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SEBEVRAŽDA A SEBEVRAŽEDNÉ JEDNÁNÍ
GLOBÁLNÍ POHLED V ČÍSLECH









zpráva WHO za rok 2006 uvádí, že každý rok téměř milion lidí na
celém světě ukončí dobrovolně svůj vlastní život, což je více než
počet osob zavražděných nebo zabitých ve válce
sebevraždy jsou závažným problémem zejména u mladých lidí – ve
věkové skupině 15 – 29 let se jedná o druhou nejčastější příčinu
úmrtí
sebevražda je v ČR nejčastější příčinou nepřirozeného úmrtí
(průměrně každý rok umírá tímto způsobem asi 1500 osob)
tyto statistiky jsou velmi pravděpodobně podhodnoceny, neboť za
lecjakými nešťastnými událostmi, je primárně sebevražedný úmysl
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SEBEVRAŽDA A SEBEVRAŽEDNÉ JEDNÁNÍ
ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE



sebevražedné jednání je širším pojmem (= sebevražedné chování)
vedle dokonané sebevraždy zahrnuje také sebevražedné myšlenky,
sebevražedné tendence a sebevražedný pokus



definice sebevraždy se shodují ve dvou základních znacích:









dobrovolný úmysl jedince ukončit svůj život
cílevědomě zaměřené jednání vedoucí ke smrti

sebezabití, sebeobětování, rozšířená sebevražda
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SEBEVRAŽEDNÉ JEDNÁNÍ KLIENTA
V KONTEXTU POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍ

„První myšlenka na sebevraždu je jako díra v kostře lodi. Můžete vylézt na
stěžeň, a stejně budete mít nakonec nohy ve vodě.“







je popisováno jako jeden z nejvíce stresujících faktorů v praxi
pomáhajících pracovníků
u studentů a nováčků v oboru představuje sebevražedné jednání
klienta enormní stresovou zátěž, na kterou nejsou připraveni
dobře známý rizikový faktor v profesi, přesto…
mluví se více o problémech na straně klienta, než pracovníků
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SEBEVRAŽEDNÉ JEDNÁNÍ KLIENTA
V KONTEXTU POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍ







50 – 90 % pracovníků, kteří působí v oblasti péče o duševní zdraví,
zažije situaci, kdy se jejich klient pokusí spáchat sebevraždu (Ting et
al., 2008; Sanders et al., 2008)
méně než 50 % pracovníků získalo nějaké školení nebo vzdělávání
zaměřené na prevenci sebevražedného chování (Sanders et al.,
2008)
bez adekvátní přípravy jsou pomáhající profesionálové při
opakované konfrontaci s tímto tématem daleko více ohroženi rizikem
rozvoje syndromu vyhoření a nepřímé traumatizace
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SEBEVRAŽEDNÉ JEDNÁNÍ
OSOB SE ZÁVISLOSTÍ NA NÁVYKOVÝCH LÁTKÁCH






sebevražda, závislost a deprese mají k sobě velmi blízko
více než 90 % lidí, kteří spáchají sebevraždu, trpí depresí, závislostí
na návykových látkách nebo obojím
deprese a zneužívání návykových látek svým spojením vytváří
začarovaný kruh, který velmi často vede k sebevraždě




redukce depresivních stavů via abúzus psychoaktivních látek
navzdory dočasné úlevě se depresivita dlouhodobě zesiluje
deprese a některé návykové látky zvyšují impulzivitu tj. podlehnutí a realizaci
okamžitého nápadu
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SEBEVRAŽEDNÉ JEDNÁNÍ
OSOB SE ZÁVISLOSTÍ NA NÁVYKOVÝCH LÁTKÁCH










zhruba 1/3 lidí, kteří spáchají sebevraždu, je pod vlivem návykových
látek, typicky sedativ a alkoholu
(návyková látka jako prostředek x na kuráž)
ti, kteří zneužívají návykové látky, jsou v 6x větším riziku spáchání
sebevraždy ve srovnání s majoritní společností
roční prevalence pokusu o sebevraždu u závislých uživatelů drog je
srovnatelná s celoživotní prevalencí v obecné populaci
syndrom závislosti na alkoholu se objevuje u 15 – 25 % sebevražd
v případě osob závislých na nelegálních návykových látkách se
uvádí, že až 18 % z nich končí život sebevraždou
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SEBEVRAŽEDNÉ JEDNÁNÍ
OSOB SE ZÁVISLOSTÍ NA NÁVYKOVÝCH LÁTKÁCH



