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Be ve ze tés

Az Egész ség ügyi Vi lág szer ve zet ada tai sze rint
az eu ró pai ré gi ó ban éven te kö zel 120.000 em ber
vet vé get éle té nek. Ha zánk ban a szuicid rá ta
(100.000 la kos ra ju tó éves ön gyil kos sá gi ha lá lo -
zás) 1984-ben volt a leg ma ga sabb. Az ak ko ri
45,9-es ér ték rôl 2015-re 19,0-re csök kent, ami
majd nem 60%-os vissza esést je lent. Az utób bi
10 év ben 30%-os ja vu lás volt meg fi gyel he tô (1).
Vi lág vi szony lat ban is ha son ló, 32,7%-os csök ke -
nés volt ta pasz tal ha tó az 1990 és 2016 kö zöt ti
idô szak ban (2). 2019-ben már „csak” 1550 volt

a be fe je zett szuicidiumok szá ma, ami ke re kít ve
16-os rá tá nak fe lel meg (1).

En nek a ked ve zô vál to zás nak szá mos or vo si-
bi o ló gi ai és pszichoszociális oka le het. Ezek kö -
zül – a Gotland-vizs gá lat nyo mán – két ség kí vül
a dep resszió sze re pe a leg szé le sebb kör ben ku -
ta tott és is mert (3). Ezt ne vez zük a dep resszió -
hi po té zis nek. A be fe je zett szuicídium mel lett a
ha lál lal nem vég zô dô ön gyil kos sá gi kí sér le tek -
ben is mar káns sze re pe le het a dep resszi ó nak:
az „erôs meg ha lá si szán dék kal” kíséletezôk je -
len tôs há nya da ren del ke zik va la mi lyen af fek tív
za var diagnózassal (4), ezért – ahogy Rihmer
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Egy cél, két megközelítés: az öngyilkossági kockázat

szûrésének elméleti és gyakorlati dilemmái

Össze fog la lás: Az ön gyil kos sá gi ve szély becs lé sé nek nincs egyet len könnyû mód ja. Bár egy re több fé le meg kö ze lí té sû el -
mé let pró bál ja le ír ni az ön gyil kos ma ga tar tást, a szuicid ri zi kó mé ré sé re hasz nált ská lá ink ko moly pszichometriai
kor lá tok kal küz de nek. Míg a kvan ti ta tív pszichometriai ská lák el mé le ti leg jól meg ala po zot tak, de nem elég ér zé ke nyek,
ad dig a (fé lig)struk tu rált, kva li ta tív in ter júk szisz te ma ti ku sak és át fo gó ak, de túl költ sé ge sek és idô igé nye sek. A pszi -
cho metriai ská lák hoz ké pest az in ter júk a szuicid ri zi kó becs lé sé ben egy új meg kö ze lí tést is kép vi sel nek. E meg kö ze lí -
tés nek, töb bek kö zött, fon tos ré szei: a kli ni kus ön gyil kos ság gal kap cso la tos is me re te i nek bô ví té se, a szuicid krí zis –
illet ve kí sér let – narratíva fó ku szú meg kö ze lí té se, va la mint a ri zi kó szint és a szük sé ges be avat ko zás egy sze mély re sza -
bot tabb meg fo gal ma zá sa. A ta nul mány el mé le ti ré szét kö ve tô en két el já rást mu ta tok be, ame lyek a kvan ti ta tív és kva -
li ta tív meg kö ze lí tés egy-egy pél dái. Amel lett sze ret nék ér vel ni, hogy a gya kor lat kü lön bö zô te rü le te in mind a rö vid
ská lák nak, mind pe dig a szisz te ma ti kus in ter júk nak fon tos sze re pe van. Az át fo gó in ter júk az ok ta tás ban is fon tos
sze rep hez jut hat nak, mert se gít sé gük kel az ön gyil kos sá gi ri zi kó becs lés fo lya ma tá nak szem lé le te is át ad ha tó.
Kulcsszavak: predikció; prevenció; szuicídium; depresszió; rizikóbecslés; paradigma

Summary: There is no single easy way of suicide risk assessment. Although more and more theories try to describe sui -
cide behavior, our scales struggle with severe psychometric limitations. While quantitative psychometric scales stand
on a theoretically firm basis, their sensitivity is poor; (semi)structured, qualitative interviews are systematic and com -
prehensive but costly and time-consuming. Interviews, compared to scales, also represent a new approach in suicide
risk assessment. In this approach, among other things, expanding clinicians’ knowledge about suicide, the narrative
approach of a suicide crisis and suicide attempt, and a more specified formulation of the risk level and indicated
intervention are central. Following the theoretical part of the paper, I will describe two assessment tools that represent
the quantitative and qualitative approaches, respectively. I would like to argue that both short psychometric scales
and systematic interviews have their salient role in different areas of clinical practice. Systematic interviews could
play an important role in postgraduate education as with their help the approach to suicide risk evaluation as a
process can be conveyed to professionals.
Keywords: prediction; prevention; suicide; depression; risk assessment; paradigm
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Zol tán és Perczel Fo rin tos Dó ra ki eme lik –, „az
ak tu á li san ön gyil kos sá gi ve széllyel nem já ró
dep resszi ós be teg sé gek ko rai fel is me ré se és
ered mé nyes ke ze lé se az ön gyil kos ság-meg elô -
zés rej tett, de két ség te le nül ered mé nyes for má -
já nak te kint he tô” (5, 111. old.).

