapevtsko-kemični klasifikacijski sistem zdravil
BDNF: brain derived neurotrophic factor (možganski nevrotrofni dejavnik)
BDP: bruto domači proizvod
CST: cerebrospinalna tekočina
COMT: catechol-O-methyl-transferase (katehol-O-metil-transferaza)
DA: dopamin
DSM IV: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4th. Edition
EPA: European Psychiatric Association (Evropsko združenje za psihiatrijo)
EU: Evropska unija
5-HIAA: 5-hidroksiindolocetna kislina
5-HT: 5-hidroksitriptofan (serotonin)
5-HTR: 5-hidroksitriptofan receptorji (serotoninski receptorji)
5-HTR 1A: 5-hidroksitriptofan receptorji 1A (serotoninski receptorji 1A)
5-HTT: 5-hidroksitriptofan transporter (serotoninski transporter)
HVA: homovanilna kislina
IVZ: Inštitut za varovanje zdravja
IZ: interval zaupanja
LMM: linearni mešani modeli
MKB-10: Mednarodna klasifikacija bolezni, 10. revizija
NA: noradrenalin
PHQ-9: Patient Health Questionnaire -9 (Vprašalnik o bolnikovem zdravju)
SSRI: selective serotonin reuptake inhibitors (inhibitorji ponovnega privzema serotonina)
SURS: Statistični urad Republike Slovenije
SZO: Svetovna zdravstvena organizacija
TPH: triptofan hidroksilaza
ZDA: Združene države Amerike
ZOPA: Zakon o omejevanju porabe alkohola
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1. UVOD
Samomor prizadene ljudi vseh starosti, kultur in skupin prebivalstva. Prezgodnje smrti (o
prezgodnji umrljivosti govorimo, kadar smrt posameznika nastopi pred njegovim 65. rojstnim
dnem) zaradi samomorov prispevajo največji delež k prezgodaj izgubljenim letom življenja, v
povprečju izgubi oseba zaradi samomora okoli 20 let življenja. Samomor v starostni skupini od
15 do 44 let, tako pri ženskah kot pri moških, dandanes spada med tri najpogostejše vzroke
smrti in kaže na to, da postaja samomorilnost vedno večje breme sodobne družbe (1). Po
podatkih Svetovne zdravstvene organizacije približno 800.000 ljudi na leto po vsem svetu
umre zaradi samomora (1); tako je bilo leta 2012 804.000 samomorov na celem svetu,
samomorilni količnik pa je znašal 11,4 na 100.000 prebivalcev (15,0 za moške in 8,0 za ženske)
(1). V letu 2012 je v Sloveniji umrlo 19.257 prebivalcev, od tega jih je bila petina mlajših od
65 let. Med najpogostejšimi vzroki prezgodnje umrljivosti je samomor zasedel peto mesto.
Skoraj vsaka štirinajsta umrla oseba, ki je bila mlajša od 65 let, si je namreč sama vzela
življenje. Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje pa je v Sloveniji za posledicami
samomora v letu 2014 umrlo 388 ljudi (325 moških in 63 žensk) (2). Ker pa je samomor zelo
obremenjen s stigmo, v nekaterih državah pa je celo nelegalno dejanje, Svetovna zdravstvena
organizacija ocenjuje, da so podatki o številu samomorov velikokrat podcenjeni. Tako se na
primer samomor opredeli kot nesreča ali pa kakšen drug vzrok smrti (3).
Vsak samomor in poskus samomora neposredno ali posredno prizadene tudi druge ljudi. Močno
prizadene preživele, kot so partnerji, starši, otroci, družina, prijatelji, sodelavci in vrstniki, ki
jih je preminuli zapustil, tako v zadevnem trenutku kot tudi dolgoročno (5,4).

1.1 OPREDELITEV SAMOMORA
Svetovna zdravstvena organizacija definira samomor kot (tudi suicíd, latinsko sui caedere ‒
ubiti samega sebe) dejanje, s katerim človek sam namerno povzroči svojo smrt, oziroma si
vzame življenje. (1, 6). V mednarodni klasifikaciji bolezni (MKB-10) se samomor obravnava
zunaj diagnostičnih poglavij, tj. v Dodatni klasifikaciji zunanjih vzrokov poškodb in
zastrupljenj (7).
Za kazalnik samomorilnosti uporabljamo samomorilni količnik, ki prikazuje število
samomorov na 100.000 prebivalcev v enem letu (1).
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1.2 METODE SAMOMORA
Svetovna zdravstvena organizacija poroča, da je najpogostejša metoda samomora obešanje,
uporaba strelnega orožja in zastrupitev s pesticidi. Uporaba različnih metod samomora pa je
zelo populacijsko specifična (1). Na odločitev o izbiri sredstva za samomor oziroma načina
njegove izvedbe vpliva več dejavnikov: dostopnost in razpoložljivost metode (orožje, visoke
zgradbe, mostovi, reke, način pakiranja zdravil …), védenje, izkušnje in poznavanje metode,
pomen, simboličnost in kulturna pomembnost načina, sugestije, posnemanje metode ter
osebnostne lastnosti osebe, ki razmišlja o samomoru (1).

1.3 SAMOMORILNI PROCES
Čeprav je vsak samomor povsem idiosinkratično dejanje, razikovalci vendarle navajajo deset
podobnosti, ki so skupne večini samomorov:
1. Skupni »namen« samomora je poiskati rešitev.
2. Skupni cilj samomora je prenehanje toka zavesti.
3. Skupni dražljaj pri samomoru je neznosna psihološka bolečina.
4. Skupni povzročitelj stresa pri samomoru so frustrirane psihološke potrebe.
5. Skupno čustvo ob samomoru je brezup – nemoč.
6. Skupni notranji občutek pri samomoru je ambivalenca.
7. Skupno kognitivno stanje ob samomoru je zožitev.
8. Skupno dejanje pri samomoru je izstop.
9. Skupno medčloveško dejanje pri samomoru je komunikacija o namenu.
10. Skupno večini samomorov je življenjska doslednost z načinom reševanja težav. (5,8)

1.3.1 AGRESIVNOST, APEL IN AMBIVALENCA
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Trije »ključni A« v suicidologiji so agresivnost, apel in ambivalenca (9‒11). Navadno so
neločljivo povezani s samomorilnim vedenjem. Agresivnost ima tu negativen pomen v smislu
čustev jeze ali želje po uničenju. Agresivnost proti samemu sebi je seveda nujen sestavni del
samomorilnega vedenja. Pogosto je sprva usmerjena proti pomembnim bližnjim osebam, kot
so partner, otroci, starši, nadrejeni, sodelavci, lahko tudi zdravnik, ki so osebi posvetili premalo
časa ali naklonjenosti, oziroma so jo razočarali na drugačen način. Taka agresivnost se v
samomorilnem poskusu preusmeri na lastno osebo, ker se iz različnih razlogov ne more sprostiti
navzven (9‒11).
Nadalje, večina samomorilnih dejanj vsebuje elemente težnje v smrt in apela na okolico (klica
na pomoč). Seveda je v različnih primerih razmerje prvega in drugega različno. Apel je
usmerjen proti konkretnim osebam, pogosto prav proti tistim, na katere je sicer usmerjena tudi
agresivnost. Samomorilno vedenje predstavlja klic na pomoč v situaciji, ko je oseba izčrpala
vse druge načine, ki so ji bili na voljo (9‒11).
Ambivalenca pa pomeni, da je samomorilno dejanje pogosto nekakšno kockanje z življenjem,
kajti človek prepusti svoje življenje in sprejme izhod, kakršen pač je. Manjšina samomorilnih
dejanj je zastavljena tako, da se ne more nič ponesrečiti. Pogosto so okoliščine takšne, da lahko
kdo od bližnjih dejanje pravočasno prepreči ali pa uporabljeno sredstvo ne vodi v smrt. Glede
na absolutno dokončnost, ki jo pripisujemo smrti, ni težko razumeti, da je človek na njenem
pragu še vedno zazrt tudi v življenje in dopušča možnost, da bi bil rešen (9‒11).

1.3.2 MODEL SAMOMORILNEGA PROCESA
Klasične opredelitve samomora obsegajo tri komponente: namen, dejanje in rezultat. Namen je
samousmrtitev, dejanje je usmerjeno proti samemu sebi in je nevarno za življenje ter se konča
s smrtjo, samomorom (rezultat). V odsotnosti tretje komponente gre za poskus samomora. V
odsotnosti druge in tretje komponente gre za samomorilni namen, kar je najbolj nevarna oblika
samomorilnih mislih (12).
Slika 1 prikazuje samomorilni proces, ki poteka v več stopnjah; ponavadi se začne z
generaliziranimi negativnimi mislimi, postopoma se te negativne misli preoblikujejo v misli o
samomoru oz. v samomorilni namen, na koncu ima samomorilna oseba izdelan samomorilni
načrt. Na tej točki impulzivnost in agresivnost odločata o nadaljnji usodi samomorilne osebe .
Slika 1 Model samomorilnega procesa (Prirejeno po Marušič A: Toward a new classification
of risk factors for suicide behavior (12) in Mann JJ: Suicide prevention strategies (13).
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1.3.3 OBLIKE SAMOMORILNEGA VEDENJA
Samomor je proces, ki se razvija od samomorilnih misli, preko načrtovanja samomora do
poizkusa samomora in končno do dokončanega samomora. Tako je samomor le ena izmed
stopenj na dimenziji samomorilnega procesa. Je zapleten pojav, ki ga je moč razumeti, če se
ozremo na različne, včasih tudi prikrite oblike avtoagresivnega vedenja. Samomorilno vedenje
ima namreč različne oblike ‒ od najbolj prikritih, domala neprepoznavnih, do povsem očitnih
oblik samouničevanja.
Milčinski navaja lestvico samomorilnega vedenja, ki ima več stopenj:
1. Posredno samouničevalno vedenje (npr. odvisnost od alkohola in nedovoljenih drog, kajenje,
zanemarjanje zdravnikovih navodil, različne samopoškodbe, zanemarjanje lastne varnosti pri
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vožnji, zelo tvegani športi), pri katerem človek samomorilski namen prepričljivo zanika, čeprav
nam njegov življenjski slog kaže na podzavestno stremljenje skrajšati si življenje.
2. Razmišljanje o samomoru, ko človek pomišlja na možnost, da bi si življenje hoté skrajšal,
bodisi da si to možnost le načelno dopusti ali pa da razglablja tudi o konkretnem načinu
uresničitve tega dejanja. Teh razmišljanj ne oblikuje v izgovorjeno ali zapisano besedo in tako
ostanejo za okolico skrita.
3. Parasuicidalna pavza (npr. pobeg iz mukotrpne resničnosti v spanje s prevelikim odmerkom
uspavala). Tak človek tedaj zanika, da bi poskušal narediti samomor, le za nekaj časa se je želel
umakniti mučnim razmeram v vsakdanjem življenju.
4. Samomorilna grožnja, ko človek seznani svojo okolico, da si namerava vzeti življenje, vendar
še ne ukrepa. Izkušeni suicidologi opozarjajo, kako nevarno je nasesti na popularno "modrost",
da tisti, ki s samomorom grozi, tega ne stori. Statistika dokazuje, da so ti ljudje vendar
suicidalno bolj ogroženi .
5. Namerno in ponavljajoče se samopoškodovanje. To je impulziven, ponavljajoč se odziv na
neznosne okoliščine, pri čemer pa tak človek ne izraža zavestne želje po samomoru.
6. Samomorilni poskus. Pri takem vedenju je že prisotna zavestna želja po samomoru, pri
katerem pa je močno izražen tudi klic na pomoč ‒ apel.
7. Samomor, ko se človek zavestno odloči, da življenja in njegove resničnosti ne bo več
prenašal.
8. Na koncu te lestvice je "bilančni samomor", pri katerem se človek "iz svobodne volje in bistre
zavesti" odloči vzeti si življenje. To mu namreč ne predstavlja več vrednote, ki bi mogla
odtehtati obremenitve in udarce vsakdanjosti (14).
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1.4 ETIOPATOGENEZA SAMOMORILNEGA VEDENJA
Dinamična psihologija in psihiatrija danes razlagata samomorilno vedenje kot individualni
vzorec vedenja, pri čemer je potrebno upoštevati podatke o osebnostnem razvoju in aktualni
biološki, psihološki in socialni situaciji žrtev samomora. Etiogeneza samomorilnega vedenja
vsebuje tri glavna načela:
1. Polietiologija samomorilnega vedenja, ki upošteva biološke, psihološke in sociološke
determinante, ki vplivajo na odločitev za samomorilno vedenje. Etiogeneze se zato ne more
pojasniti le z »motivom« ali »vzrokom«, ki naj bi privedel do avtoagresivnega dejanja.
2. Dinamiko samomorilnega procesa je mogoče razumeti le ob longitudinalnem poznavanju
življenjske zgodbe posameznika od otroštva pa vse do suicidalne krize.
3. Antinomijo samomorilnega vedenja, še posebno samomorilnega poskusa, je mogoče razložiti
ob upoštevanju, da je avtoagresivno vedenje rezultanta dveh nasprotujočih si teženj: ena je
usmerjena v smrt, druga pa v življenje. Šele tako je mogoče pojasniti nekatere nelogičnosti
takšnega ravnanja in tudi sprejeti ugotovitev, da ti dve nasprotni si težnji utegneta pogosto
nastopiti sočasno. Ob upoštevanju teh treh glavnih načel razumevanja samomorilnega vedenja
v dinamični psihiatriji je mogoče razumeti tudi vse druge, bolj prikrite in neprepoznavne oblike
avtoagresivnega vedenja (15,16).

1.5. DEJAVNIKI TVEGANJA ZA NASTANEK SAMOMORA
Dejavniki tveganja vključujejo značilnosti, ki povečujejo verjetnost, da bo posameznik
razmišljal o samomoru, ga poskušal narediti ali ga naredil. Samomor se dogaja v neugodnem
prepletu osebnih dejavnikov (genetsko določenih in vzgojno oblikovanih, torej fizioloških in
psihičnih) in družbenega okolja, gre za polietiologijo omenjenih dejavnikov (17,18). Marušič
je pisal o medsebojnem vplivu »genoma« in »enviroma«. (19). Tako je samomor vedno
posledica več dejavnikov in ne enega samega dogodka, vzroki za samomor pa so različni in
številni. Tveganje za samomor se izrazito poveča, kadar se dejavniki, ki delujejo neodvisno ali
pa tudi odvisno drug od drugega, medsebojno prepletajo. Dejavniki utegnejo po eni strani
delovati na samomorilno vedenje posameznika neposredno in so tako imenovani sprožilni
dejavniki, po drugi strani pa delujejo posredno, kot na primer vplivajo na dovzetnost
posameznika za razvoj duševnih motenj. Črno-bela opredelitev dejavnikov tveganja za
samomor tako ni mogoča. Vsak posameznik s samomorilnimi mislimi je povsem enkratna
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celota zase in zato tudi vsi navedeni tako imenovani statistični dejavniki zanj vedno ne držijo,
so pa v pomoč pri ocenjevanju samomorilne nevarnosti v danem trenutku (kratkoročna
samomorilna ogroženost, znotraj 24 ur) in v bližnji prihodnosti (na primer v teku naslednjega
leta) (8). Vloga, pomen in delež posameznih dejavnikov se tako razlikujejo pri vsakem
posamezniku, pri različnih skupinah prebivalstva in tudi glede na različna časovna obdobja
družbe (8,19).

1.5.1 SPOL IN STAROST

Pomembna dejavnika, ki vplivata na tveganje za samomor, sta spol in starost. Svetovna
zdravstvena organizacija poroča, da je v razvitih državah število samomorov pri moških trikrat
višje kot pri ženskah, medtem ko je v nerazvitih državah razmerje precej nižje (1.5 samomorov
pri moških na 1 samomor pri ženskah). Samomori tudi predstavljajo 50 % vseh nasilnih smrti
pri moških in 71 % nasilnih smrti pri ženskah na svetovnem nivoju. Število samomorov tudi
narašča s starostjo, tako jih je največ storjenih pri osebah starejših od 70 let, to velja tako za
moške kot za ženske, v glavnem v vseh predelih sveta. V nekaterih državah je število
samomorov visoko pri mladostnikih ‒ samomor po pogostnosti tako predstavlja drugi vzrok
smrtnosti med 15-im in 29-im letom starosti, saj so v tej starostni skupini drugi vzroki za
umrljivost relativno redki v primerjavi z drugimi starostnimi skupinami (1).

1.5.2 PREDHODNI POSKUS SAMOMORA
Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije je ob vsakem samomoru predhodno več
poskusov samomora, ki tako predstavljajo najpomembnejši dejavnik tveganja za samomor v
splošni populaciji (1). Raziskave so tudi pokazale, da je kar 60 % ljudi, ki so umrli zaradi
samomora, vsaj enkrat ali večkrat dejanje predhodno poskušalo (20). Tudi v raziskavi, ki je bila
narejena v Sloveniji, so v skupini ljudi, ki so umrli zaradi samomora med letoma 1970 in 1996,
dokazali, da je predhodni poskus samomora najzanesljivejši napovedni dejavnik. Po podatkih
iz omenjene raziskave je tveganje za samomor pri tistih, ki so že poskušali samomor, 800-krat
večje kot pri tistih, ki samomora niso poskušali (21).
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1.5.3 GENETSKI DEJAVNIKI
Genetske dejavnike razumemo kot dejavnike, ki povečajo verjetnost samomorilnega vedenja
pri posamezniku in ga naredijo bolj ranljivega. Tako je vpliv genetskih dejavnikov na
samomorilno vedenje verjetnosten in ne determinističen. Genetski dejavniki, ki povečujejo
ranljivost za samomorilno vedenje, se izrazijo kot samomorilno vedenje le takrat, ko je presežen
določen prag. Glede učinka genetike velja enako kot pri večini bolezni/stanj ‒ eni genotipi
povečajo tveganje za samomorilno vedenje, drugi pa so zaščitni (22,23).
Na pomemben vpliv genetike na samomorilno vedenje kaže tudi pojavljanje samomorilnega
vedenja v družinah in pri sorodnikih (24). Tako so bile družinske študije samomora ter študije
dvojčkov in posvojencev ključne za oceno, da lahko k samomorilnemu vedenju kar 43 %
doprinesejo genetski dejavniki, ostalih 57 % pa predstavljajo dejavniki okolja (25,26).
Genetske študije, opravljene na možganskih in krvnih vzorcih oseb, ki so umrle zaradi
samomora, so dale pomembne ugotovitve o serotoninskem (5-HT, 5-hidroksitriptofan),
dopaminskem (DA) in noradrenergičnem (NA) sistemu živčnih prenašalcev ter o holesterolnem
sistemu, celični morfologiji možganov, hipofizno-hipotalamično-nadledvičnem sistemu ter
sistemu rastnih dejavnikov v osrednjem živčevju.