důsledky užívání NL se neustále hromadí (trestněprávní problémy,
narušené vztahy v rodině, finanční debakl, nezaměstnanost apod.)
=> ztráta veškeré naděje, že je vůbec reálné věci změnit k lepšímu



někteří mají pocit, že existují pouze dvě cesty k úlevě:
pokračovat v užívání drog nebo zemřít
motivy pro závislost = motivy k sebevražednému jednání
„Závislost jako prolongovaná sebevražda“ (Tomáš Halík)
přeměna otázky „Proč?“ na otázku „Co tím chce dotyčný získat?“
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MOTIVACE SEBEVRAŽEDNÉHO JEDNÁNÍ
OSOB SE ZÁVISLOSTÍ NA NÁVYKOVÝCH LÁTKÁCH



5 důvodů, proč závislost tak často vede k sebevraždě
1.
2.
3.
4.
5.



beznaděj
vnitřní bolest a smutek
sebelítost a stud
neschopnost dosáhnout změny
osamělost

paradoxně se i dosažením abstinence může riziko sebevraždy zvýšit
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PRÁCE SE SEBEVRAŽEDNÝM KLIENTEM
CO JE POTŘEBA ZNÁT A UMĚT?



vyhodnocování rizik (risk assessment)







zacházení s rizikem (risk management)





rizikové a protektivní faktory
varovné signály
teoretické modely sebevražedného jednání

zásady správné komunikace
specifické postupy a intervence

ujasnit si vlastní postoj k sebevraždě
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VYHODNOCOVÁNÍ RIZIK
PRÁCE SE SEBEVRAŽEDNÝM KLIENTEM









vyhodnocením rizik rozumíme proces vyhodnocování
pravděpodobnosti, že se nežádoucí událost vyskytne a odhad jejího
možného vlivu na klienta
výskyt rizika je dynamický proces, riziko se v průběhu času zvyšuje a
snižuje v závislosti na situaci a klinickém stavu klienta
hodnocení rizika je zapotřebí opakovat v pravidelných intervalech
nebo tehdy, dojde-li u klienta k nějaké výraznější změně (pravidelné
monitorování suicidality)

základním zdrojem informací je zevrubná anamnéza (na co se ptát?)
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VAROVNÉ SIGNÁLY
NA ÚROVNI MYŠLENÍ













extrémní forma nenávisti vůči sobě samému
„Nejsem k ničemu. Nezvládám svůj život. Nezasloužím si žít.“
zvnitřněná beznaděj
„Na ničem nezáleží. Měl bych se sebou skoncovat jednou provždy.“
odstrkování přátel a rodiny
„Nikdo mi nerozumí, nikdo mi nemůže pomoci. Přidělávám lidem jen samé starosti.“
izolace a absence sounáležitosti
„Prostě zůstanu sám. O samotě mi bude lépe. Nikam nepatřím.“
rezignace
„Nezvládnu to, už nemohu dál.“
pocit, že jsem pro druhé přítěží
„Táhnu všechny dolů. Jsem taková přítěž pro druhé, že jim beze mě bude určitě lépe.“
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VAROVNÉ SIGNÁLY
NA ÚROVNI CHOVÁNÍ










narušený spánkový režim
zvýšená úzkostnost a neklid
výbuchy vzteku nebo snížená frustrační tolerance
rizikové chování
zvýšená spotřeba alkoholu nebo jiných návykových látek
náhlá změna nálady k lepšímu
vyhledávání textů o smrti, umírání a sebevraždě
zmínka o sebevražedných úvahách nebo záměru ublížit si, plánování
nebo realizace konkrétních kroků, opatření prostředků
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ZACHÁZENÍ S RIZIKEM
PRÁCE SE SEBEVRAŽEDNÝM KLIENTEM





zhodnocení sebevražedného rizika by mělo vyústit v terapeutický
plán = v představu, co je dobré dělat dál

významným aspektem je akutnost sebevražedného jednání

není-li akutní, pracovník má prostor zacházet se sebevražedným
obsahem nadále terapeuticky, podobně jako při práci s jinými
tématy (bezpečnostní plán)

v případě akutní hrozby sebevražedného jednání je vhodné
převzít kontrolu nad situací (zajištění hospitalizace, doprovod,
nedobrovolná hospitalizace za asistence policie apod.)
MGR. MARTIN PEŠEK | PSYCHOSOCIÁLNÍ PÉČE O POZŮSTALÉ | WWW.LUCTUS.CZ | + 420 728 386 076