1.5.3.1 SEROTONERGIČNI SISTEM
Molekularno genetske študije samomora največ pozornosti namenjajo kandidatnim genom, ki
so povezani z nepravilnim delovanjem serotonina (27). Serotoninski sistem je kompleksen,
sestavlja ga večje število encimov sinteze in razgradnje serotonina, serotoninski receptorji in
serotoninski transporter. Živčni prenašalec serotonin je pomemben pri mišljenju, dojemanju,
razpoloženju, uravnavanju apetita in spanja, spolnem vedenju, odgovoru na stres, zlorabi drog
in alkohola, pomemben pa je tudi za impulzivno vedenje (28,29). Oslabljeno delovanje
serotoninskega sistema v možganih oseb, ki so umrle zaradi samomora, se odraža kot znižana
raven serotonina in 5-HIAA (5-hidroksiindolocetna kislina) v možganskem deblu ter v
zmanjšanju vezavnih mest serotoninskega transporterja na presinaptičnih membranah nevronov
in povečanem številu postsinaptičnih serotoninskih receptorjev 1A in/ali 2A (25). Asbergova
je ugotovila, da je nizka koncentracija 5-HIAA v cerebrospinalni tekočini (CST) povezana z
incidenco nasilnih samomorilnih dejanj (30). Številne raziskave so se podrobneje usmerile v
raziskovanje kandidatnih genov serotoninskega sistema, kot so triptofan hidroksilaza (TPH),
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serotoninskega transporterja (5-HTT) in serotoninskih receptorjev (5-HTR). Serotoninski
transporter se nahaja na presinaptični membrani serotoninskih nevronov in je ključen pri
vzdrževanju presinaptične homeostaze: živčni impulz prekine tako, da serotonin, sproščen v
sinaptično špranjo, odstrani in njegove molekule povrne v presinaptični nevron, kjer so nato na
voljo za sprožitev naslednjega dražljaja (28,29). Razen tega je 5-HTT odgovoren še za
povzročanje plastičnih sprememb serotoninskih funkcij tako v razvijajočih se kot odraslih
možganih. Mnogo molekularno genetskih študij različnih duševnih motenj (depresije, bipolarne
motnje, shizofrenije, obsesivno-kompulzivne motnje, bolezni odvisnosti in motenj
prehranjevanja) je bilo opravljenih prav na 5-HTT. Raziskave so pokazale, da je polimorfizem,
ki je povezan z zmanjšano učinkovitostjo prepisovanja gena 5-HTT, kar ima za posledico
zmanjšano ekspresijo 5-HTT in zmanjšan privzem serotonina, povezan z nasilno obliko
samomora (31). Ker pa serotonin sodeluje v številnih zelo različnih fizioloških vlogah, so te
uravnavane preko velikega števila različnih 5-HT receptorjev. Do danes poznamo približno 15
podvrst 5-HT receptorjev, ki jih na osnovi strukturnih, signalnih, biokemijskih in farmakoloških
lastnosti razvrščamo v štiri razrede (32). Raziskave so tudi pokazale povezanost določenih
polimorfizmov serotoninskih receptorjev s samomorilnim vedenjem. Tako so pokazale, da
imajo osebe, ki so umrle zaradi samomora, povečano število postsinaptičnih receptorjev 5-HTR
1A, kar nakazuje na možnost kompenzacije zmanjšane aktivnosti serotoninskih nevronov (33).
V sedemdesetih letih dvajsetega stoletja so se pojavile tudi prve raziskave, ki so povezovale
nizko raven serumskega holesterola (pod 160 mg/dl) z impulzivnostjo, agresivnostjo in tudi s
samomorom. Znižana raven holesterola naj bi znižala centralno serotoninsko aktivnost, kar naj
bi bilo posledično povezano z nasilnim vedenjem (34).

1.5.3.2 DOPAMINERGIČNI SISTEM
Dopaminergični in noradrenergični sistem sta v povezavi s samomorilnim vedenjem precej
slabše raziskana od serotoninskega. V mnogih raziskavah so povezanost dopaminske funkcije
s samomorilnim vedenjem ugotavljali z merjenjem koncentracije homovanilne kisline (HVA),
ki je metabolit dopamina v hipokampusu in/ali frontalnem korteksu oseb, ki so umrle zaradi
samomora. Raziskave, ki so pokazale na zmanjšano raven HVA pri osebah, ki so naredile
samomor, se ujemajo z rezultati kasnejših raziskav, ki so pokazale tudi pomembno vlogo
dopaminskih receptorjev D2 pri agresivnosti in samomorilnem vedenju. Pomanjkanje ali
odsotnost dopaminskih receptorjev D2 sta povezana z visokim tveganjem za impulzivno in
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kompulzivno vedenje in za različne oblike zasvojenosti (31). Raziskave so tudi pokazale, da so
genske različice v genu za COMT, ki je pomemben encim v procesu razgradnje dopamina,
povezane s povečanim tveganjem za samomor pri moških (35).

1.5.3.3 NORADRENERGIČNI SISTEM
Tudi noradrenergični sistem je pomemben pri odgovoru na stres in posmrtne raziskave so
pokazale manjše število noradrenergičnih nevronov v locus coeruleus, večje količine tirozin
hidroksilaze (encim, ki je ključen za sintezo noradrenalina) v možganskem deblu in manjše
število postsinaptičnih adrenergičnih receptorjev v možganski skorji pri osebah, ki so naredile
samomor, v primerjavi s splošno populacijo (36). Raziskovalci so tudi ugotavljali povezavo
med samomorilnim vedenjem in motnjami v uravnavanju hipotalamo-hipofizne-nadledvične
osi, ki tudi nosi pomembno vlogo pri odgovoru na stres (37).

1.5.3.4 RASTNI DEJAVNIKI V OSREDNJEM ŽIVČEVJU

Pri raziskavah samomorilnega vedenja je v zadnjih nekaj letih na veljavi pridobil gen za
možganski nevrotrofni dejavnik (BDNF), ki je ključen pri uravnavanju in vzdrževanju
plastičnosti možganov, razpoloženju, različnih oblikah vedenja, odgovoru na stres, kar pa je pri
različnih duševnih motnjah pogosto spremenjeno. Genetika samomora tako veliko vzporednic
vleče z duševnimi motnjami. Vendar raziskovalci ugotavljajo tudi zmanjšano produkcijo BDNF
pri vseh osebah, ki izkazujejo samomorilno vedenje, in tudi pri vseh osebah, ki so umrle zaradi
samomora, ne glede na prisotnost duševne motnje (38).
Raziskave so pokazale, da funkcionalni BDNF polimorfizem (Val 66 Met) nosi pomembno
vlogo pri vplivu različnih stresnih dogodkov v otroštvu na kasnejši razvoj depresivne motnje
ali druge vrste psihopatologije. Narejena je bila tudi raziskava v Sloveniji, ki je pokazala, da sta
genotipa Met/Met in Met/Val BDNF povezana z nasilno obliko samomora pri ženskah ter s
samomorom pri osebah, ki so bile v otroštvu travmatizirane (39).

1.5.4 DRUŽBENO OKOLJE
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Dejavniki okolja vključujejo celotno okolje ‒ od nežive do žive narave, ožjega in širšega
družbenega okolja posameznika, zajeti so vsi vplivi, dražljaji, ugodni in neugodni življenjski
dogodki, ki v dani situaciji delujejo na posameznika (19). Neugodno družbeno okolje tako lahko
vpliva na pogostost samomora ravno s tem, ker ne ustvarja dobrih možnosti za duševno zdravje
in hkrati predstavlja stresne, tako imenovane sprožilne dejavnike za samomor. Dejavniki okolja
sooblikujejo vpliv genetskih dejavnikov na razvoj samomorilnega vedenja in lahko sprožijo
njihov vpliv ali pa ga omilijo (1,40).
Samomorilno vedenje je v širšem družbenem okolju povezano s stigmo, tabujem, občutki sramu
in krivde. Tako stigma onemogoča, da bi npr. posamezniki, ki so zboleli za duševnimi motnjami
ali so celo poskušali samomor, poiskali ustrezno strokovno pomoč. Na drugi strani pa stigma
tudi preprečuje, da bi prijatelji ali svojci prepoznali, da je posameznik v čustveni oziroma
duševni stiski, in mu nudili ustrezno oporo oziroma pomoč (1).
Pomemben dejavnik tveganja s strani družbenega okolja je tudi dostop do samomorilnega
sredstva. Sem spada dostop do strelnega orožja, pesticidov, strupov, zdravil, nezavarovanih
mostov, železnic, virov ogljikovega monoksida … Razpoložljivost in uporaba posameznih
samomorilnih sredstev je močno prepletena s kulturološkimi in geografskimi značilnostmi
družbenega okolja (1,41). Raziskave poročajo, da je dostop do samomorilnega sredstva, kot je
dostop do orožja, pesticidov in tablet, zlasti ogrožajoč dejavnik tveganja za samomor oseb z
izrazitimi impulzivnimi osebnostnimi značilnostmi (42).
Na število samomorov lahko vplivajo tudi sredstva javnega obveščanja. V zadnjih letih je
vodilno vlogo glede ozaveščanja o samomoru prevzel svetovni splet (43). Raziskovalci
poudarjajo, da sredstva javnega obveščanja z neustreznim poročanjem povečajo tveganje za
samomorilno vedenje pri ranljivih posameznikih s tem, da na primer poročajo o samomoru kot
o junaškem dejanju, poročajo o nenavadnih samomorilnih sredstvih, o skupinskih samomorih
ali pa samomor obravnavajo kot ustrezno reakcijo na stres in na način reševanja problemov
(44). Znani so tudi učinki imitacije, ko se je v določenem obdobju zaradi identifikacije z
glavnim junakom literarnega dela ali televizijske nadaljevanke povečalo število samomorov v
ustrezni starostni skupini in z enako samomorilno metodo (45). Raziskovalci tudi ugotavljajo,
da naravne nesreče in vojne povečajo tveganje za samomorilno vedenje, ker porušijo socialno
ugodje, zdravje, zaposlitev in finančno varnost. Dejavnik tveganja za samomorilno vedenje
predstavlja tudi stres, povezan s selitvijo in z menjavo kulturnega okolja, npr. pri beguncih,
azilantih in podobnih ranljivih skupinah ljudi (1).
Tudi različni kulturni, verski, pravni in zgodovinski dejavniki znotraj družbenih skupnosti, v
katerih živijo ljudje, predstavljajo pomembne dejavnike tveganja za samomorilno vedenje.
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Raziskave so tako pokazale veliko število samomorov pri ameriških Indijancih in avstralskih
aboriginih in to predvsem v skupini mladih (46). Nedvomno pa je zelo pomemben tudi učinek
vedenjskega vzorca, saj je opisan kot »nalezljivi« vpliv samomorov v manjših socialnih
skupnostih (majhna naselja, domovi oskrbovancev). Razen tega pa so pomembni dejavniki
znotraj skupnosti tudi družinska povezanost ter povezanost s prijatelji in ostalimi. Po drugi
strani pa travmatske izkušnje ali zloraba s strani družbene skupnosti predstavljajo emocionalne
stresorje, ki vplivajo na ranljive posameznike, da razvijejo depresijo in samomorilno vedenje
(1). Psihosocialni stresorji, ki vplivajo na samomorilno vedenje, lahko izvirajo iz različnih oblik
travme, kot so mučenje, izsiljevanje, finančni problemi ter problemi, povezani s službo in z
delom (47). Tudi mladi ljudje, ki so bili deležni travmatskih izkušenj v otroštvu in družini, kot
so telesno nasilje, spolna ali čustvena zloraba, zanemarjenje, razveza ali izguba staršev, so bolj
podvrženi samomorilnemu vedenju (48).
Osamljenost in pomanjkanje socialne opore s strani družbenega okolja je še en dejavnik
tveganja za samomorilno vedenje. Osamljenost pomeni, da se oseba čuti odrinjena iz ožjega
socialnega kroga, kot je družina, partner, vrstniki, prijatelji. Pogosto je povezana z depresijo in
občutki obupa in nemoči. Občutek osamljenosti se pogosto pojavi ob negativnih življenjskih
dogodkih, npr. izguba nekoga (smrt, ločitev) ali nečesa (služba, status, prestiž, telesni organ)
(1, 49). Iz družbenega okolja izvirajo tudi težave v medsebojnih odnosih (razveza in skrbništvo
otrok) (50). Tako se samomorilno vedenje pogosto pojavi v povezavi s
psihosocialnimi stresnimi dejavniki ob pomanjkanju socialne podpore (51).

1.5.5 PSIHOLOŠKI DEJAVNIKI IN OSEBNOSTNE ZNAČILNOSTI
POSAMEZNIKA
Psihološki dejavniki tveganja so pravzaprav eden izmed načinov izražanja prepletanja
genetskih dejavnikov in dejavnikov okolja ter jih zato ne moremo interpretirati izolirano,
neodvisno od drugih dejavnikov. Tako je prvi vplivni slovenski suicidolog Lev Milčinski
izpostavil nekatere psihološke značilnosti oziroma poteze nacionalnega karakterja, ki naj bi
postopoma vodile v depresijo in doživljanje situacije kot brezizhodne. Nekatere izmed glavnih
potez slovenskega nacionalnega karakterja naj bi bile ozkost in plahost, marljivost, strah pred
porazi, prevelika samokritičnost, perfekcionizem in občutek manjvrednosti (11). Tudi številne
ostale raziskave ugotavljajo povezanost med samomorilnim vedenjem in določenimi
osebnostnimi lastnostmi posameznika, kot so impulzivnost, agresivnost, pesimizem, brezup,
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slabša sposobnost za spopadanje in reševanje problemov, nizko samospoštovanje in
perfekcionizem (17,18). Najpogosteje ugotovljena osebnostna značilnost je impulzivnost, ki
posameznika ovira pri zaznavanju in reševanju stresne situacije, saj vpliva na to, da se le-ta
prehitro odzove in ne razmišlja o posledicah svojih dejanj (52).
Teorija, ki se v literaturi največkrat omenja v povezavi s psihološkimi dejavniki tveganja za
samomor, je teorija »krika bolečine«, ki ponuja širši okvir razumevanja kognitivnih dejavnikov
tveganja samomorilnega vedenja: pristranskost v pozornosti, okrnjeno reševanje problemov,
motnje predstavljanja pozitivnih dogodkov v prihodnosti (53). Van Heeringenov psihobiološki
model ranljivosti za samomorilno vedenje pa predstavlja nadgradnjo omenjene teorije in
razlaga, da se ranljivost v obliki psiholoških značilnosti oziroma potez izrazi pod vplivom
določenih stresorjev in je sestavljena iz dveh komponent. Prva komponenta uravnava
interakcijo med posameznikom in njegovim okoljem in je zato soudeležena v razvoju
medosebnih težav in odpornosti na psihosocialne stresorje. Druga komponenta pa uravnava
vedenjske reakcije na težave, ki nastanejo zaradi nepravilnega delovanja prve komponente (54).
Teorija diferencialne aktivacije nadalje ponuja razlago, kako in katere kognitivne lastnosti se s
časom ali ob nastanku ponovne krize najbolj spreminjajo. Kognitivna dejavnika, ki verjetno
predstavljata najšibkejši člen in zato nudita možnosti intervencije, sta okrnjena sposobnost
reševanja problemov in odsotnost pozitivnih pričakovanj glede prihodnosti (55).

1.5.6 DUŠEVNE MOTNJE
Duševne motnje so ravno tako odraz prepletanja genetskih dejavnikov in dejavnikov okolja.
Raziskave so pokazale, da je kar 80 do 95 % vseh oseb, ki so umrle zaradi samomora, imelo
eno od duševnih motenj (56,57).

1.5.6.1 DEPRESIJA
Med vsemi duševnimi motnjami so predvsem motnje razpoloženja najpomembnejši dejavnik
tveganja za samomorilno vedenje. Depresija je tista enovita psihiatrična diagnoza, ki je
neposredno povezana s samomorilnostjo; po podatkih iz literature okrog 15 % bolnikov z
depresijo konča življenje s samomorom (58). Tako so že samomorilne misli eno od
diagnostičnih meril za depresijo. Zlasti neprepoznana ali neustrezno zdravljena depresija
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predstavlja veliko samomorilno ogroženost posameznika. Nevarnost samomora pa še vedno
obstaja tudi pred koncem depresivne epizode; posebno kritični so meseci po odpustu iz
bolnišnice, torej v času, ko se bolniki spet srečajo z večjimi zunanjimi obremenitvami (59).

1.5.6.2 BOLEZNI, POVEZANE Z UŽIVANJEM ALKOHOLA IN OSTALIH
PSIHOAKTIVNIH SUBSTANC
Druga duševna in vedenjska motnja, ki je povezana s samomorilnim vedenjem, je odvisnost od
alkohola. Zloraba alkohola ali drog in samomorilno vedenje sta povezana na različne načine,
skozi neposredne ali posredne mehanizme (59,60).
Po podatkih iz raziskav opitost olajša odločitev za samomor in do 40 % vseh oseb, ki naredi
samomor, pred dejanjem zaužije alkohol. Tako droge in alkohol lahko vplivajo na razvoj
samomorilnega vedenja neposredno, saj poslabšajo presojo dejanj, zvišajo nivo impulzivnosti,
povzročijo pa lahko tudi resne razpoloženjske motnje, vključujoč intenzivne depresivne motnje
s samomorilnimi težnjami. Izkazalo se je, da se tveganje za poskus samomora veča z večjo
količino popite alkoholne pijače in pitjem močnejših alkoholnih pijač oz. na drugi strani z
uporabo težjih drog, kot sta npr. heroin in kokain. Pri posameznikih, ki razvijejo odvisnost, pa
je tveganje, da bodo življenje končali s samomorom, še višje; pri osebah odvisnih od alkohola
okoli 15 %, pri osebah odvisnih od drog okoli 10 %. Zloraba psihoaktivnih snovi zelo pogosto
poslabša oz. poglobi že prisotne motnje, npr. poveča tesnobnost, poglobi depresijo ali povzroči
več halucinacij pri psihozi, s čimer posredno veča tudi tveganje za pojav samomorilnega
vedenja (60). V evropskih državah je povezava med rabo alkohola in samomorilnim vedenjem
pogojena tudi s kulturološkimi dejavniki (61).
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1.5.6.3 SHIZOFRENIJA
Tudi shizofrenija je kot najpogostejša psihotična motnja povezana s samomorilnim vedenjem.
Raziskave so pokazale, da kar tretjina bolnikov s shizofrenijo poskuša narediti samomor, 10
odstotkov takšnih bolnikov pa dejansko tudi umre zaradi samomora (62).
Pogostejši so samomori v prvih letih po začetku bolezni, zato so žrtve samomora s shizofrenijo
relativno mlade. Majhen odstotek bolnikov napravi samomor zaradi imperativnih halucinacij
ali pod vplivom preganjalnih blodenj. Samomori so pogostejši izven obdobja akutne psihotične
simptomatike, takrat ko je bolnikov stik z realnostjo ustreznejši. Posebej nevarni so tedni in
meseci po odpustu iz bolnišnice. Pogosta je pridružena depresija, raziskave poročajo, da kar v
dveh tretjinah primerov, najpomembnejša značilnost doživljanja pa je občutje brezupa (63).

1.5.6.4 OSEBNOSTNE MOTNJE
Okrog 5 % oseb z disocialno osebnostno motnjo umre zaradi samomora, izraziteje ogrožene so
tudi osebe z borderline (mejno) osebnostno motnjo. Razlogi so različni: osebnostne motnje
pogosto pospešujejo razvoj duševnih motenj (npr. depresije), vodijo v uživanje in zlorabo
alkohola ali ostalih psihoaktivnih substanc ter pripeljejo v razvoj odvisnosti. Velikokrat so
povezane tudi s težavami pri socialnem prilagajanju, povečujejo pogostost obremenjujočih
življenjskih dogodkov, otežujejo sodelovanje pri zdravljenju v primeru duševne motnje ali
kakšne druge bolezni. Zaradi svoje konfliktnosti si te osebe mnogokrat otežijo sodelovanje s
tistimi, ki bi jih v kriznih situacijah potrebovali (svojci, zdravstveno osebje). Poseben pomen
ima tudi impulzivnost; navzven usmerjena agresivnost, ki ne najde možnosti sprostitve, se lahko
v hipu obrne v samomorilno vedenje (64).

1.5.6.5 MOTNJE HRANJENJA
Nenazadnje naj omenimo še veliko samomorilno ogroženost tistih, ki trpijo zaradi motenj
hranjenja. Pri njih je samomorilno vedenje povezano zlasti z njihovo impulzivnostjo in
depresivnostjo. Na splošno velja, da je komorbidnost med duševnimi motnjami še močnejši
napovedni dejavnik za samomor (65).
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1.5.7 TELESNE BOLEZNI IN KRONIČNA BOLEČINA

Raziskave so pokazale, da je bilo samomorilno vedenje 2 do 3-krat pogostejše pri bolnikih, ki
so trpeli za kroničnimi bolečinami, v primerjavi s splošno populacijo (66). Tretjina oseb, ki je
naredila samomor, je bila v zadnje pol leta obravnavana zaradi telesnih težav, kar 45 % v
zadnjem mesecu pred samomorom (67).
Tako vse telesne bolezni, ki so povezane z bolečino, nevrološkimi okvarami in telesno nemočjo,
povečajo samomorilno tveganje. Sem spadajo predvsem onkološke bolezni, nevrološke bolezni
(multipla skleroza, Huntingtonova bolezen, epilepsija, poškodbe glave in hrbtenjače), sladkorna
bolezen, AIDS. Samomorilna ogroženost pa ni nujno povezana z objektivno resnostjo bolezni.
Odločujoči dejavnik je bolnikovo doživljanje resnosti bolezenskega stanja, njegova lastna
razlaga o naravi in možnih posledicah bolezni. Zato so tudi hipohondrični simptomi povezani
s povečano nevarnostjo samomora (68).

1.6. ZAŠČITNI DEJAVNIKI IN MOŽNOSTI PREPREČEVANJA
SAMOMORA
1.6.1 ZAŠČITNI DEJAVNIKI
Samomor je večplastni fenomen, ki ga določa ozadje interakcij med varovalnimi dejavniki in
dejavniki tveganja. Varovalni dejavniki vključujejo značilnosti, ki zmanjšujejo verjetnost, da
bodo posamezniki razmišljali o samomoru, ga poskušali narediti ali ga naredili. Tako so na
primer dejavniki okolja lahko sprožilni dejavniki za samomor, lahko pa so varovalni ter z
njihovim ojačenjem prispevamo k zmanjševanju samomorilnega tveganja. Pomembno je
poudariti, da varovalni dejavniki niso le zrcalna podoba dejavnikov tveganja. To so okoliščine,
ki v prisotnosti določene stopnje tveganja delujejo preventivno, ne da bi pri tem bistveno
spremenili dejavnike tveganja. Med varovalne dejavnike, ki zmanjšujejo tveganje za samomor,
spadajo individualni, družinski ali dejavniki okolja (1).
Med zelo pomembnimi varovalnimi dejavniki na ravni posameznika so ustrezni mehanizmi in
veščine spoprijemanja s težavami ter uravnavanja čustev, dobra samopodoba in
samospoštovanje, sposobnost učinkovitega reševanja težav, odprtost za sprejemanje predlogov,
izkušenj drugih ljudi in novega znanja. Nekateri raziskovalci navajajo, da je pomemben
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varovalni dejavnik tudi odgovornost do družine in otrok ter vpliv samomora na prihodnost
svojcev (69). Med družinskimi dejavniki imajo zelo pomembno vlogo dobri odnosi med
družinskimi člani ter podpora s strani družine (1).
Pomembni varovalni dejavniki iz okolja pa so socialna integracija in dobri odnosi z okolico.
Pomembno je ustvarjanje razmer in okolij, ki spodbujajo in omogočajo celovit razvoj ter
življenje posameznika ob upoštevanju njegovih zmožnosti in omejitev; široko dostopne službe
in dejavnosti za čim zgodnejšo zaznavo težav posameznika in družbe, za pravočasno in
primerno ukrepanje ter ponudbo programov pomoči in podpore (1).
Varovalne dejavnike skušamo krepiti in razvijati s primernimi politikami ter splošnimi
družbenimi in promocijskimi programi (1).

1.6.2 MOŽNOSTI PREPREČEVANJA SAMOMORA
Običajno govorimo o preprečevanju samomora takrat, ko si celotna družba na nacionalni ravni
ali le njen del (medicina, psihiatrija, psihologija) z določenimi ukrepi prizadevajo za pomembno
zmanjšanje števila samomorov prebivalcev. Aktivnosti, s katerimi se prepoznava in preprečuje
samomorilno vedenje, so razdeljene v tri skupine: primarna, sekundarna in terciarna preventiva
(1,5).
Primarna preventiva obsega čas pred začetkom samomorilnega procesa; osvešča o dejavnikih
tveganja, hkrati pa tudi krepi varovalne dejavnike. Sem spadajo dolgoročna in dolgotrajna
prizadevanja družbe, ki bi naj odpravila okoliščine, vzdušje in pritiske, v katerih nastajajo
samomorilne težnje in dejanja (11). To je področje, ki ni le domena medicine ali psihologije,
pač pa bi se morala združiti prizadevanja različnih strok: pedagogike, sociologije, filozofije,
antropologije, zgodovine, etike, biokemije, teologije in še katerih. Njihov skupni cilj naj bi bila
sprememba tistega bazičnega razpoloženja in naravnanosti ljudi, ki naj bi posameznikov ne
pripeljali do samomora, pač pa do bolj zdravega, konstruktivnega in zadovoljivega reševanja
življenjskih težav (5) .
Sekundarna preventiva samomora se ukvarja predvsem s skupinami, ki so najbolj ogrožene, ali
pa gre za preprečevanje pri tistih posameznikih, ki so samomor že kdaj poskušali. V kliničnem
smislu so rizične skupine ljudi predvsem bolniki z različnimi duševnimi motnjami (depresija,
odvisnost od alkohola ali drugih substanc, shizofrenija). Poleg teh, klinično diagnosticiranih
rizičnih skupin, spadajo med ogrožene še: svojci ljudi, ki so umrli zaradi samomora, starostniki,
bolniki s kroničnimi telesnimi boleznimi, mladostniki z osebnimi ali družinskimi problemi
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(razbita družina, alkoholizem), zaporniki oziroma ljudje v kazenskem postopku. Z njimi se
ukvarjajo strokovnjaki znotraj organizacij, ki skrbijo za duševno zdravje, delno pa tudi splošni
zdravniki in svetovalci na telefonskih kriznih linijah. Včasih je za samomorilno ogroženo osebo
lažje, če se o svojih težavah pogovori preko telefona. V Sloveniji so za ta namen uvedene
posebne telefonske krizne linije. Nekatere izmed njih lahko samomorilni klicatelj pokliče kar
štiriindvajset ur na dan, torej tudi ponoči, ko so druge oblike pomoči (npr. strokovnjaki ali
bližnji) težje dostopne. Druga velika prednost tovrstnih telefonskih linij je njihova anonimnost,
zaradi katere je klicatelj bolj odkrit do svetovalca. Ključna lastnost teh linij je tudi zaupnost, ki
je svetovalec ne sme prelomiti. Samomorilnim osebam lahko preko tovrstnih linij pomagajo
tako strokovnjaki kot tudi laiki (5).
Terciarna preventiva je tista nujna pomoč posamezniku po poskusu samomora, ki rešuje
njegovo življenje in je običajno v pristojnosti (somatske) medicine. Nanjo se veže tudi
psihološko-psihiatrična pomoč, ko strokovnjaki teh specialnosti bolnika po poskusu samomora
vidijo, se z njim pogovorijo in ocenijo, ali je potrebno nadaljnje zdravljenje v eni od
psihiatričnih ustanov ‒ bodisi bolnišnično bodisi ambulantno (5).

1.7 PREPOZNAVANJE SAMOMORILNE OGROŽENOSTI
Za osebe, ki so samomorilno ogrožene, je značilno, da kažejo znake in simptome
samomorilnosti in če jih zgodaj prepoznamo, lahko taki osebi uspešno tudi pomagamo. Poleg
bližnjih, ki so v vsakdanjem stiku z ogroženo osebo, so za razpoznavanje in tudi preprečevanje
samomorilne ogroženosti zelo pomembni tako splošni zdravniki kot tudi psihiatri in psihologi.
Večina oseb pred dokončanim samomorom obvešča okolico o svojem namenu. Takšna
sporočila so lahko besedna ali pa vedenjska, vendar pa oseba redko direktno spregovori o
samomorilnih namenih; če spregovori, to pomeni zelo visoko samomorilno ogroženost. Med
besedno sporočanje spada: razkrivanje idej o samomoru ali želje po smrti, govorjenje o
nesmiselnosti življenja, govorjenje o strahu pred smrtjo, poslavljanje in poslovilno pismo.
Vedenjsko sporočanje pa so tiste aktivnosti, ki jih običajno opravlja človek, ki se pripravlja na
dolgo potovanje ali dolgo odsotnost. Tako osebe pred samomorom pogosto urejajo finančne
zadeve, dokumentacijo brez očitnega zunanjega vzroka, pišejo oporoko, podarjajo ali vračajo
predmete posebnih vrednosti (5,70).
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Za samomorilno ogrožene posameznike so značilne tudi posebnosti v mišljenju in čustvovanju:
dihotomnost (vse ali nič, črno-belo), patognomična beseda »samo« (Samo na tak način je
mogoče urediti stvar. Samo tega si želim. Samo ta rešitev je prava. Samo to bi mi pomagalo.),
občutje brezupa oziroma nemoči (nihče, ničesar ...), beg v sanjarjenje in fantazije, nizko
samospoštovanje in slaba samopodoba, zožan pogled na svet, izolacija od skupnosti, način
oblačenja, zanemarjanje higiene, mrtva oblačila (črna, siva) (11).
Sporočanje osebkov, katerih namen je končati življenje s samomorom, je lahko na začetku
diskretno, indirektno, sčasoma pa pride do točke, kjer znaki sporočanja postanejo očitni, kar
nakazuje zelo visoko verjetnost, da bo oseba samomor tudi storila (11,71).

1.7.1 LESTVICE ZA OCENJEVANJE SAMOMORILNE OGROŽENOSTI
Izdelanih je bilo več lestvic za ocenjevanje samomorilne ogroženosti, ki se osredotočajo na
različne dejavnike: čustvovanje, prisotnost samomorilnih idej, okoliščine in načrte
samomorilnih poskusov, demografske in klinične podatke. Glede na dejstvo, da je samomor
statistično vzeto dokaj redek dogodek, je skupna slaba stvar lestvic veliko število lažno
pozitivnih rezultatov (14).

1.7.2 PSIHIATRIČNI INTERVJU
Temeljna metoda odkrivanja samomorilne ogroženosti je dinamično usmerjen psihiatrični
intervju, ki ga po možnosti dopolnimo s pogovorom s svojci. Znanje in presoja zdravnika
oziroma terapevta ostajata poleg bolnikovih sporočil najpomembnejša dejavnika v ocenjevanju
samomorilne ogroženosti. Ocenjevanje samomorilnega tveganja je proces in nikoli preprost in
izoliran dogodek (14).
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1.8 OBRAVNAVA SAMOMORILNEGA VEDENJA
Za obravnavo samomorilnega bolnika je najprej potrebna vzpostavitev in nato vzdrževanje
ustreznega terapevtskega odnosa med bolnikom in terapevtom, zato je potrebno predvsem
zaupanje in medsebojno spoštovanje. Pri zdravljenju upoštevamo skrbi in želje bolnika ter
njegovih bližnjih kot tudi njegove psihiatrične simptome. Terapevt naj vzbuja bolnikovo
neodvisnost, istočasno pa mora skrbeti za bolnikovo varnost. (5).

1.8.1 ZDRAVLJENJE Z ZDRAVILI
Kadar je samomorilnemu vedenju pridružena duševna motnja, je potrebno ustrezno zdravljenje
s psihofarmaki. Tako za zdravljenje depresije priporočajo novejše antidepresive, npr. iz vrst
SSRI, ki so manj toksični in imajo manj neželenih učinkov v primerjavi s starejšimi
tricikličnimi antidepresivi. To pa seveda nima takojšnega antisuicidalnega učinka, kajti
antidepresivi za zdravljenje depresivne motnje za učinkovanje potrebujejo okvirno tri tedne. Za
zdravljenje različnih duševnih motenj uporabljamo tudi druge vrste psihofarmakov, kot so
antipsihotiki, predvsem za zdravljenje psihotičnih motenj, stabilizatorji razpoloženja za
zdravljenje razpoloženjskih motenj in anksiolitiki (skrbno pod nadzorom in omejen čas) za
zmanjševanje tesnobe (72).

1.8.1.1 ANTIDEPRESIVI
Narejene so bile številne raziskave, ki so povezovale večjo porabo antidepresivov z upadom
števila samomorov v posameznih regijah ali državah (73‒82) z nekaterimi izjemami (83).
Raziskovalci poročajo, da je od leta 1995 do leta 2010 upadalo število samomorov v večini
evropskih držav, razen na Malti, na Poljskem in Portugalskem, kjer je število samomorov v
omenjenem obdobju celo naraslo (82). Po drugi strani pa je število predpisanih antidepresivov
v zadnjih letih naraščalo v številnih evropskih državah (82, 83, 84). Tako je največja evropska
raziskava pokazala, da je število samomorov v obratnem sorazmerju s številom predpisanih
antidepresivov od leta 1980 do leta 2009 v 28-ih evropskih državah (Avstrija, Belgija,
Bolgarija, Hrvaška, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Nemčija, Grčija, Madžarska,
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Islandija, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Nizozemska, Norveška, Poljska, Romunija,
Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Švica, Velika Britanija), razen na Portugalskem (82).
Tudi številne posamezne raziskave so ravno tako poročale o povezavi med večjim številom
predpisanih antidepresivov in padcem števila samomorov v različnih evropskih državah.
Raziskovalci na Madžarskem, ki je v svetovnem vrhu glede števila samomorov, so povezali
znižanje samomorilnega količnika v letih 1999‒2005 z večjim številom predpisanih
antidepresivov in tako uspešnejšim zdravljenjem depresije pri obeh spolih ter zlasti pri
najstarejših prebivalcih, kjer je bilo predpisanih največ antidepresivov (79). Podobno je
Korkeila ugotavljal, da je večje število predpisanih antidepresivov povezano z znižanjem števila
samomorov na Finskem (77). Bramness je ugotavljal, da je znižanje samomorilnega količnika
na Norveškem povezano z naraščanjem predpisovanja ne-tricikličnih antidepresivov (76). Tudi
raziskovalci s Švedske so poročali, da ugotavljajo večje število predpisanih antidepresivov in
znižanje samomorilnega količnika (75). Guaiana je raziskoval samomorilnost v regiji Emilia
Romagna v Italiji in ugotovil povezavo med večjo porabo antidepresivov in znižanjem
samomorilnega količnika (80).
Do podobnih rezultatov so prišli tudi raziskovalci izven Evrope. Gibbons je v ZDA raziskoval
vpliv predpisovanja različnih vrst antidepresivov na samomorilni količnik. Ugotovil je
pozitivno povezavo med številom predpisanih tricikličnih antidepresivov in samomorilnim
količnikom, po drugi strani pa obratno sorazmerje med številom predpisanih SSRI in drugih
novejših antidepresivov ter samomorilnim količnikom, kar lahko odraža učinkovitost
zdravljenja s SSRI in novejših antidepresivov, manj neželenih učinkov ter manj toksičnih
učinkov v primeru samomorilnega poizkusa (73). Raziskovalci z Japonske so poročali, da je
število predpisanih novejših antidepresivov, zlasti SSRI-jev, povezano z nižjim samomorilnim
količnikom na Japonskem, povezava pa je bila najizrazitejša pri moških (78). V Izraelu so tudi
ugotovili pomembno znižanje samomorilnega količnika v povezavi z večjim številom
predpisanih antidepresivov, predvsem pri starejših (74).

1.8.1.2 ANKSIOLITIKI
Medtem ko so bile narejene številne raziskave o povezavi med številom predpisanih
antidepresivov in samomorilnim količnikom, ki so pokazale povezanost med porastom števila
predpisanih anitidepresivov in nižjim samomorilnim količnikom (73‒85), je bilo po drugi strani
narejenih le malo raziskav o povezavi med številom predpisanih anksiolitikov in samomorilnim
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količnikom (86‒88). Tako so raziskave pokazale, da obsežno predpisovanje anksiolitikov in
zdravljenje depresije z njimi zviša samomorilni količnik (86‒88).
Carlsten je v svoji raziskavi ugotovil kar štirinajstkratno višje tveganje za samomor pri starejši
populaciji (> 65 let), ki je imela predpisane sedative in hipnotike za zdravljenje depresije,
anksioznosti in motenj spanja (88). Zanimiva je bila tudi raziskava v ZDA pri zdravnikih, ki so
naredili samomor. Pokazala je, da je duševna motnja pomemben dejavnik tveganja za samomor,
kajti večina zdravnikov, ki je naredila samomor, je imela pridruženo duševno motnjo, kar so
ugotovili s pomočjo psiholoških avtopsij. S pomočjo posmrtne toksikološke analize pa so
dokazali, da so bili večinoma medikamentozno neustrezno zdravljeni, kajti v krvi so ugotovili
predvsem prisotnost benzodiazepinov, antipsihotikov in barbituratov, ne pa tudi antidepresivov
(89).