ZACHÁZENÍ S RIZIKEM
PRÁCE SE SEBEVRAŽEDNÝM KLIENTEM

REAL SELF (pozitivní)


ANTI SELF (kritický)

při rozhovoru je důležité rozlišit hlas „Skutečného Já“ a posílit jej
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VLASTNÍ ZKUŠENOST A DOPORUČENÍ
PRÁCE SE SEBEVRAŽEDNÝM KLIENTEM













pomoci klientovi realizovat nějaké parciální řešení v situaci tady a teď
zajistit kontinuitu (podpůrný telefonát druhý den apod.)
normalizovat důvody pro bezmoc a beznaděj, které klienta vedou k úvahám
spáchat sebevraždu (respekt a akceptace důvodů není souhlasem se
samotným činem)
pokud klient zmiňuje záměr ublížit si po telefonu, dostat jej do osobního
kontaktu
mít dostatek času a prostoru na klienta
iniciovat setkání a vstoupit do kontaktu s blízkými klienta
zvýšit frekvenci osobního kontaktu
konzultovat každou takovou situaci s kolegy nebo na supervizi
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DOKONANÁ SEBEVRAŽDA
PRÁCE S POZŮSTALÝMI



událost dopadá nejen na rodinu, ale také na ostatní klienty služby,
pracovníky a instituci jako takovou (ohrožení norem a poslání)



„Postvention is prevention!“ (John R. Jordan)
je intervencí, která slouží potřebám všech zasažených







většina pozůstalých by přivítala během 6 měsíců po sebevraždě
blízkého profesionální pomoc
pouze 25 % z nich ji aktivně vyhledá (Saarinen et al., 1999)
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DOKONANÁ SEBEVRAŽDA
PRÁCE S POZŮSTALÝMI



v čem se truchlení v případě sebevraždy liší od jiných typů ztrát?








pozůstalí po sebevraždě se daleko více zabývají otázkami po smyslu událostí
kolem smrti („Proč to udělal?“)
pozůstalí vykazují vyšší úroveň sebeobviňování a odpovědnosti za smrt („Proč
jsem tomu nedokázal zabránit?“)
pozůstalí zažívají ambivalentní pocity odmítnutí a opuštění milovaným člověkem,
spolu se vztekem na zemřelého („Jak mi to jen mohl udělat?“)
(Jordan, 2001)

prožívání pozůstalých není ztíženo pouze tím, že se jednalo o
sebevraždu, ale také tím, že zemřelý byl závislý
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SEBEVRAŽDA KLIENTA
PREVALENCE, CO ŘÍKAJÍ ČÍSLA?









50 % psychiatrů (McAdams & Foster, 2000)
28 – 33 % pracovníků, kteří působí v oblasti duševního zdraví (Ting
et al., 2008)
31 % sociálních pracovníků (Sanders et al., 2008)
28 % psychoterapeutů (Firestone, 2011)
u adiktologických pracovníků představuje sebevražda nejčastější
formu úmrtí klienta (24 % zastoupení)
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ÚMRTÍ KLIENTA
V ADIKTOLOGICKÝCH SLUŽBÁCH

jiné
1%

Způsob úmrtí klienta - zastoupení

nejasné okolnosti
9%



Sebevražda je tím typem
ztráty, která pracovníky
nejvíce zasahuje

nečekané zdravotní problémy
22%

nešťastná událost
18%

předávkování
18%

vražda
8%

Zdroj: vlastní výzkum

sebevražda
24%
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ÚMRTÍ KLIENTA
V ADIKTOLOGICKÝCH SLUŽBÁCH