1.8.1.3 ANTIPSIHOTIKI IN LITIJ
Raziskave so pokazale, da je shizofrenija kot najpogostejša psihotična motnja pomemben
dejavnik tveganja za samomorilno vedenje (90), vendar se v literaturi pojavljajo razhajanja
glede učinka antipsihotičnega zdravljenja na samomorilno vedenje pri bolnikih s shizofrenijo
(91). Raziskovalci pa so si enotni, da je za preprečevanje samomorilnega vedenja pri bolnikih
s shizofrenijo najpomembnejše, da izberemo antipsihotik, ki naj bi predvsem zmanjševal
impulzivnost, sovražnost in depresivno razpoloženje ter hkrati ne bi povzročal ekstrapiramidnih
neželenih učinkov (91). Tako raziskovalci poročajo, da predvsem klozapin pomembno
zmanjšuje tveganje za samomorilno vedenje pri bolnikih s shizofrenijo v primerjavi z ostalimi
tipičnimi in atipičnimi antipsihotiki (91‒93).
Narejena je bila tudi metaanaliza, ki je zajela 48 randomiziranih raziskav, kjer so primerjali litij
s placebom in ostalimi zdravili za zdravljenje motenj razpoloženja. Ugotovili so, da zdravljenje
z litijem pomembno zmanjša število samomorov pri bolnikih z unipolarno in bipolarno
depresijo (94).

1.8.2 PSIHOTERAPEVTSKA OBRAVNAVA SAMOMORILNEGA VEDENJA
Evropsko združenje za psihiatrijo (EPA) v svojih smernicah priporoča multidisciplinarno
obravnavo posameznikov s samomorilnim vedenjem, predvsem posameznikov s tako
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imenovano kronično samomorilnostjo, ki poleg psihofarmakološkega zdravljenja vključuje tudi
psihosocialno zdravljenje in podporo (72).
Kot velja za zdravljenje z zdravili, je tudi psihoterapevtski pristop pri samomorilno ogroženem
posamezniku le začetek daljše obravnave. V pogovoru moramo najprej doseči, da se človek, ki
se je v samomorilni krizi zaprl vase, spet odpre. Nato ga moramo poslušati, da se s tem
razbremeni zadrževane napetosti. Razumevanje, empatija in čustvena podpora pomagajo, da
uvidi še druge možnosti izbire razen samomora. Pomembno je tudi delovati proti zoženju
bolnikovega mišljenja in doživljanja ter razširiti njegov zorni kot. Alternative samomorilnemu
vedenju je mogoče poiskati tako, da bolnik o problemu ponovno premisli na nekoliko drugačen
način in pretehta druge strategije reševanja. Nove konceptualizacije morda ne rešijo problema
v celoti, lahko pa ponudijo možnosti, s katerimi je mogoče živeti. To je osnovni cilj
psihoterapevtskega dela s samomorilno ogroženo osebo. Osnovna strategija ni prepričevanje o
neustreznosti samomorilnega vedenja, ampak zmanjševanje bolnikove duševne stiske, ki je
samomorilno vedenje ali razmišljanje povzročila. Čeprav je terapevt v poteku pogovora
aktiven, mora vsak korak sproti preveriti, koliko je sprejemljiv za bolnika. Oseba v samomorilni
krizi je namreč še posebej občutljiva za napačne ali tudi točne, vendar prehitre in preveč nasilne
interpretacije (5, 10‒12).
Pri dolgotrajni obravnavi samomorilno ogroženih posameznikov pa je potrebno biti pozoren na
transfer in kontratransfer, terapevt mora prepoznavati lastne občutke, ki jih v njem zbuja
pacient. Pomembno je ravnovesje med nudenjem konstantnosti in stabilnosti ter med
prevzemanjem vloge večnega rešitelja. Prevzeti odgovornost za zdravljenje bolnika ni enako
kot prevzeti odgovornost za njegovo življenje. Naj omenimo še pomembnost ustreznega
posvetovanja terapevta in supervizije predvsem pri bolnikih s hudo in kronično
samomorilnostjo, pri spremljanju in obravnavi kontratransferja, pri preverjanju pravilnosti
kliničnih odločitev in iskanju novih terapevtskih možnosti (11,15).
Raziskovalci so
psihoterapevtske

v številnih raziskavah in metaanalizah ugotavljali pomembnost
obravnave

samomorilno

ogroženih

posameznikov

(72,95).

Glede

psihoterapevtskega zdravljenja bolnikov s samomorilnim vedenjem obstaja za kognitivnovedenjsko psihoterapijo največ z raziskavami podprtih dokazov o njeni učinkovitosti (96),
vendar so učinkovite tudi ostale psihološke terapije. Pomembno pa je poudariti, da so
samomorilnemu vedenju pogosto pridružene duševne motnje (po podatkih iz raziskav kar v 90
%), zato EPA priporoča predvsem ustrezno zdravljenje in psihoterapevtsko obravnavo duševnih
motenj za preprečevanje samomorilnega vedenja (72). Tako je metaanaliza, v katero je bilo
vključenih pet randomiziranih raziskav in 365 bolnikov z veliko depresijo, pokazala, da je
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zdravljenje velike depresije s psihodinamsko usmerjeno psihoterapijo in antidepresivi
učinkovitejše od zdravljenja brez psihodinamske psihoterapije (samo z antidepresivi). V
metaanalizi so bolniki, ki so za zdravljenje prejeli tako medikamentozno terapijo
(antidepresive) kot tudi psihodinamsko psihoterapijo (v štirih raziskavah interpersonalno
psihodinamsko psihoterapijo, v eni raziskavi pa kratko suportivno psihodinamsko
psihoterapijo), dosegli pomembno nižje število simptomov depresije na Hamilton lestvici v
primerjavi z bolniki, ki so za zdravljenje velike depresije prejeli le antidepresive (97).
Raziskovalci so tudi ugotovili, da je zdravljenje velike depresije s kognitivno vedenjsko
psihoterapijo in antidepresivi učinkovitejše od zdravljenja brez kakršnihkoli psihoterapevtskih
intervencij (samo z medikamentozno terapijo). V metaanalizo so zajeli dvanajst randomiziranih
raziskav in skupno 669 bolnikov z veliko depresijo in ugotovili, da so bolniki, ki so bili deležni
zdravljenja s kognitivno vedenjsko psihoterapijo in antidepresivi, dosegli pomembno nižje
število depresivnih simptomov (za ocenjevanje so uporabili Hamilton lestvico depresije in
Beckovo lestvico depresije) v primerjavi z bolniki, ki so prejeli le antidepresive (98).

1.9 GEOGRAFSKE POSEBNOSTI POJAVLJANJA SAMOMORA
Znano je, da se število samomorov geografsko zelo razlikuje; najvišji samomorilni količnik
najdemo v vzhodni Evropi, najnižji pa v muslimanskih in latinsko-ameriških državah (3). Razen
tega, da obstajajo velike razlike v samomorilnem količniku med različnimi državami na svetu,
nekatere raziskave poročajo tudi o pomembnih razlikah v samomorilnem količniku med
različnimi regijami znotraj iste države (40, 99‒101).
Tako raziskave iz Združenih držav Amerike (ZDA) poročajo o pomembnih razlikah v
samomorilnem količniku, ki je v zahodnih državah vrsto let višji kot v vzhodnih kljub
upoštevanju posameznih demografskih dejavnikov, kot so spol, starost in pripadnost določeni
rasni ali etnični skupini (101). Shirira je nadalje ugotavljal, kateri dejavniki vplivajo na število
samomorov v posameznih regijah znotraj ZDA; ali so pomembnejši okoljsko specifični
dejavniki posameznih regij v ZDA ali pa so to populacijsko specifični dejavniki prebivalcev, ki
živijo v tisti regiji. V raziskavo so vključili regije z najvišjim (Arizona, Colorado, Montana,
New Mexico, Nevada, Oregon, Wyoming) in najnižjim (Connecticut, Illinois, Massachusetts,
New Jersey, New York) samomorilnim količnikom v ZDA. Za vsako regijo so prebivalce, ki
so naredili samomor, razdelili v tri različne skupine: prebivalci, ki so vse svoje življenje živeli
v isti regiji, prebivalci, ki so se v času življenja preselili v drugo regijo in tam živeli do konca
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življenja, in prebivalci, ki so se le začasno preselili iz druge regije. V regijah z visokim
samomorilnim količnikom so imele vse tri skupine prebivalcev zvišan samomorilni količnik.
Tako so ugotovili, da izpostavljenost regijskim dejavnikom krajši čas (priseljenci) kot tudi vse
življenje vpliva na samomorilno vedenje. V regijah z nizkim samomorilnim količnikom pa so
imeli prebivalci, ki so vse svoje življenje preživeli v domači regiji, nižje število samomorov kot
prebivalci, ki so se preselili iz regije z visokim samomorilnim količnikom. Tako v regijah z
visokim samomorilnim količnikom kot v regijah z nizkim pa je dostop do strelnega orožja
pomembno vplival na število samomorov. Prišli so do zaključkov, da tako določene značilnosti
posameznih regij kot tudi razpoložljivost določenih samomorilnih sredstev (dostop do orožja)
vplivajo na število samomorov v izbranih regijah znotraj ZDA (102).
Tudi raziskave iz Evrope poročajo o geografski raznolikosti samomorilnega količnika.
Slovenija spada med države v Evropi z visokim samomorilnim količnikom, značilno zanjo pa
je tudi, da so razlike med regijami po količniku samomora skoraj take kot med evropskimi
državami (40). Tudi za sosednjo državo Hrvaško je značilna regionalna razporeditev števila
samomorov z južnim mediteranskim delom, kjer je samomorilni količnik nizek podobno kot v
sosednji Italiji, in severnozahodnim celinskim predelom, kjer je samomorilni količnik visok kot
v Sloveniji in na Madžarskem. Raziskovalci ugotavljajo, da naj bi bile regionalne razlike v
samomorilnem količniku na Hrvaškem odraz različnih ekonomskih, kulturnih, klimatskih pa
tudi genetskih dejavnikov (99). O regionalni posebnosti razporeditve števila samomorov
poročajo tudi raziskovalci iz Švice, kjer ugotavljajo predvsem razliko med nemško govorečim
in francosko govorečim predelom Švice. Tako je v skupini mladih in v srednji starostni skupini
višji samomorilni količnik v francosko govorečem predelu Švice, medtem ko je v starostni
skupini starejših od 70 let samomorilni količnik višji v nemško govorečem predelu Švice (103).

1.9.1 VPLIV GENETSKIH DEJAVNIKOV NA GEOGRAFSKE POSEBNOSTI
SAMOMORILNEGA KOLIČNIKA
Znotraj Evrope narodi z visokim samomorilnim količnikom oblikujejo področje v obliki črke J
(40,100,104). Razprostranjenost samomorilnega količnika v obliki črke J pa se po tej podmeni
razlaga v genetski dovzetnosti za samomorilno vedenje v teh državah. Kot primer skupne
genetske dovzetnosti naj bi bili Madžari v srednji Evropi in Finci ter Korelijci v severni Evropi.
Gre za pripadnike ugro-finske etnično jezikovne skupine, pri katerih je samomorilnost velika.
Podobno visok količnik samomora imajo tudi pripadniki obeh etničnih skupnosti, ki živijo kot
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manjšina drugje (npr. na Uralu) (105). Voracek pa poroča, da naj bi bile regionalne razlike v
samomorilnem količniku znotraj Avstrije odraz genetskih dejavnikov (100).

1.9.2 VPLIV SOCIALNO-EKONOMSKIH DEJAVNIKOV NA GEOGRAFSKO
RAZPOREDITEV SAMOMORILNEGA KOLIČNIKA
Poleg genetskih dejavnikov so številni raziskovalci pripisovali regijske razlike v samomorilnem
količniku zlasti raznolikim socialno-ekonomskim dejavnikom okolja (17,18). Tako je Fukuda
ugotavljal, da na razlike v samomorilnem količniku med različnimi regijami na Japonskem
vplivajo predvsem neenaki socialno-ekonomski dejavniki (106). Tudi Agbayewa s sodelavci je
ugotovil, da na regijske razlike v samomorilnem količniku pri populaciji > 65 let vplivajo zlasti
socialni dejavniki (107). Cheong je v Koreji raziskoval vpliv regionalnih dejavnikov na
samomorilni količnik. Prišel je do zaključka, da značilnosti posameznih regij različno vplivajo
na različne starostne skupine prebivalcev ter različno na ženske in na moške (108). Hasselback
je v Kanadi ugotavljal vpliv sociodemografskih dejavnikov na regijsko raznolikost
samomorilnega količnika. Ugotovil je, da sta najpomembnejša dejavnika, ki vplivata na
samomorilni količnik, povprečni dohodek na prebivalca (obratno sorazmerno) in število
brezposelnih (premo sorazmerno) (109).

1.9.3 VPLIV RAZPOLOŽLJIVOSTI STORITEV NA PODROČJU DUŠEVNEGA
ZDRAVJA NA GEOGRAFSKO RAZPOREDITEV SAMOMORILNEGA
KOLIČNIKA
Številni raziskovalci so ugotavljali neenakomerno razpoložljivost storitev na področju
duševnega zdravja med različnimi regijami znotraj iste države (110‒112), kar naj bi tudi
doprineslo k regijskim razlikam v samomorilnem količniku (113). V številnih raziskavah so
poročali, da imajo ruralna področja višji samomorilni količnik v primerjavi z urbanimi področji
(114,115) kljub večji socialni podpori v ruralnih predelih (116). Po drugi strani pa imajo ti
predeli slabšo dostopnost storitev na področju duševnega zdravja (117,118). V ruralnih
predelih Avstralije beležijo višje število samomorov predvsem med mladimi moškimi. Quine
je ugotavljal, da imajo adolescenti v teh predelih slabšo zdravstveno oskrbo v primerjavi z
vrstniki iz urbanih predelov Avstalije, kar se zlasti odraža v večjem številu samomorov in
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neželeni nosečnosti med temi mladimi (119). Tudi raziskovalci iz Japonske poročajo, da imajo
ruralna področja višji samomorilni količnik kot urbani predeli (120).

1.9.4 VPLIV KLIMATSKIH DEJAVNIKOV NA GEOGRAFSKO RAZPOREDITEV
SAMOMORILNEGA KOLIČNIKA

Nekateri raziskovalci so poleg regijskih razlik ugotavljali tudi neenakomerno sezonsko
razporeditev samomorov (121‒123). Tako so ugotavljali regijske razlike v samomorilnem
količniku v povezavi s klimatskimi dejavniki (124,125). Haws s sodelavci je raziskoval vpliv
nadmorske višine na regijske razlike v samomorilnem količniku v Združenih državah Amerike.
Postavili so hipotezo, da naj bi nižja vsebnost kisika na višji nadmorski višini porušila
bioenergetsko ravnotežje, kar naj bi vodilo v pogostejše pojavljanje razpoloženjskih motenj pri
prebivalcih na višjih nadmorskih višinah (124). Tsai pa je primerjal vpliv socioekonomskih in
klimatskih dejavnikov na regijske razlike v samomorilnem količniku na Tajvanu in zaključil,
da socioekonomski dejavniki (razmerje med spoloma, samskost, starost
> 65 let, brezposelnost, nizki dohodki) odtehtajo klimatske dejavnike (temperature, količina
padavin, število sončnih dni) (125).

1.10 POJAVLJANJE SAMOMORILNEGA VEDENJA V SLOVENIJI
Samomorilni količnik v Sloveniji je med najvišjimi v Evropi in svetu. Samomorilno vedenje ob
osebni stiski oseb in njihovih svojcev predstavlja velik javnozdravstveni problem z močnimi
družbenimi, čustvenimi in ekonomskimi posledicam. Število umrlih zaradi samomora v
Sloveniji vsako leto pomeni približno 3 odstotke vseh smrti (125).

1.10.1 SPREMLJANJE SAMOMORILNEGA VEDENJA V SLOVENIJI SKOZI ČAS
Obremenjenost Slovenije s samomori sega že v zgodovino. Prvi podatki o samomorilnosti na
naših tleh izhajajo iz leta 1873, ko so bili zabeleženi trije samomori na 100.000 prebivalcev na
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tedanjem Kranjskem (11). V času avstro-ogrske vladavine beležijo 6,8 samomorov na 100.000
prebivalcev na leto, kar ne kaže realnega stanja, saj se takraten vpliv katolištva kaže tudi v tem,
da so samomor kot vzrok smrti družine običajno prikrivale (8). Brata Pirc (Bojan ter Ivo Pirc)
sta napisala knjigo »Pregled zdravja v Dravski banovini med letoma 1921 in 1935«, kjer
ugotavljata, da je tedaj samomorilni količnik (na 100.000 prebivalcev na leto) za Dravsko
banovino znašal okrog 19, kar je v tistem času pomenilo, da je to območje v Evropi že zelo
ogroženo. Prva poročila o visokem številu samomorov v Sloveniji pa se pojavijo šele po letu
1960, saj je tedaj količnik samomorilnosti znašal že 25 samomorov na 100.000 prebivalcev.
Problem samomorilnosti v Sloveniji ni prihajal toliko do izraza, vse dokler se Slovenija ni
osamosvojila, saj se je slovenski visoki količnik samomorilnosti dobro skrival za relativno
nižjim jugoslovanskim povprečjem. Slovenija kot samostojna država je bila leta 1993 med 47
državami, ki jih je zajela svetovna zdravstvena statistika, s količnikom samomora 30,9 na 6.
mestu (126). Tako je zadnjih nekaj desetletij samomorilni količnik v Sloveniji relativno visok,
in sicer je v nekaterih letih znašal celo nad 30 samomorov na 100.000 prebivalcev (125).

1.10.2 GEOGRAFSKE POSEBNOSTI SAMOMORILNEGA KOLIČNIKA V
SLOVENIJI
Za Slovenijo je značilno, da so razlike v samomorilnem količniku med regijami zelo velike,
med severovzhodno in jugozahodno Slovenijo pa več kot trikratne. Med regije z najvišjim
količnikom v Sloveniji sodijo Prekmurje, Štajerska, Koroška in Dolenjska, najmanj samomorov
pa je v Osrednji Sloveniji in na Primorskem (40). Zanimivo pa je, da regionalne razlike v
samomorilnem količniku v Sloveniji obstajajo, odkar so na voljo regionalni podatki o številu
samomorov v Sloveniji. Tako o regijski samomorilni ogroženosti poroča že Milčinski (11).

1.10.3 ZNAČILNOSTI SAMOMORILNEGA VEDENJA V SLOVENIJI

V Sloveniji tako kot v Evropi samomor stori več moških kot žensk (3,5-krat več) (40). Tveganje
za samomor pri ljudeh v Sloveniji podobno kot tudi v nekaterih državah drugod po svetu s
starostjo narašča. Med umrlimi, ki so umrli zaradi samomora, je najmanj otrok in najstnikov,
vendar je v Sloveniji samomorilni količnik tudi pri najstnikih med najvišjimi v svetu. Na leto
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zaradi samomora pri nas umre približno 20 mladoletnikov. Njihov delež je bil najvišji v drugi
polovici 90. let prejšnjega stoletja, ko se je povzpel glede na skupno število samomorov čez 5
%. Po letu 2005 je bil delež mlajših od 20 let med osebami, ki so naredile samomor, vedno nižji
od 2 %. Izjema je bilo leto 2010, ko je znašal 2,9 % (126). V raziskavi »Dejavniki tveganja pri
slovenskih srednješolcih«, ki so jo izvedli leta 1998, je kar sedem odstotkov fantov in štirinajst
odstotkov deklet, starih od 14 do 19 let, poročalo, da so že poskušali storiti samomor. Med
anketiranimi dijaki prvih letnikov srednjih šol jih je skoraj tretjina vsaj enkrat ali pogosto
razmišljala o tem, da bi se poškodovali, 16 odstotkov pa jih je navedlo, da so poskusili storiti
samomor enkrat ali pogosteje (127).
Po drugi strani pa je bil delež umrlih, ki so umrli zaradi samomorov v starosti nad 64 let, najnižji
(19,5 %) leta 1994; do leta 2012 pa je narasel za 15 odstotnih točk. Leta 2011 je bilo največ
oseb, ki so umrle zaradi samomora (vsaka tretja), starejših od 64 let (126).
Med metodami samomora v Sloveniji že ves čas prevladuje obešanje (65 %), v manjšem
odstotku sledijo zastrupitve, utopitve, strelne poškodbe, skok z višine, leganje pod predmet v
gibanju in poškodbe z ostrimi predmeti. Načini izvedbe samomora se močno razlikujejo po
spolu, pri obeh spolih pa prevladuje obešanje, ki je sicer pogostejše med moškimi. Tako dve
tretjini vseh moških umre zaradi samomora z obešanjem. Delež obešanj pa je visok tudi pri
ženskah in znaša več kot polovico vseh samomorov (128).
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2. NAMEN, CILJI, HIPOTEZE
2.1 NAMEN
Namen raziskave je širitev znanja o dejavnikih povezanih s samomorilnim vedenjem na ravni
regij v Sloveniji, kar bo olajšalo usmerjene ukrepe v preventivi samomora ob skrbi za
enakomerno razpoložljivost storitev na področju duševnega zdravja.

2.2 CILJI
Cilj raziskave je ugotoviti vpliv različnih socioekonomskih dejavnikov in dejavnikov
razpoložljivosti psihiatričnih zdravstvenih storitev na samomorilni količnik v posameznih
regijah znotraj Slovenije.
V drugem delu raziskave smo uporabili Vprašalnik o bolnikovem zdravju PHQ-9, s pomočjo
katerega smo ocenili pogostnost depresivnih motenj v splošni ambulanti v različnih slovenskih
regijah.

2.3 HIPOTEZE
Hipoteza 1: Samomorilni količnik v izbrani regiji je povezan s številom ambulantnih psihiatrov
na 100.000 prebivalcev v isti regiji.
Hipoteza 2: Samomorilni količnik v izbrani regiji je povezan s porabo antidepresivov (številom
izdanih receptov antidepresivov na 1000 prebivalcev) v isti regiji.
Hipoteza 3: Samomorilni količnik v izbrani regiji je povezan s porabo benzodiazepinov (število
izdanih receptov benzodiazepinov na 1000 prebivalcev) v isti regiji.
Hipoteza 4: Samomorilni količnik v izbrani regiji je povezan s stopnjo registrirane
brezposelnosti v isti regiji.
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Hipoteza 5: Pogostnost nezdravljenih depresivnih motenj v splošni ambulanti je večja v regijah
z visokim samomorilnim količnikom kot v regijah z nizkim samomorilnim količnikom.
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3. ZASNOVA RAZISKAVE, OPIS METOD
3.1. ZASNOVA RAZISKAVE
Raziskavo smo razdelili na dva dela. V prvem delu smo retrospektivno ugotavljali, kateri
socioekonomski dejavniki in dejavniki razpoložljivosti psihiatričnih zdravstvenih storitev so
povezani s samomorilnim količnikom v različnih regijah v Sloveniji. Podatke smo zbirali za
vsako leto posebej v 10-letnem obdobju (od leta 2000 do vključno leta 2009). Pridobili smo jih
na Inštitutu za varovanje zdravja (IVZ) in Statističnem uradu Republike Slovenije (SURS).
V drugem delu raziskave smo prospektivno ugotavljali pogostnost depresivnih motenj v splošni
ambulanti v različnih slovenskih statističnih regijah.

3.2 METODE DELA
V prvem delu smo izvedli retrospektivno raziskavo. Slovenija je razdeljena na 12 statističnih
regij:

Obalno-kraška,

Goriška,

Gorenjska,

Osrednjeslovenska,

Notranjsko-kraška,

Jugovzhodna Slovenija, Spodnjeposavska, Zasavska, Savinjska, Koroška, Podravska in
Pomurska regija (slika 1). Statistične regije v Sloveniji so bile ustanovljene leta 2000 za
statistične in pravne namene (129). V prvem delu raziskave smo z namenom pridobitve jasnejše
slike razlik v samomorilnem količniku med posameznimi regijami v Sloveniji zbrali podatke o
številu samomorov, o socialno-ekonomskih dejavnikih, o dejavnikih razpoložljivosti
zdravstvenih storitev na področju duševnega zdravja, o številu obravnavanih duševnih motenj
ter o številu predpisanih receptov antidepresivov in anksiolitikov za vsako regijo in za vsako
leto posebej od leta 2000 do vključno 2009.
V drugem delu raziskave pa smo s pomočjo vprašalnika o bolnikovem zdravju PHQ-9
ugotavljali pogostnost pojavljanja depresivnih motenj in samomorilnih misli pri bolnikih, ki so
obiskali splošnega oziroma družinskega zdravnika v različnih statističnih regijah.
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Slika 1: Slovenija, razdeljena na 12 statističnih regij.

3.2.1 PODATKI O ŠTEVILU SAMOMOROV
Zbrali smo podatke o številu samomorov v 12-ih slovenskih statističnih regijah v 10-letnem
obdobju (od leta 2000 do vključno 2009) in izračunali samomorilni količnik. Podatke o številu
samomorov smo dobili na Inštitutu za varovanje zdravja Republike Slovenije. Ker je v Sloveniji
obvezno registrirati vse smrti in vzroke smrti, je slovenska vitalna statistika natančna in
popolna. Po drugi strani pa so raziskovalci ugotavljali, da je samomor kot vzrok smrti pogosto
napačno klasificiran (130). Kapusta poudarja, da število opravljenih obdukcij pomembno
vpliva na natančnost vitalne statistike glede števila samomorov (131). Za Slovenijo nimamo
podatka o številu opravljenih obdukcij glede na število vseh smrti. V zadnji raziskavi, ki so jo
opravili Zupanc in sodelavci, pa so ugotovili, da je bilo v osrednji in severozahodni Sloveniji
obduciranih 78,1 % vseh oseb, ki so umrle zaradi samomora od leta 2000 do vključno leta 2007
(132).
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3.2.2 PODATKI O ŠTEVILU PREBIVALCEV IN SOCIALNO-EKONOMSKI
DEJAVNIKI
Podatke o številu prebivalcev in o socialno-ekonomskih dejavnikih v 12 slovenskih statističnih
regijah v 10-letnem obdobju (od leta 2000 do vključno 2009) smo dobili na državnem
Statističnem uradu Republike Slovenije. Zbrali smo podatke o najpogostejših socialnoekonomskih dejavnikih tveganja za samomor: bruto domači proizvod (BDP), stopnja
registrirane brezposelnosti, število porok na 1000 prebivalcev, število ločitev na 1000
prebivalcev. BDP je ekonomsko-gospodarski izraz, ki označuje najpomembnejši agregat
nacionalnih računov in najobsežnejše merilo celotne ekonomske dejavnosti v državi. Je tržna
vrednost vseh končnih proizvodov in storitev, ki jih je ustvarilo gospodarstvo neke države v
enem letu (133). Stopnja registrirane brezposelnosti je definirana kot delež registriranih
brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom in je izražena v odstotkih (134).

3.2.3 PODATKI O RAZPOLOŽLJIVOSTI STORITEV NA PODROČJU
DUŠEVNEGA ZDRAVJA
Podatke o razpoložljivosti storitev na področju duševnega zdravja smo dobili na Inštitutu za
varovanje zdravja Republike Slovenije. Tako smo zabeležili podatke o številu ambulantnih
psihiatrov na 100.000 prebivalcev, številu kliničnih psihologov na 100.000 prebivalcev in
številu specialistov splošne in družinske medicine na 100.000 prebivalcev. Število ambulantnih
psihiatrov smo izračunali iz števila delovnih ur (upoštevali redne in honorarne ure). Upoštevali
smo normativ 1430 ur na osebo na leto (135). Nekateri raziskovalci so ugotavljali povezanost
med številom psihoterapevtov in številom samomorov (136), vendar bolnike v Sloveniji
psihoterapevtsko obravnavajo predvsem psihiatri in klinični psihologi. V pripravi je tudi zakon
o psihoterapevtski dejavnosti, ker se na prostem trgu pojavljajo različni ponudniki
psihoterapevtskih storitev, predvsem tisti, ki so končali izobraževanje in usposabljanje iz
psihoterapije v različnih obstoječih programih po društvih, šolah in inštitutih.
Specialistična psihiatrična ambulantna dejavnost je v Sloveniji organizirana v bolnišnicah,
zdravstvenih domovih in zasebnih ordinacijah. V Sloveniji je šest psihiatričnih bolnišnic:
Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana (Osrednjeslovenska regija), Univerzitetni klinični
center Maribor ‒ oddelek za psihiatrijo (Podravska regija), Psihiatrična bolnišnica Vojnik
(Savinjska regija), Psihiatrična bolnišnica Ormož (Pomurska regija), Psihiatrična bolnišnica
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Idrija (Goriška regija), Psihiatrična bolnišnica Begunje (Gorenjska regija). V ostalih slovenskih
statističnih

regijah

(Obalno-kraška,

Notranjsko-kraška,

Jugovzhodna

Slovenija,

Spodnjeposavska, Zasavska, Koroška) pa je specialistična psihiatrična ambulantna dejavnost
organizirana le v zdravstvenih domovih in zasebnih ordinacijah. Upoštevali smo le ambulantno
psihiatrično dejavnost, ker imajo v Sloveniji le nekatere statistične regije (Osrednjeslovenska,
Podravska, Savinjska, Pomurska, Goriška, Gorenjska) bolnišnično psihiatrično dejavnost.
Medtem ko je zdravljenje v psihiatrični bolnišnici potrebno v akutnih življenjsko ogrožajočih
situacijah, je za dolgotrajno zdravljenje samomorilno ogroženih posameznikov pomembno
redno ambulantno spremljanje in zdravljenje s strani ambulantnega psihiatra, skupaj s kliničnim
psihologom in splošnim zdravnikom.

3.2.4. PODATKI O ŠTEVILU OBRAVNAVANIH PRIMEROV DUŠEVNIH MOTENJ
Podatke smo dobili na Inštitutu za varovanje zdravja Republike Slovenije. Zbrali smo podatke
o številu obravnavanih primerov duševnih motenj na 1000 prebivalcev (depresija, duševne
motnje zaradi rabe alkohola in psihotične motnje). V Sloveniji postavimo diagnozo duševne
motnje glede na Mednarodno klasifikacijo bolezni, 10. revizija (MKB-10): depresija (F32, F33,
F41.2), duševne motnje zaradi uživanja alkohola (F10.0- F10.9) in psihotične motnje (F20.‒
F29) (137).

3.2.5. PODATKI O ŠTEVILU PREDPISANIH PSIHOFARMAKOV
Zabeležili smo podatke o številu izdanih receptov antidepresivov, anksiolitikov in
antipsihotikov na 1000 prebivalcev ter razmerje med predpisanimi antidepresivi in anksiolitiki
(število izdanih receptov antidepresivov smo delili s številom izdanih receptov anksiolitikov).
Podatke smo dobili na Inštitutu za varovanje zdravja Republike Slovenije. Za Slovenijo so na
voljo podatki od leta 2002 naprej. Zdravila (antidepresivi, anksiolitiki in antipsihotiki) smo
uvrstili glede na Anatomsko-terapevtsko-kemični (ATK) klasifikacijski sistem zdravil.
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3.2.6. PODATKI O POGOSTNOSTI DEPRESIVNIH MOTENJ IN SAMOMORILNIH
MISLI PRI BOLNIKIH, KI OBIŠČEJO SPLOŠNEGA ZDRAVNIKA
V drugem delu raziskave smo s pomočjo vprašalnika o bolnikovem zdravju PHQ-9
prospektivno ugotavljali pogostnost pojavljanja depresivnih motenj in samomorilnih misli pri
bolnikih v ambulanti splošnega oziroma družinskega zdravnika v različnih slovenskih
statističnih regijah. Prospektivni del raziskave smo naredili v mesecu maju leta 2012 in v našo
raziskavo povabili vse splošne oz. družinske zdravnike iz Slovenije (v letu 2012 jih je bilo v
Sloveniji okrog 900). Splošni oziroma družinski zdravniki, ki so bili pripravljeni sodelovati v
raziskavi, so 10 do 20 zaporednim bolnikom, ki so obiskali splošno ambulanto, razdelili
vprašalnike PHQ-9. Ker raziskave (138) poročajo, da s pomočjo samoocenjevalnih lestvic
odkrijemo bolnike, pri katerih je bolezen, kot je npr. depresija, velikokrat spregledana in tudi
nezdravljena, lahko posredno sklepamo o številu spregledanih in nezdravljenih depresivnih
motenj.
PHQ-9 je samoocenjevalna lestvica, ki je bila prevedena v slovenščino in je prosto dostopna
tudi na strani IVZ (139). Vsebuje devet skupin simptomov, ki so značilni za depresijo glede na
DSM IV klasifikacijo. Posameznik na 4-stopenjski lestvici označi, koliko časa so bili simptomi
prisotni v obdobju zadnjih dveh tednov; skupno lahko doseže od 0 do 27 točk. Dosežen rezultat
več kot devet točk na lestvici pomeni zmerno depresijo (140). Opozarjamo pa, da je za
postavitev diagnoze depresivne motnje vedno

potreben tudi strukturiran intervju,

samoocenjevalni vprašalniki nam pri tem služijo le kot pomoč. V naši raziskavi smo upoštevali,
da je pri bolniku prisotna depresivna motnja, če so s pomočjo vprašalnika PHQ-9 glede na
podatke iz literature (140) dosegli devet točk ali več. Če so na vprašanje pod postavko i (misli,
da bi bil mrtev ali bi si kaj hudega naredil v zadnjih dveh tednih) odgovorili z eno točko ali več,
smo upoštevali, da so tudi imeli prisotne samomorilne misli.

3.3 STATISTIČNA ANALIZA
Vse podatke smo najprej predstavili opisno in jih grafično prikazali po posameznih statističnih
regijah skozi preučevano obdobje. Povezanost med regionalnim samomorilnim količnikom in
dejavniki tveganja za samomor smo ugotavljali z univariatnim in multiplim linearnim mešanim
modelom, v katera smo kot slučajni dejavnik vključili regijo in upoštevali diagnonalno
variančno-kovariančno strukturo. Za vsak dejavnik, ki smo ga upoštevali v modelu kot
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fiksnega, smo podali regresijski koeficient (β) in pripadajoči 95-odstotni interval zaupanja (IZ).
Podatke iz drugega dela raziskave smo analizirali z mešanim modelom logistične regresije. Za
statistično analizo smo uporabili program R (http://www.R-project.org/).

3.4 ETIČNI VIDIK RAZISKAVE
Raziskava je bila odobrena s strani Republiške strokovne komisije za medicinsko etiko v
Sloveniji številka 119/06/11.
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4. REZULTATI
4.1 OPISNA ANALIZA
4.1.1 DEMOGRAFSKI PODATKI IN SAMOMORILNI KOLIČNIK V SLOVENIJI
Slika 2 prikazuje gibanje samomorilnega količnika v Sloveniji v obdobju 2000‒2012 in v
posameznih slovenskih statističnih regijah v obdobju 2000‒2009. Samomorilni količnik v
celotni Sloveniji je leta 2000 znašal okrog 30, nato je bil naprej v postopnem upadanju, najnižjo
vrednost je dosegel leta 2008 (okrog 20), po letu 2009 pa so bili količniki ponovno višji. V
tabeli 1 so prikazani povprečni samomorilni količniki. Višji povprečni 10-letni samomorilni
količnik (okrog 30) so imele statistične regije v severovzhodnem delu Slovenije (Savinjska,
Spodnjeposavska, Zasavska, Koroška, Podravska in Prekmurska). Jugovzhodna Slovenija in
Gorenjska sta imeli nekoliko nižji povprečni 10-letni samomorilni količnik (okrog 24). Najnižji
povprečni 10-letni samomorilni količnik (okrog 20 in nižje) pa so imele statistične regije v
osrednjem in jugozahodnem delu Slovenije (Obalno-kraška, Goriška, Osrednjeslovenska in
Notranjsko-kraška).
Osnovni demografski podatki za slovenske statistične regije so predstavljeni v Tabeli 1.
Površinsko največje slovenske statistične regije, ki imajo tudi najvišje število prebivalcev, so
Osrednjeslovenska, Podravska in Savinjska, najmanjši statistični regiji z najmanjšim številom
prebivalcev pa sta Zasavska in Spodnjeposavska. Povprečno število moških glede na celotno
število prebivalcev v obdobju od leta 2000‒2009 se je gibalo od 48,5 % (Pomurska) do
49,9 % (Koroška). Povprečno število starejših nad 65 let pa je v obdobju od leta 2000 do 2009
znašalo od 13,8 % (Koroška) do 17 % (Goriška).
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Tabela 1: Osnovni demografski podatki in samomorilni količnik po slovenskih statističnih
regijah in v Sloveniji za obdobje 2000‒2009. Podatki so predstavljeni kot povprečje (standardni
odklon).
Statistična regija

Površina (km²)

Število prebivalcev/ km²

Število moških (%)

Število starejših nad 65 let (%)

Samomorilni količnik

Koroška

1041

70,8

49,9

13,8

33,2 (9,4)

Notranjsko- kraška

1456

35,1

49,7

16,3

19,2 (5,8)

Goriška

2325

51,1

49,5

17,0

17,3 (5,9)

Zasavska

264

172,9

48,6

16,0

32,3 (12,1)

Obalno- kraška

1044

101,0

49,4

16,4

18,8 (3,7)

Jugovzhodna Slo.