Počet zemřelých klientů na jednoho pracovníka
počet zemřelých klientů

počet pracovníků s touto
zkušeností

1

2

3

4

5

6

7

8

8

11

9

5

2

3

3

2

9

10

více

3

5

Zdroj: vlastní výzkum
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SEBEVRAŽDA KLIENTA
REAKCE NA ZTRÁTU









život pracovníků je s životem klientů pevně spjatý
vytváření důvěry a sdílení životních strastí jsou dva základní
elementy, které dělají z terapeutických setkání intenzivní emocionální
zkušenost pro obě zúčastněné strany – klienta i pracovníka
vytváříme s našimi klienty autentické vztahy a proto prožíváme
autenticky také ztrátu klienta
přirozené zdroje podpory jsou pro pracovníky často nedosažitelné
jejich ztráta není společensky uznávaná (disenfranchised grief)
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SEBEVRAŽDA KLIENTA
REAKCE NA ZTRÁTU






kontext celé situace a individuální osobnostní rozdíly pravděpodobně
ovlivňují to, jakým způsobem budou pracovníci reagovat na
sebevraždu klienta
široké spektrum reakcí a emocí (osobní x profesní rovina)
na osobní rovině pracovníci mohou prožívat všechny reakce, které
jsou typické pro přímé pozůstalé

„Ačkoliv pracovníci umí dobře podpořit druhé v prožívání jejich emocí,
nejsou už tak zdatní pokud jde o jejich vlastní emocionální potřeby.“
(Jones, 1987)
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REAKCE NA PROFESNÍ ROVINĚ
SEBEVRAŽDA KLIENTA



pocity nekompetentnosti - pochybnosti o znalostech a schopnostech

Pracovníci zmiňují jako důkaz vlastní nekompetentnosti neschopnost rozpoznat riziko,
zabránit sebevražednému chování klienta a ochránit jej (Strom-Gottfried & Mowbray, 2006).









pocity selhání a studu => diskomfort v kolegiálních vztazích
zklamání a sebeobviňování
obava ze ztráty důvěry u kolegů, vedení, profesních asociací
zlost (mířená na kolegy či vedení organizace, příbuzné klienta)
strach z legislativních důsledků
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RIZIKA NEZPRACOVANÉHO ZÁRMUTKU
SEBEVRAŽDA KLIENTA





dokonaná sebevražda klienta může pro pracovníky představovat
šokující, emocionálně devastující událost, na kterou nejsou
připraveni
je důležité, aby pracovníci měli alespoň základní povědomí o
negativních psychologických fenoménech, které se mohou objevit:





syndrom vyhoření (burnout)
únava ze soucitu (compassion fatigue)
nepřímá traumatizace (vicarious traumatization)
sekundární traumatický stres (secondary traumatic stres)
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PODPŮRNÁ OPATŘENÍ A POŽADAVKY
MOŽNOSTI INSTITUCIONÁLNÍ PODPORY

Znalost předpisů vlastní organizace v případě úmrtí klienta na pracovišti

ANO
37%

Není mi známo
27%

NE
36%

Zdroj: vlastní výzkum
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PODPŮRNÁ OPATŘENÍ A POŽADAVKY
MOŽNOSTI INSTITUCIONÁLNÍ PODPORY









sebevražda klienta vytváří na pracovišti jedinečnou a zároveň
nesmírně náročnou výzvu
volá po okamžité reakci ze strany vedení organizace a nabídce
odpovídajících opatření a pomoci
konkrétní pomoc závisí na individuálních potřebách pracovníků a
kontextu situace (téma mnohačetných ztrát, „sebevražedná infekce“)
mandatorní (povinná) x fakultativní (dobrovolná)




psychologický debriefing (CISD - Critical Incident Stress Debriefing)
psychologická pitva (Psychological Autopsy)
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CO OPRAVDU FUNGUJE?
NEFORMÁLNÍ ZDROJE PODPORY







možnost otevřeně mluvit o události s kolegou, který klienta znal nebo
s někým, kdo v minulosti prožil podobnou zkušenost
podpora přicházející od vlastní rodiny a blízkého okruhu přátel
účast na pohřbu klienta nebo využití alternativního rituálu
(71 % pracovníků se neúčastní ani neiniciuje smuteční rituály za zemřelé klienty)



kontakt s příbuznými zemřelého (realizuje pouze 37 % pracovníků)
péče o sebe sama



desatero
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ZDROJE
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