2675

52,1

49,6

14,6

23,9 (4,7)

Pomurska

1337

91,9

48,5

15,5

29,8 (6,2)

Gorenjska

2137

92,9

48,9

15,0

24,5 (5,2)

Savinjska

2384

107,8

49,3

14,1

31,6 (4,4)

Podravska

2170

147,5

48,9

15,4

30,1 (4,3)

Osrednje- slovenska

2555

195,3

48,6

14,9

20,8 (3,2)

Spodnje- posavska

885

79,0

49,6

15,9

30,6 (5,8)

20273

98,8

49,2

15,4

24,5 (3,5)

Slovenija

Slika 2: Samomorilni količnik v Sloveniji v obdobju 2000‒2012 in po slovenskih statističnih
regijah v obdobju 2000‒2009
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4.1.2 DEJAVNIKI TVEGANJA
Različne dejavnike tveganja za samomor (socialno-ekonomski dejavniki, število obravnavanih
duševnih motenj, število predpisanih psihofarmakov in razpoložljivost storitev na področju
duševnega zdravja) smo prikazali po statističnih regijah v preučevanem obdobju (2000‒2009).

4.1.2.1 SOCIALNO-EKONOMSKI DEJAVNIKI
V tabeli 2 smo prikazali povprečne vrednosti različnih socio-ekononomskih dejavnikov po
statističnih regijah za obdobje 2000‒2009. Povprečno število porok na 1000 prebivalcev se je
gibalo od 2,85 (Koroška) do 3,73 (Osrednjeslovenska), povprečno število ločitev na 1000
prebivalcev pa od 0,84 (Koroška) do 1,33 (Osrednjeslovenska). Število porok kot tudi število
ločitev je v preučevanem obdobju skozi leta precej variiralo v večini regij (slika 3 in slika 4).
Iz tabele 2 tudi vidimo, da je povprečni BDP na prebivalca za obdobje 2000‒2009 znašal od
9,7 € (Pomurska) do 20,33 € (Osrednjeslovenska). BDP je po letu 2000 postopoma rastel v vseh
statističnih regijah vse do leta 2008, ko vidimo upad BDP, kar je povezano s pričetkom svetovne
gospodarske krize (slika 5). Povprečna stopnja brezposelnosti za obdobje 2000‒2009 se je
gibala od 5,96 % (Goriška) do 15,94 % (Pomurska). Stopnja brezposelnosti je po letu 2000
padala v vseh regijah do leta 2008, ko je dosegla najnižjo vrednost, nato pa je porastla (slika 6).

Tabela 2: Socialno-ekonomski dejavniki tveganja za samomor po statističnih regijah za obdobje
2000‒2009. Podatki so predstavljeni kot povprečje (st. odklon).
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Statistična regija

Število porok/1000 preb.

Število ločitev/1000

BDP/prebivalca (v 1000

preb.

€)

Stopnja brezposelnosti

Koroška

2,85 (0,3)

0,84 (0,17)

11,23 (1,75)

10,24 (1,5)

Obalno-kraška

3,52 (0,28)

1,61 (0,17)

15,04 (2,87)

7,48 (1,12)

Pomurska

2,92 (0,51)

0,94 (0,13)

9,7 (1,4)

15,94 (1,8)

Podravska

3,06 (0,33)

1,23 (0,09)

11,97 (2,24)

14,02 (3,07)

Savinjska

2,94 (0,28)

1,12 (0,09)

12,77 (2,29)

11,74 (1,89)

Zasavska

2,89 (0,28)

1,14 (0,26)

10,04 (1,31)

12,87 (2,51)

Spodnjeposavska

3,02 (0,35)

0,99 (0,1)

12,23 (2,09)

11,75 (2,37)

Jugovzhodna Slovenija

3,36 (0,34)

1,04 (0,12)

13,57 (2,45)

8,59 (1,23)

Osrednjeslovenska

3,73 (0,22)

1,33 (0,18)

20,33 (3,9)

7,2 (1,08)

Gorenjska

3,44 (0,29)

1,26 (0,07)

12,55 (1,97)

7,21 (1,64)

Notranjsko-kraška

3,46 (0,23)

1,07 (0,17)

10,67 (1,58)

7,76 (1,71)

Goriška

3,32 (0,1)

1,02 (0,14)

13,77 (2,36)

5,96 (0,84)

3,21 (0,41)

1,13 (0,24)

12,82 (3,5)

9,9 (3,52)

Slovenija

Slika 3: Število porok na 1000 prebivalcev v slovenskih regijah v obdobju 2000‒2009
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Slika 4: Število ločitev na 1000 prebivalcev v slovenskih regijah v obdobju 2000‒2009

Slika 5: BDP v slovenskih regijah v obdobju 2000‒2009.
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Slika 6: Stopnja registrirane brezposelnosti v slovenskih regijah v obdobju 2000‒2009

4.1.2.2 ŠTEVILO OBRAVNAVANIH PRIMEROV DUŠEVNIH MOTENJ
Tabela 3 prikazuje povprečne vrednosti števila obravnavanih primerov duševnih motenj v
slovenskih statističnih regijah v preučevanem obdobju (2000‒2009). Tako je povprečno število
obravnavanih primerov duševnih motenj zaradi uživanja alkohola na 1000 prebivalcev v
različnih regijah znašalo od 2,15 (Obalno-kraška) do 5,12 (Pomurska). Povprečno število
obravnavanih primerov psihotičnih motenj na 1000 prebivalcev je znašalo od 2,82 (Podravska)
do 5,15 (Pomurska). Povprečno število obravnavanih primerov depresije je bilo od 9,02
(Spodnjeposavska) do 22,14 (Notranjsko-kraška). Iz slike 7 je razvidno, da je število
obravnavanih duševnih motenj zaradi uživanja alkohola na 1000 prebivalcev po letu 2000 padlo
v večini statističnih regij. Tudi število obravnavanih psihotičnih motenj na 1000 prebivalcev je
po letu 2000 (slika 8) padlo v večini regij. Število obravnavanih depresivnih motenj na 1000
prebivalcev v opazovanem obdobju v različnih regijah je prikazano na sliki 9.
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Tabela 3: Dejavniki duševnih motenj po statističnih regijah za obdobje 2000‒2009. Podatki so
predstavljeni kot povprečje (st. odklon).
Statistična regija

Motnje povezane z

Psihotične

Depresivne

uživanjem

motnje/1000 preb.

motnje/1000 preb.

alkohola/1000 preb.
Koroška

4,14 (1,91)

3,9 (2)

12,3 (2,58)

Obalno-kraška

2,15 (0,75)

3,29 (0,92)

15,54 (1,18)

Pomurska

5,12 (2,67)

5,15 (2,03)

21,42 (4,54)

Podravska

2,78 (0,75)

2,82 (0,51)

12,15 (1,81)

Savinjska

3,35 (0,98)

3 (0,95)

12,14 (1,33)

Zasavska

3,99 (1,46)

4,63 (2,08)

19,92 (3,23)

Spodnjeposavska

3,53 (0,53)

3,48 (0,71)

9,02 (2,43)

Jugovzhodna Slovenija

4,37 (2,66)

5,02 (2,77)

18,43 (5,79)

Osrednjeslovenska

2,36 (0,61)

2,98 (0,69)

13,75 (1,58)

Gorenjska

4,59 (2,24)

5,03 (2,4)

18,36 (4,13)

Notranjsko-kraška

3,48 (1,5)

3,88 (1,59)

22,14 (6,6)

Goriška

3,55 (1,24)

4,48 (2,48)

17,1 (4,69)

Slovenija

3,62 (1,77)

4,21 (1,91)

16,02 (5,38)

Slika 7: Število obravnavanih duševnih motenj zaradi rabe alkohola na 1000 prebivalcev v
slovenskih statističnih regijah (2000‒2009)
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Slika 8: Število obravnavanih psihotičnih motenj na 1000 prebivalcev v slovenskih statističnih
regijah (2000‒2009)

Slika 9: Število depresivnih motenj na 1000 prebivalcev v slovenskih statističnih regijah
(2000‒2009)
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4.1.2.3 ŠTEVILO PREDPISANIH PSIHOFARMAKOV
Prvi podatki o številu predpisanih psihofarmakov v Sloveniji so na voljo za leto 2002, od takrat
se njihovo število redno beleži (število antipsihotikov, antidepresivov in anksiolitikov).
Povprečno število predpisanih antidepresivov na 1000 prebivalcev se je gibalo 140,45
(Gorenjska) do 230,74 (Zasavska). Povprečno število antipsihotikov na 1000 prebivalcev se je
gibalo od 80,99 (Gorenjska) do 122,69 (Notranjsko-kraška). Povprečno število anksiolitikov na
1000 prebivalcev je znašalo od 192,63 (Gorenjska) do 367,39 (Notranjsko-kraška). Tako se je
povprečni količnik med predpisanimi antidepresivi in anksiolitiki gibal od 0,47 (Koroška) do
0,74 (Gorenjska) (tabela 4). Sliki 10 in 11 prikazujeta, da je število predpisanih antipsihotikov
in antidepresivov v Sloveniji v obdobju od leta 2002 do leta 2009 postopoma naraščalo, medtem
ko je število predpisanih anksiolitikov padalo (slika 12). Količnik razmerja med številom
predpisanih antidepresivov in anksiolitikov je v Sloveniji v obdobju od 2002 do 2009 tako
postopoma naraščal (slika 13).

Tabela 4: Število predpisanih psihofarmakov po statističnih regijah za obdobje 2000‒2009.
Podatki so predstavljeni kot povprečje (st. odklon).
Statistična regija

Število predp.

Število predp.

Število predp.

Količnik

antidepresivov /1000

antipsihotikov /1000

anksiolitikov /1000

antidepresivi/anksiolitiki

preb.

preb.

preb.

Koroška

138,25 (40,04)

76,13 (6,66)

302 (29,52)

0,47 (0,18)

Obalno-kraška

174,25 (42,63)

111 (6,85)

258,13 (14,51)

0,68 (0,21)

Pomurska

184,46 (37,94)

107,75 (11,53)

359,85 (6,09)

0,51 (0,11)

Podravska

167,29 (42,16)

85,08 (7,81)

324,11 (16,04)

0,52 (0,16)

Savinjska

169,51 (39,38)

92,92 (7,44)

311,3 (35,67)

0,56 (0,19)

Zasavska

230,74 (47,93)

115,8 (13,44)

326,75 (21,61)

0,72 (0,19)

Spodnjeposavska

164,06 (39,05)

109,04 (13,2)

326,42 (16,12)

0,51 (0,14)

Jugovzhodna Slovenija

153,15 (40,02)

82,96 (7,94)

260,62 (16,75)

0,6 (0,19)

Osrednjeslovenska

156,92 (32,69)

95,42 (9,94)

227,37 (26,04)

0,71 (0,23)

Gorenjska

140,45 (33,08)

80,99 (8,45)

192,63 (11,04)

0,74 (0,21)

Notranjsko-kraška

184,39 (39,35)

122,69 (4,73)

367,39 (36,1)

0,52 (0,16)

Goriška

189,53 (37,01)

107,98 (23,17)

272,34 (24,92)

0,71 (0,18)

Slovenija

176,08 (44,23)

98,98 (18,11)

294,07 (55,28)

0,6 (0,2)
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Slika 10: Število predpisanih antipsihotikov na 1000 prebivalcev v slovenskih regijah v
obdobju 2000‒2009

Slika 11: Število predpisanih antidepresivov na 1000 prebivalcev v slovenskih regijah v
obdobju 2000‒2009
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Slika 12: Število predpisanih anksiolitikov na 1000 prebivalcev v slovenskih statističnih
regijah v obdobju 2000‒2009

Slika 13: Količnik razmerja med predpisanimi antidepresivi in anksiolitiki v slovenskih
regijah v obdobju 2000‒2009
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4.1.2.4 RAZPOLOŽLJIVOST STORITEV NA PODROČJU DUŠEVNEGA ZDRAVJA
Povprečne vrednosti razpoložljivosti storitev na področju duševnega zdravja smo predstavili v
tabeli 5. Povprečno število splošnih zdravnikov oziroma specialistov družinske medicine na
100.000 prebivalcev se je v obdobju 2000‒2009 gibalo od 37,19 (Zasavska) do 53,63
(Savinjska). Slika 14 prikazuje, da je število splošnih zdravnikov oziroma specialistov
družinske medicine v preučevanem obdobju variiralo v večini regij, razen v Osrednjeslovenski,
kjer je bilo po večini nespremenjeno.
Slika 15 prikazuje število kliničnih psihologov v statističnih regijah v preučevanem obdobju.
Največje povprečno število kliničnih psihologov so imele Osrednjeslovenska, Podravska in
Goriška regija;

znašalo je

> 4/100.000 prebivalcev (tabela 5). Sledijo jim Gorenjska,

Pomurska, Zasavska, Koroška, Spodnjeposavska in Savinjska, kjer je bilo povprečno število
kliničnih psihologov 2 do 4/100.000 prebivalcev (tabela 5). Najmanjše povprečno število
kliničnih psihologov v omenjenem časovnem obdobju pa sta imeli Jugovzhodna Slovenija in
Obalno-kraška (< 2/100.000 prebivalcev), Notranjsko-kraška regija pa je bila celo brez
kliničnega psihologa (tabela 6).
Slika 16 prikazuje število ambulantnih psihiatrov v statističnih regijah v obdobju 2000‒2009.
Vidimo, da je Koroška imela najnižje število ambulantnih psihiatrov, saj je njihovo povprečno
število na 100.000 prebivalcev znašalo manj kot dva (tabela 5). Pomurska, Savinjska, Zasavska,
Spodnjeposavska, Jugovzhodna Slovenija in Gorenjska so imele povprečno število
ambulantnih psihiatrov 2 do 4/100.000 prebivalcev (tabela 5). Najvišje povprečno število
ambulantnih psihiatrov pa so imele Obalno-kraška, Podravska, Osrednjeslovenska, Notranjskokraška in Goriška, kjer je bilo povprečno število > 4/100.000 prebivalcev (tabela 5).

Tabela 5. Dejavniki razpoložljivosti storitev na področju duševnega zdravja po statističnih
regijah za obdobje 2000‒2009. Podatki so predstavljeni kot povprečje (st. odklon).
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Statistična regija

Število splošnih

Število kliničnih

zdravnikov /100.000 preb. psihologov /100.000 preb.

Število ambulantnih
psihiatrov /100.000 preb.

Koroška

42,87 (5,6)

2,72 (0,02)

1,32 (0,13)

Obalno-kraška

45,38 (3,68)

0,94 (0,01)

4,93 (0,7)

Pomurska

44,71 (2,21)

3,86 (0,41)

2,92 (0,18)

Podravska

44,23 (6,31)

5,53 (0,48)

4,25 (0,52)

Savinjska

53,63 (7,29)

2,21 (0,19)

3,42 (0,49)

Zasavska

37,19 (4,91)

2,84 (1,1)

3,68 (1,1)

Spodnjeposavska

52,98 (10,61)

2,65 (0,54)

3,24 (0,6)

Jugovzhodna Slovenija

44,16 (3,3)

1,43 (0,01)

2,15 (0,23)

Osrednjeslovenska

40,81 (1,41)

6,6 (0,77)

7,16 (0,97)

Gorenjska

42,1 (2,6)

3,87 (0,47)

2,56 (0,55)

Notranjsko-kraška

47,2 (3,52)

0 (0)

4,53 (0,49)

Goriška

51,09 (3,83)

4,42 (0,63)

4,19 (0,21)

Slovenija

45,53 (6,81)

3,09 (1,88)

3,77 (1,58)

Slika 14: Število splošnih zdravnikov oziroma specialistov družinske medicine na 1000
prebivalcev v slovenskih statističnih regijah (2000‒2009)
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Slika 15: Število kliničnih psihologov na 1000 prebivalcev v slovenskih statističnih regijah
(2000‒2009)

Slika 16: Število ambulantnih psihiatrov na 1000 prebivalcev v slovenskih statističnih regijah
(2000‒2009)
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4.2 POVEZANOST SAMOMORILNEGA KOLIČNIKA Z DEJAVNIKI
TVEGANJA
4.2.1 UNIVARIATNI MODELI
Najprej smo s pomočjo univariatnih linearnih mešanih modelov ugotavljali možno povezanost
različnih dejavnikov tveganja z regionalnim samomorilnim količnikom. V tabeli 6 vidimo, da
je bila med socialno-ekonomskimi dejavniki stopnja registrirane brezposelnosti pozitivno
povezana z regionalnim samomorilnim količnikom (β = 1,55; 95-% IZ = 1,17– ,93, p < 0,001),
BDP pa negativno (β = -1,12; 95-% IZ = -1,49–-0,745, p < 0,001).
Med duševnimi motnjami je bilo število duševnih motenj zaradi uživanja alkohola/100.000
prebivalcev pozitivno povezano s samomorilnim količnikom (β = 1,39; 95-% IZ = 0,75–2,02,
p < 0,001), prav tako tudi število psihotičnih motenj/100.000 prebivalcev (β = 1,34; 95-% IZ =
0,76–1,93, p < 0,001).
Med psihofarmaki je bilo število predpisanih antidepresivov/1000 prebivalcev negativno
povezano z regionalnim samomorilnim količnikom (β = -0,04; 95-% IZ = -0,07–-0,02, p =
0,003), število predpisanih anksiolitikov pa pozitivno (β = 0,07; 95-% IZ = 0,04–0,10, p <
0,001). Količnik razmerja med številom predpisanih antidepresivov in anksiolitikov (β =
-10,78; 95-% IZ = -16,10–-5,52, p < 0,001) je bil tako tudi negativno povezan z regionalnim
samomorilnim količnikom.
Število ambulantnih psihiatrov na 100.000 prebivalcev je bilo negativno povezano z
regionalnim samomorilnim količnikom (β = -1,59; 95-% IZ = -2,78–-0,40, p = 0,009).

52

Tabela 6: Rezultati univariatnih linearnih mešanih modelov
Dejavnik
Število porok/1000
prebivalcev
Število ločitev/1000
prebivalcev
BDP (x1000)
Stopnja registrirane
brezposelnosti (%)
Število duševnih motenj
zaradi uživanja alkohola/
100.000 prebivalcev
Število psihotičnih motenj/
100.000 prebivalcev
Število depresivnih motenj/
100.000 prebivalcev
Število predpisanih
antipsihotikov/1000
prebivalcev
Število predpisanih
antidepresivov/ 1000
prebivalcev
Število predpisanih
anksiolitikov /1000
prebivalcev
Količnik razmerja med
predpisanimi antidepresivi
in anksiolitiki
Število ambulantnih
psihiatrov/100.000
prebivalcev
Število specialistov splošne
oziroma družinske
medicine/100.000
prebivalcev
Število kliničnih
psihologov/100.000
prebivalcev

Regresijski
koeficient (β)
-0,16

t

P

95-% interval zaupanja

-0,09

0,930

-3,64–3,33

0,92

0,29

0,770

-5,38–7,23

-1,12

-5,88

< 0,001

-1,49–-0,75

1,55

8,07

< 0,001

1,17–1,93

1,39

4,27

< 0,001

1,34

4,50

< 0,001

0,16

1,10

0,276

-0,07

-1,67

0,099

-0,04

-3,10

0,003

0,07

4,36

< 0,001

-10,78

-4,03

< 0,001

-1,59

-2,64

0,009

-0,14

-1,63

0,107

-0,32‒ 0,03

-0,04

-0,06

0,950

-1,24–1,16

0,75–2,02

0,76–1,93
-0,13–0,46

-0,15–0,01
-0,07–-0,01

0,04–0,10

-16,10–-5,52

-2,78–-0,40

4.2.2 MULTIPLI MODELI
V multipli linearni mešani model smo kot neodvisne spremenljivke vključili stopnjo
registrirane brezposelnosti, število ambulantnih psihiatrov, količnik razmerja med predpisanimi
antidepresivi in anksiolitiki in število obravnavanih primerov depresivnih motenj kot
najpomembnejše dejavnike tveganja za samomor glede na podatke v mednarodni literaturi in
vključenosti teh spremenljivk v postavljene hipoteze. Analiza je pokazala, da sta tako stopnja
registrirane brezposelnosti kot tudi število ambulantnih psihiatrov na 100.000 prebivalcev
statistično značilno povezana z regionalnim samomorilnim količnikom (tabela 7), in sicer
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stopnja brezposelnosti pozitivno (β = 1,16, 95-% IZ = 0,83‒1,50, p < 0,001), število psihiatrov
na 100.000 prebivalcev pa negativno (β = -0,88, 95-% IZ= -1,51−-0,26, p = 0,001).

Tabela 7. Rezultati multiplega linearnega mešanega modela 1
Dejavnik
Stopnja registrirane
brezposelnosti
Število ambulantnih
psihiatrov / 100.000
prebivalcev
AD/ BDZ
Število obravnavanih
primerov depresivnih
motenj /100.000
prebivalcev

Regresijski
koeficient (β)
1,16

t

P

95-% interval zaupanja

6,84

< 0,001

0,83‒1,50

-0,88

-2,85

0,007

-1,51− -0,26

-2,74

-1,07

0,291

-7,89−2,43

-0,002

-2,85

0,168

-0,004‒0,001

V model 2 smo poleg vseh pojasnjevalnih spremenljivk iz modela 1 vključili še bruto domači
proizvod (BDP). Stopnja registrirane brezposelnosti in število ambulantnih psihiatrov na
100.000 prebivalcev sta ostala povezana s samomorilnim količnikom podobno kot prej, medtem
ko BDP ni bil značilno povezan z regionalnim samomorilnim količnikom (β = -0,02, 95-% IZ=
-0,50–0,46, p = 0,928) (tabela 8).

Tabela 8. Rezultati multiplega linearnega mešanega modela 2
Dejavnik
Število ambulantnih
psihiatrov/ 100.000
prebivalcev
Stopnja registrirane
brezposelnosti
AD/ BDZ
Število obravnavanih
primerov depresivnih
motenj/ 100.000
prebivalcev
BDP

Regresijski
koeficient (β)

t

P

95-% interval zaupanja

-0,86

-2,06

0,042

-1,66 –-0,06

1,16

6,28

p<
0,001

0,80 –1,52

-2,58

-0,81

0,418

-0,16

-1,22

0,227

-0,41–0,09

-0,02

-0,09

0,928

-0,50–0,46
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-8,69–3,53

4.3 REGIONALNI SAMOMORILNI KOLIČNIK IN DEPRESIVNE MOTNJE
TER SAMOMORILNE MISLI PRI BOLNIKIH, KI SO OBISKALI
SPLOŠNEGA OZIROMA DRUŽINSKEGA ZDRAVNIKA
V drugi del raziskave smo povabili vse splošne oziroma družinske zdravnike iz vseh slovenskih
statističnih regij. Leta 2012 je bilo v Sloveniji okrog 900 splošnih zdravnikov oziroma
specialistov splošne medicine in 271 referenčnih ambulant. Na povabilo se jih je v okviru
referenčnih ambulant odzvalo 35. Splošni oziroma družinski zdravniki, ki so sodelovali v
raziskavi, so izpolnili Vprašalnik o bolnikovem zdravju PHQ-9 pri 10 do 20-ih bolnikih, ki so
zaporedoma obiskali referenčno ambulanto. V raziskavo smo zajeli 10 statističnih regij
(Savinjsko, Spodnjeposavsko, Zasavsko, Podravsko, Prekmursko Gorenjsko, Obalno-kraško,
Goriško, Osrednje slovensko in Notranjsko-kraško), zajeli nismo le Koroške in Jugovzhodne
Slovenije.
Podatki o številu bolnikov, ki so bili vključeni v raziskavo, so po statističnih regijah zbrani v
tabeli 9. Iz tabele je razvidno, da je imelo kar 17,5 % (95-% IZ= 14,3‒21,1) bolnikov, ki so
obiskali splošnega oziroma družinskega zdravnika, sočasno prisotno depresivno motnjo, kar
11,0 % (95-% IZ= 8,5‒14,1) pa jih je v zadnjih 14 dneh imelo samomorilne misli. Regije,
razvrščene glede na odstotek depresije oz. samomorilnih misli, so prikazane na sliki 17 oz. 18.
Polovica bolnikov iz Spodnjeposavske regije je imela prisotno depresivno motnjo ob pregledu
pri zdravniku, vendar je bilo le 10 bolnikov vključenih v raziskavo (slika 17). Največ bolnikov
je bilo v raziskavo vključenih v Osrednjeslovenski regiji, kjer jih je imelo 24,7 % depresijo.
Najmanjši odstotek bolnikov z depresijo je bil v Gorenjski regiji (11,1 %). Največji odstotek
bolnikov s samomorilnimi mislimi je bil v Zasavski regiji (28,6 %), sledili pa sta ji
Spodnjeposavska (20 %) in Osrednjeslovenska (16,5 %). Najmanjši odstotek bolnikov s
samomorilnim mislimi je bil v Goriški regiji (3,3 %) (slika 18).
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Tabela 9. Podatki o številu bolnikov, prisotnosti depresivnih motenj, samomorilnih misli in
samomorilnem količniku leta 2012 po različnih statističnih regijah.

Statistična regija

Število

Odstotek bolnikov z

Odstotek bolnikov s

bolnikov

DM

SM

SK
(leta

(95-% IZ)

(95-% IZ)

2012)

Obalno-kraška

47

12,8 (6,0‒ 25,2)

6,4 (2,2‒17,2)

12,5

Osrednjeslovenska

97

24,7 (17,2‒ 34,2)

16,5 (10,4‒25,1)

17,6

Spodnjeposavska

10

50,0 (23,7‒ 76,3)

20,0 (5,7‒51,0)

18,5

Gorenjska

81

11,1 (6,0‒19,8)

6,2 (2,7‒13,6)

19,6

Goriška

30

13,3 (5,3‒ 29,7)

3,3 (0,2‒16,7)

20,1

Podravska

77

15,6 (9,1‒25,3)

9,1 (4,5‒17,6)

22,0

Pomurska

30

16,6 (7,3‒ 33,6)

13,3 (5,3‒29,7)

23,6

Zasavska

28

21,4 (10,2‒40,0)

28,6 (15,2‒47,1)

29,7

Savinjska

51

13,7 (6,8‒25,7)

9,8 (4,3‒21,0)

31,1

Notranjsko-kraška

30

20,0 (9,5‒37,3)

6,6 (1,8‒21,3)

36,2

Slovenija

481

17,5 (14,3‒21,1)

11,0 (8,5‒14,1)

21,5

Legenda: SK ‒ samomorilni količnik, DM ‒ depresivne motnje (odstotek bolnikov, ki so imeli
depresivne motnje), SM ‒ samomorilne misli (odstotek bolnikov, ki so navajali samomorilne
misli), IZ ‒ interval zaupanja
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Slika 17: Odstotek bolnikov z depresivnimi motnjami po regijah v letu 2012
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Slika 18: Odstotek bolnikov s samomorilnimi mislimi po regijah v letu 2012

Povezanost med depresivnimi motnjami in samomorilnim količnikom smo ugotavljali z
logističnim mešanim modelom, kjer smo kot odvisno spremenljivko upoštevali prisotnost
motnje pri posameznem bolniku (da/ne), kot fiksni dejavnik regionalni samomorilni količnik
leta 2012, kot slučajni dejavnik pa smo v model vključili statistično regijo. Samomorilni
količnik se ni izkazal za statistično značilnega (razmerje obetov, RO = 0,997; 95-% IZ 0,65‒
1,52; p = 0,989). Podobno smo preverili tudi povezanost samomorilnega količnika s
samomorilnimi mislimi, le da je bil tokrat izid prisotnost samomorilnih misli pri bolniku
(da/ne). Tudi v tem primeru nismo uspeli dokazati značilne povezanosti (RO = 1,02; 95-% IZ
0,95‒1,09; p = 0,580).
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5. RAZPRAVA
Najpomembnejše ugotovitve naše raziskave nakazujejo, da na regijske razlike v samomorilnem
količniku v Sloveniji poleg brezposelnosti vpliva tudi neenakomerna razpoložljivost storitev na
področju duševnega zdravja. Na osnovi raziskave ugotavljamo, da imajo statistične regije z
višjo stopnjo brezposelnosti višji samomorilni količnik, po drugi strani pa imajo prebivalci teh
regij slabšo razpoložljivost ambulantnih psihiatričnih zdravstvenih storitev.

5.1 VPLIV SOCIALNO-EKONOMSKIH DEJAVNIKOV NA REGIONALNI
SAMOMORILNI KOLIČNIK V SLOVENIJI
Pomemben vpliv socialno-ekonomskih dejavnikov na regionalne razlike v samomorilnem
količniku ugotavljajo številni raziskovalci (108‒109), in sicer da brezposelnost predstavlja
samostojen dejavnik tveganja za samomor neodvisno od duševne motnje (141). V naši raziskavi
se je povprečna stopnja brezposelnosti za obdobje 2000‒2009 gibala od 5,96 % Goriška) do
15,94 % (Pomurska). Stopnja brezposelnosti je v vseh statističnih regijah v Sloveniji po letu
2000 upadala vse do leta 2008, ko je dosegla najnižjo vrednost, nato pa je porastla zaradi
svetovne gospodarske krize. Stopnja registrirane brezposelnosti, ki je predstavljala v naši
raziskavi najpomembnejši socialno-ekonomski dejavnik tveganja za samomor, je bila v
multiplem modelu (kamor smo kot neodvisne spremenljivke poleg stopnje registrirane
brezposelnosti dodatno vključili še BDP, število ambulantnih psihiatrov/100.000 prebivalcev,
količnik razmerja med številom predpisanih antidepresivov in anksiolitikov ter število
obravnavanih primerov depresivnih motenj/1000 prebivalcev) značilno pozitivno povezana z
regionalnim samomorilnim količnikom (β = 1,16; 95-% IZ= 0,80‒1,52, p < 0,001).

5.2 VPLIV RAZPOLOŽLJIVOSTI PSIHIATRIČNIH ZDRAVSTVENIH
STORITEV NA REGIONALNI SAMOMORILNI KOLIČNIK V SLOVENIJI
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Naslednja ugotovitev naše raziskave je, da je specialistična psihiatrična ambulantna dejavnost
v Sloveniji med regijami neenakomerno razporejena. Najnižje število ambulantnih psihiatrov
je imela Koroška, kjer je povprečno število ambulantnih psihiatrov na 100.000 prebivalcev v
preučevanem obdobju (2000‒2009) znašalo manj kot 2. Pomurska, Savinjska, Zasavska,
Spodnjeposavska, Jugovzhodna Slovenija in Gorenjska so imele povprečno število
ambulantnih psihiatrov 2 do 4/100.000 prebivalcev. Najvišje povprečno število ambulantnih
psihiatrov pa so imele Obalno-kraška, Podravska, Osrednjeslovenska, Notranjsko-kraška in
Goriška regija, kjer je bilo povprečno število > 4/100.000 prebivalcev. Po drugi strani pa je bila
prav večja razpoložljivost ambulantnih psihiatrov najbolj vpliven dejavnik razpoložljivosti
storitev na področju duševnega zdravja. Tako je bilo število ambulantnih psihiatrov na 100.000
prebivalcev negativno povezano z regionalnim samomorilnim količnikom v univariatnem
modelu (β = -1,59; 95-% IZ= -2,78–-0,40, p = 0,009). Število ambulantnih psihiatrov na
100.000 prebivalcev pa je bilo ob preostalih neodvisnih spremenljivkah v multiplem modelu
(stopnja registrirane brezposelnosti, BDP, količnik razmerja med številom predpisanih
antidepresivov in anksiolitikov in število depresivnih motenj/1000 prebivalcev) tudi značilno
negativno povezano z regionalnim samomorilnim količnikom (β = -0,86; 95-% IZ = -1,66–0,06, p = 0,042) in tako predstavljalo zaščitni dejavnik pred samomorom na ravni regije. Po
podatkih SZO je povprečno število psihiatrov na 100.000 prebivalcev v članicah Evropske unije
(EU) 12,9, v državah članicah, ki so se EU pridružile po letu 2004, pa 8,9 (142). Dobra
razpoložljivost psihiatričnih zdravstvenih storitev pomeni možnost ustrezne in kvalitetne
obravnave duševnih motenj, ki predstavljajo najpomembnejši dejavnik tveganja za samomor
(56‒58). V statističnih regijah, kjer ugotavljamo slabšo ambulantno razpoložljivost psihiatrov
in višji samomorilni količnik, bi bilo v prihodnje smiselno proučiti vpliv morebitnega povečanja
psihiatrov na gibanje števila samomorov.
Raziskave so tudi pokazale, da večina ljudi nekaj mesecev ali celo tednov pred samomorom
obišče svojega osebnega zdravnika, vendar njihova samomorilna ogroženost pogosto ostane
neprepoznana (143). Splošni zdravniki so namreč prvi v vrsti vratarjev sistema (t.i.
gatekeeperji), ki lahko pomembno prispevajo k preprečevanju samomorilnosti (143). V
obdobju 2000‒2009 so imele najvišje povprečno število splošnih oziroma družinskih
zdravnikov Savinjska, Spodnjeposavska in Goriška regija; znašalo je več kot 50 zdravnikov na
100.000 prebivalcev. Najnižje povprečno število zdravnikov je imela Zasavska regija (<
40/100.000 prebivalcev), ostale regije pa so imele v večini enakomerno razporeditev splošnih
oziroma družinskih zdravnikov, in sicer je znašalo od 40 do 50 na 100.000 prebivalcev. V naši
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raziskavi število splošnih oz. družinskih zdravnikov v univariatni analizi ni bilo povezano z
regionalnim samomorilnim količnikom (β = -0,14; 95-% IZ = -0,32‒0,03, p = 0,107).
Ugotavljamo tudi, da je število kliničnih psihologov v slovenskih statističnih regijah zelo
neenakomerno razporejeno. Največje povprečno število kliničnih psihologov na 100.000
prebivalcev v obdobju od leta 2000 do vključno 2009 so imele Osrednjeslovenska, Podravska
in Goriška regija, in sicer je znašalo več kot 4/100.000 prebivalcev. Sledijo jim Gorenjska,
Pomurska, Zasavska, Koroška, Spodnjeposavska in Savinjska, kjer je bilo povprečno število
kliničnih psihologov v obdobju od leta 2000 do 2009 2 do 4/100.000 prebivalcev. Najmanjše
povprečno število kliničnih psihologov v omenjenem časovnem obdobju pa sta imeli
Jugovzhodna Slovenija in Obalno-kraška (< 2/100.000 prebivalcev), Notranjsko-kraška regija
pa je bila celo brez kliničnega psihologa. Število kliničnih psihologov v univariatni analizi ni
bilo značilno povezano z regionalnim samomorilnim količnikom (β = -0,04; 95-% IZ= -1,24–
1,16, p = 0,950).
Številni raziskovalci so ugotavljali tudi slabšo razpoložljivost storitev na področju duševnega
zdravja v povezavi z višjim samomorilnim količnikom na podeželju v primerjavi z urbanimi
predeli (114‒119), kar pa bi težko dejali za Slovenijo, kjer vse statistične regije vsebujejo tako
podeželska kot tudi urbana področja. Za Slovenijo je značilno, da so vse javne ustanove locirane
v večjih mestih. V zadnjih letih se uvaja skupnostna psihiatrija tudi z namenom zagotoviti
boljšo dostopnost storitev na področju duševnega zdravja bolnikom z duševnimi motnjami,
vendar vplivi le-te na samomorilni količnik v raziskavi niso vključeni, saj se je tovrstna oblika
pomoči pojavila zunaj opazovalnega obdobja. Uvajanju novih storitev pa tudi ni sledilo
povečanje števila psihiatrov.

5.3 VPLIV PREDPISOVANJA PSIHOFARMAKOV NA REGIONALNI
SAMOMORILNI KOLIČNIK V SLOVENIJI
Naslednji dejavnik, ki bi utegnil biti povezan z regionalnim samomorilnim količnikom v naši
raziskavi, je bilo tudi število predpisanih psihofarmakov. V zadnjem času je bilo narejenih
veliko raziskav, predvsem v Evropi (73‒85), kjer so ugotavljali povezavo med večjim številom
predpisanih antidepresivov in nižjim samomorilnim količnikom, kar naj bi pomenilo boljšo
prepoznavo in zdravljenje depresije. Medtem ko epidemiološke raziskave kažejo na povezavo
med večjim številom predpisanih antidepresivov in padcem števila samomorov, pa nekatere
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klinične raziskave antidepresivov pri otrocih in adolescentih opozarjajo na večje število
samomorilnih misli in samomorilnega vedenja pri otrocih in mladostnikih, ki so prejeli
antidepresiv, v primerjavi s tistimi, ki so prejeli placebo (144‒145). Na podlagi opozoril pri
predpisovanju SSRI pri otrocih in adolescentih so v ZDA in na Nizozemskem poročali o
znižanju števila predpisanih SSRI-jev pri mladostnikih, hkrati pa so ugotavljali porast števila
samomorov v omenjeni starostni skupini (146). Zato je bila narejena obsežna metaanaliza, ki je
zajela 27 randomiziranih kontroliranih raziskav pri otrocih in adolescentih do 18. leta starosti,
ki so za zdravljenje velike depresije prejemali antidepresive. Rezultati so pokazali, da
zdravljenje velike depresije pri otrocih in adolescentih do 18. leta starosti z antidepresivi odtehta
nekoliko zvišano tveganje za samomorilno vedenje (147). Učinkovito zdravljenje z
antidepresivi pomeni, da zdravilo uvedemo ob ustrezni klinični indikaciji in skrbnem
spremljanju morebitnih neželenih učinkov. Poleg medikamentoznega zdravljenja pa je
pomembna tudi ustrezna psihoterapevtska obravnava bolnikov.
Raziskovalci tudi opozarjajo na previdnost pri predpisovanju anksiolitikov za zdravljenje
depresije, predvsem pri starejših, kjer so ugotavljali večje tveganje za samomorilno vedenje
(88). Nenazadnje, narejenih je bilo le malo raziskav, kjer so ugotavljali vpliv predpisovanja
števila anksiolitikov na število samomorov (86‒88).
V Sloveniji je od leta 2002 naprej naraščalo število predpisanih antidepresivov in
antipsihotikov, po drugi strani pa je upadalo število predpisanih anksiolitikov. Količnik
razmerja med številom predpisanih receptov antidepresivov in anksiolitikov kot pokazatelj
kvalitete zdravljenja depresije (148) pa je v opazovanem obdobju (2002‒2009) tudi naraščal. V
univariatni analizi je bil količnik razmerja med predpisanimi antidepresivi in anksiolitiki
negativno povezan z regionalnim samomorilnim količnikom in je predstavljal zaščitni dejavnik
pred samomorom (β = -10,78; 95-% IZ = -16,10–-5,52, p < 0,001). Ko pa smo nadalje vključili
količnik razmerja med številom predpisanih antidepresivov in anksiolitikov v multipli model
(kamor smo kot neodvisne spremenljivke poleg količnika razmerja med številom predpisanih
antidepresivov in anksiolitikov dodatno vnesli še stopnjo registrirane brezposelnosti, BDP,
število ambulantnih psihiatrov/100.000 prebivalcev ter število obravnavanih primerov
depresivnih motenj/1000 prebivalcev), se značilna povezanost z regionalnim samomorilnim
količnikom ni pokazala (β = -2,58; 95-% IZ = -8,69–3,53, p = 0,418).
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5.4 VPLIV ŠTEVILA OBRAVNAVANIH PRIMEROV DUŠEVNIH MOTENJ
NA REGIONALNI SAMOMORILNI KOLIČNIK V SLOVENIJI
Raziskave so na osnovi psiholoških avtopsij pokazale, da je imelo kar 80 do 95 % oseb, ki so
umrle zaradi samomora, duševno motnjo, najpogostejša motnja pa je bila velika depresija (56‒
58). V naši raziskavi v multipli analizi ni bilo značilne povezanosti med številom obravnavanih
primerov zaradi depresije in regionalnim samomorilnim količnikom (β = 0,16; 95-% IZ = 0,41–0,09, p = 0,227). Število obravnavanih primerov depresije je bilo nizko in se je gibalo v
različnih regijah povprečno od 9 do 22 na 1000 prebivalcev v enem letu. To nakazuje, da so
številke podcenjene in da ostaja depresija še vedno neprepoznana glede na ocene njenega
pojavljanja v primerjavi z drugimi državami EU (149). Po drugi strani pa smo v univariatni
analizi ugotovili značilno pozitivno povezanost med številom obravnavanih primerov duševnih
motenj zaradi uživanja alkohola in regionalnim samomorilnim količnikom (β = 1,39; 95-% IZ
= 0,75–2,02, p < 0,001). Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije spada Slovenija med
evropske države z visoko porabo alkohola na prebivalca. Tako podatki za leta od 2000 do 2007
kažejo, da je bila poraba registriranega čistega alkohola med 11,2 in 13,5 litrov na leto, poraba
neregistriranega čistega alkohola pa med 5 do 7 litrov na leto na odraslega prebivalca v Sloveniji
(150). Tudi Marušič je ugotovil, da je bila predvsem prisotnost alkoholne psihoze pomembno
povezana z regionalnim samomorilnim količnikom v Sloveniji v obdobju od leta 1990 do 2000
(151). Ramstedt pa je poročal, da je bilo kar 25 do 30 % vseh samomorov v Kanadi povezanih
z uživanjem alkohola, in če se je poraba alkohola zvišala za 1 liter na prebivalca v Kanadi, se
je samomorilni količnik zvišal za 4 %. (152). V Sloveniji je bil leta 2003 sprejet Zakon o
omejevanju porabe alkohola (ZOPA) (153). Raziskava, ki je bila v Sloveniji izvedena od leta
1997 do 2005 in kjer so preučevali vpliv novega zakona o omejevanju porabe alkohola, je
pokazala, da se je z uvedbo ZOPA zmanjšalo mesečno število samomorov pri moških za 3,6,
medtem ko na število samomorov pri ženskah ni vplivalo (154).

5.5 POGOSTNOST DEPRESIVNIH MOTENJ IN SAMOMORILNIH MISLI V
SPLOŠNI AMBULANTI V RAZLIČNIH STATISTIČNIH REGIJAH
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V drugem delu raziskave smo ugotavljali število depresivnih motenj in samomorilnih misli pri
bolnikih, ki so obiskali splošnega zdravnika v različnih statističnih regijah, kajti raziskave so
pokazale, da ima večina bolnikov, ki umre zaradi samomora, v zadnjem mesecu stik s svojim
osebnim zdravnikom. Tako je po podatkih iz različnih raziskav 20 do 76 % bolnikov, ki so
umrli zaradi samomora, v zadnjem mesecu obiskalo svojega osebnega zdravnika (155). Mlajši
od 35 let so redkeje obiskali splošnega zdravnika (156), medtem ko so starejši od 60 let
pogosteje obiskali splošnega zdravnika v zadnjem mesecu pred samomorom (157). Razen tega
je po podatkih iz raziskav kar polovica bolnikov, ki je imela depresijo, v splošni ambulanti
neprepoznanih in tako nezdravljenih (158, 159). V raziskavi, ki je potekala v Sloveniji, so
ugotovili, da lahko samoocenjevalni vprašalniki, kot je npr.

PHQ-9, pomagajo pri bolj

učinkovitem prepoznavanju depresivnih motenj v splošni ambulanti in predvsem omogočajo
ciljno presejanje skupin bolnikov z največjim tveganjem, kamor spadajo tudi bolniki s
kroničnimi boleznimi (160).
V našo raziskavo smo zajeli predvsem bolnike s kroničnimi boleznimi, ki so obiskali referenčno
ambulanto in izpolnili tudi vprašalnik za ugotavljanje depresije PHQ9. Tako smo ugotovili, da
je imelo kar 17,5 % (95-% IZ = 14,3‒21,1) vseh bolnikov, ki so obiskali splošnega oziroma
družinskega zdravnika, sočasno tudi simptome depresivne motnje, kar 11 % (95-% IZ = 8,5‒
14,1) bolnikov pa je imelo zadnja dva tedna samomorilne misli. Najvišji odstotek bolnikov z
depresijo je bil v Spodnjeposavski regiji, kjer je imelo kar 50 % bolnikov prisotno depresivno
motnjo glede na vprašalnik PHQ9, vendar je bilo najmanj bolnikov vključenih v raziskavo.
Sledila je Osrednjeslovenska regija, kjer je imelo 24,7 % bolnikov depresijo. Najmanjši
odstotek bolnikov z depresijo je bil v Gorenjski regiji (11,1 %). Največji odstotek bolnikov s
samomorilnimi mislimi je bil v Zasavski regiji (28,6), sledili pa sta ji Spodnjeposavska (20 %)
in Osrednjeslovenska (16,5 %). Najmanjši odstotek bolnikov s samomorilnim mislimi je bil v
Goriški regiji (3,3 %).
Iz navedenega lahko sklepamo, da imajo splošni oziroma družinski zdravniki pomembno vlogo
pri odkrivanju samomorilno ogroženih posameznikov in posledično pri preprečevanju
samomora. Vendar nismo ugotovili značilne povezanosti med regionalnim samomorilnim
količnikom in odstotkom ugotovljenih depresivnih motenj pri bolnikih, ki so obiskali splošnega
oziroma družinskega zdravnika.

5.6 OMEJITVE RAZISKAVE
Naša raziskava spada med ekološke raziskave. Za vse ekološke raziskave velja, da se rezultati
nanašajo na populacijo, ne pa na posameznika. Slovenija je majhna država z 2 milijonoma
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prebivalcev, tako da smo za statistično analizo upoštevali razdelitev Slovenije na 12 statističnih
regij, razdelitev na še manjše enote pa bi pomenila premalo primerov za statistično analizo.
Pomembno pa je, da je bila posredno vključena v raziskavo celotna populacija Slovenije.
Samomor je rezultat zapletenega prepletanja številnih dejavnikov in ne enega samega dogodka.
V naši raziskavi smo se omejili predvsem na socialno-ekonomske dejavnike tveganja za
samomor in na dejavnike, povezane s psihiatričnimi zdravstvenimi storitvami, kot so
razpoložljivost ambulantnih psihiatrov, število obravnavanih primerov duševnih motenj in
zdravljenje duševnih motenj s psihofarmaki. Razen tega smo v raziskavi dali poudarek na
ambulantno zdravljenje samomorilno ogroženih posameznikov, ki ga v Sloveniji vodijo
ambulantni psihiatri, klinični psihologi in splošni oziroma družinski zdravniki. Nismo
upoštevali bolnišničnega psihiatričnega zdravljenja, ki je potrebno v akutnih življenjsko
ogrožajočih stanjih, če ocenimo, da je bolnik s povečanim tveganjem za samomorilno vedenje.
Po podatkih iz raziskav je bolnišnično zdravljenje tako potrebno pri okoli 10 % bolnikov (161).
V raziskavi smo upoštevali tudi število kliničnih psihologov, nismo pa upoštevali števila
psihoterapevtskih storitev, ker podatki niso bili na voljo. Vendar naj poudarimo, da v Sloveniji
vodijo psihoterapevtsko obravnavo bolnikov predvsem psihiatri in klinični psihologi. V
raziskavo tudi nismo vključili razpoložljivosti ostalih storitev na področju duševnega zdravja,
ki jih nudijo npr. razne nevladne organizacije.
Opozarjamo, da je zlasti potrebna previdnost pri interpretaciji povezave med medikamentoznim
zdravljenjem duševnih motenj (npr. številom predpisanih antidepresivov) in samomorilnim
količnikom v različnih raziskavah (73‒85), kajti sklepanje, da smo s predpisano
medikamentozno terapijo za bolnika storili vse, lahko vodi v opustitev nujno potrebnih
psihoterapevtskih in socialnih ukrepov.
V drugem prospektivnem delu raziskave smo k sodelovanju povabili vse splošne oziroma
družinske zdravnike. Odzvalo se je 35 zdravnikov, ki so bili pripravljeni izpolniti vprašalnike
pri bolnikih, ki obiskujejo referenčne ambulante. Leta 2012 je bilo v Sloveniji 271 referenčnih
ambulant. Zajeli smo vse statistične regije v Sloveniji, razen Koroške in Jugovzhodne
Slovenije. Delež zdravnikov, ki so se odzvali, je bil nizek. Naj pa poudarim, da je raziskava
potekala brez finančnih sredstev. Večina bolnikov, ki je bila vključenih v raziskavo, je obiskala
referenčno ambulanto. Značilno za to skupino bolnikov je tudi, da so to bolniki s sočasnimi
kroničnimi boleznimi. V sami raziskavi nismo zbirali podatkov o sočasnih telesnih boleznih.
Podatke je potrebno interpretirati s previdnostjo in utegnejo služiti le kot ocena pogostnosti
sočasne depresivne motnje in samomorilnih misli pri bolnikih s kroničnimi boleznimi.
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5.7 POVEZAVA MED EKONOMSKIMI DEJAVNIKI IN SAMOMORILNIM
KOLIČNIKOM V EVROPSKIH DRŽAVAH V LETIH OD 2000 DO 2011
Naša raziskava je bila tudi del širše evropske raziskave o povezavi med različnimi ekonomskimi
dejavniki in samomorilnim količnikom v različnih evropskih državah od leta 2000 do leta 2011
(162). Skušali smo ugotoviti predvsem vpliv svetovne gospodarske krize, ki se je začela leta
2008, na samomorilni količnik v evropskih državah. Raziskava je zajela 29 evropskih držav
(Avstrija, Belgija, Estonija, Finska, Francija, Nemčija, Grčija, Italija, Irska, Nizozemska,
Portugalska, Slovaška, Slovenija, Španija, Bolgarija, Hrvaška, Češka, Danska, Madžarska,
Latvija, Litva, Poljska, Romunija, Švedska, Velika Britanija, Črna gora, Norveška, Srbija in
Švica). Za glavne ekonomske kazalce gospodarske krize smo uporabili stopnjo brezposelnosti,
BDP, letno ekonomsko rast in stopnjo inflacije.
Glavne ugotovitve raziskave so bile:
1. V evropskih državah, ki so bile vključene v raziskavo, je samomorilni količnik dosegel
najnižjo vrednost okrog leta 2007 (v Sloveniji je bil najnižji samomorilni količnik leta 2008),
nato pa so v večini evropskih držav opažali njegovo porast. Ta sinhronizacija samomorilnega
količnika v evropskih državah pa ne more biti naključna, ampak lahko sklepamo, da je odraz
skupne etiologije, ki je vplivala na celoten kontinent.
2. Tudi evropske države, ki so imele v omenjenem obdobju (od leta 2000 do 2011) več ali manj
konstanten samomorilni količnik, so enako dosegle najnižje vrednosti samomorilnega količnika
okrog leta 2007 in nato postopen porast.
3. Najnižje vrednosti samomorilnega količnika v evropskih državah so bile zabeležene približno
eno leto pred začetkom svetovne gospodarske krize, porast samomorilnega količnika pa se je
začela nekaj mesecev pred začetkom gospodarske krize. Iz omenjenega sklepamo, da je tako
imenovani prodromalni pojav pred gospodarsko krizo imel pomemben vpliv na samomorilno
vedenje prebivalstva.
4. V evropskih državah (tudi Slovenija) smo ugotavljali pomembno povezavo med
ekonomskima dejavnikoma, kot sta BDP na prebivalca in brezposelnost, ter samomorilnim
količnikom. V državah izven evropske unije ni bilo izrazite povezave med ekonomskimi
dejavniki (BDP, brezposelnost) in samomorilnim količnikom (162).
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5.8 POVEZAVA MED EKONOMSKIMI IN KLIMATSKIMI DEJAVNIKI TER
SAMOMORILNIM KOLIČNIKOM V EVROPSKIH DRŽAVAH V LETIH OD
2000 DO 2012
Znano je, da na samomorilno vedenje vplivajo različni dejavniki (24, 26, 59, 125). V naslednjo
raziskavo so bili poleg ekonomskih dejavnikov vključeni tudi podatki o klimatskih dejavnikih,
proučen pa je bil tudi njihov vpliv na samomorilni količnik v Evropi. Raziskava je ravno tako
potekala v 29-ih evropskih državah, tudi v Sloveniji, v časovnem obdobju 2000‒2012.
Ugotovili smo, da je število samomorov pri moških naraščalo s stopnjo brezposelnosti, s stopnjo
inflacije in upadanjem BDP, po drugi strani pa je bilo pri ženskah negativno povezano s stopnjo
inflacije. Tako pri moških kot pri ženskah je število samomorov naraščalo z zniževanjem
podnebne temperature.
V Evropi število samomorov sledi temperaturni krivulji, tako temperatura pada, samomorilni
količnik pa narašča od juga proti severovzhodu. To je prva tovrstna raziskava, ki je nakazala
vpliv klimatskih dejavnikov (nizke temperature) na variabilnost samomorilnega količnika v
Evropi (163).

6. ZAKLJUČEK
Najpomembnejše ugotovitve naše raziskave so, da na regijske razlike v samomorilnem
količniku v Sloveniji poleg brezposelnosti vpliva tudi neenakomerna razpoložljivost storitev na
področju duševnega zdravja. Na osnovi naše raziskave lahko trdimo, da imajo statistične regije
z višjo stopnjo brezposelnosti višji samomorilni količnik, po drugi strani pa imajo prebivalci
teh regij slabšo dostopnost do ambulantnih psihiatričnih zdravstvenih storitev. Rezultati naše
raziskave so pokazali neenakomerno razporeditev ambulantnih psihiatrov v različnih regijah.
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Kot najbolj vpliven dejavnik razpoložljivosti storitev na področju duševnega zdravja je bila
prav dobra razpoložljivost psihiatrov, ki je predstavljala zaščitni dejavnik pred samomorom v
regiji. Dobra razpoložljivost psihiatričnih zdravstvenih storitev pomeni možnost ustrezne
obravnave duševnih motenj, ki predstavljajo najpogostejši dejavnik tveganja za samomor.
Ugotovitve raziskave so skladne s predhodnimi raziskavami, da je mogoče z ustrezno
prepoznavo in obravnavo duševnih motenj, predvsem depresije, pomembno vplivati na znižanje
števila samomorov.
Ugotovili smo tudi, da je število predpisanih antidepresivov po letu 2002 v Sloveniji rastlo, po
drugi strani pa je število predpisanih anksiolitikov padalo. V naši raziskavi nismo ugotovili
povezanosti med številom predpisanih antidepresivov in anksiolitikov in regionalnim
samomorilnim količnikom. Ravno tako nismo ugotovili povezanosti med številom
obravnavanih primerov zaradi depresije in regionalnim samomorilnim količnikom. Število
obravnavanih primerov depresije je bilo nizko in se je gibalo povprečno od 9 do 22 na 1000
prebivalcev v enem letu. To nakazuje, da so številke podcenjene in da ostaja depresija
neprepoznana.
V naši raziskavi je stopnja registrirane brezposelnosti, ki je v letih od 2000 do 2008 padala in
nato porastla, pomenila najpomembnejši socialno-ekonomski dejavnik tveganja za samomor.
Ugotovili smo tudi, da je imelo 17,5 % (95-% IZ = 14,3‒21,1) bolnikov, ki so obiskali
referenčno ambulanto, sočasno depresijo, razen tega pa je imelo kar 11 % (95-% IZ = 8,5‒ 14,1)
bolnikov zadnja dva tedna pred obiskom tudi samomorilne misli.
Pomembne ugotovitve razširjene evropske raziskave pa so, da so bile najnižje vrednosti
samomorilnega količnika v evropskih državah zabeležene približno eno leto pred začetkom
svetovne gospodarske krize (okrog leta 2007, v Sloveniji pa leta 2008), porast samomorilnega
količnika pa se je začela nekaj mesecev pred začetkom gospodarske krize. Sinhronizacija
samomorilnega količnika je verjetno odraz skupne etiologije, ki je vplivala na evropski
kontinent.
V Evropi število samomorov sledi tudi temperaturni krivulji, tako temperatura pada,
samomorilni količnik pa narašča od juga proti severovzhodu. To je prva tovrstna raziskava, ki
je nakazala vpliv klimatskih dejavnikov (nizke temperature) na variabilnost samomorilnega
količnika v Evropi.
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