A tár sa dal mi, lé lek ta ni és egyéb nem bi o ló gi ai,
vagy akár abiológiai, mint pél dá ul me te o ro ló -
giai (6), té nye zôk vizs gá la ta és meg ér té se az ez -
red for du ló ig hát tér be szo rult (en nek ha zai elôz -
mé nye i rôl és kö rül mé nye i rôl lásd Bu da Bé la át -
te kin té se it 7, 8). Ma már a szuicidium el mé le ti
meg kö ze lí té se va ló ban biopszichoszociális,
ahogy azt a nem ze ti szin tû irány el vek (9) és szer -
kesz tett kö te tek (10, 11) is tük rö zik.

Az ön gyil kos ság-meg elô zés azon ban nem csak
nép egész ség ügyi szin tû prob lé ma, ha nem az
egész ség ügy ben dol go zó szak em be re ket köz vet -
le nül is érin ti. Pszichiátriai és sür gôs sé gi osz tá -
lyon, va la mint pszichiátriai gon do zó ban és
egyéb am bu láns el lá tá sok ban na gyon gyak ran,
a na pi ru tin ré sze ként vé gez nek a szak em be rek
ön gyil kos sá gi ri zi kó becs lést. Nem túl zás azt
mon da ni, hogy ez a kli ni kai te vé keny ség a leg -
szé le sebb kör ben al kal ma zott szuicid pre ven ció
(12). Ezért a becs lô el já rá sok lé nye gi ré szét ké pe -
zik az egész ség ügyi el lá tó rend szer nek. Kli ni kai
kö rül mé nyek kö zött leg gyak rab ban a köz vet len
vagy azon na li ri zi kó fel mé ré se áll a fó kusz ban,
de a hosszú tá vú vulnerábilitás is kulcs fon tos -

sá gú a ke ze lés meg ter ve zé se, a pre ven ció, az
eset me ne dzse lé se szem pont já ból (13).

A fek vô- és járóbeteg-el lá tás ban dol go zó szak -
em be rek bár el té rô arány ban, de ta lál koz nak
szuicid pá ci ens sel (14). A becs lé sek sze rint va -
la mi kor a karrierük so rán a pszi chi á te rek 50, a
pszi cho ló gu sok, szo ci á lis mun ká sok 20%-ának
hal meg pá ci en se ön gyil kos ság ban (15). Mind a
be fe je zett (16), mind a nem be fe je zett (17, 18)
ön gyil kos sá gi kí sér let elôt ti he tek ben a pá ci en -
sek je len tôs há nya da fel ke res va la mi lyen egész -
ség ügyi szak em bert. Az ön gyil ko sok 83%-a a
ha lá la elôt ti egy év ben va la mi kor be ke rül az
egész ség ügyi el lá tó rend szer be, öt bôl egy ön gyil -
kos pe dig a ha lá la elôt ti négy hét ben sür gôs sé gi
osz tá lyon ke rül fel vé tel re (19). A sür gôs sé gi osz -
tá lyo kon en nek el le né re nem tör té nik ru tin sze -
rû szuicid ri zi kó szû rés.

A szuicid-meg elô zés sel kap cso la tos egy re nö -
vek vô ér dek lô dés sel pár hu za mo san új szû rô -
tesz tek (20) és in ter júk (21, 22) is meg je len nek.
A tü net becs lô ská lák pszichometriai meg bíz ha -
tó sá gát és a szuicid ve szély szû ré sé ben be töl tött
gya kor la ti hasz nos sá gu kat bár erôs kri ti kák érik,
a szuicid pre ven ci ó nak to vább ra is fon tos ré szét
ké pe zik. Ez zel pár hu za mo san pe dig a szisz te -
ma ti kus, át fo gó, in kább kva li ta tív jel le gû és jó -
val idô igé nye sebb szû rô in ter júk is egy re na -
gyobb te ret nyer nek a gya kor lat bi zo nyos te rü -
le te in.

1. táblázat
Az öngyilkossági rizikó mérésében gyakran használt skálák és interjú

Az eljárás eredeti Szerzô Magyar A vizsgáló Idôigé- Tünetskála Mit mér?
és magyar neve adaptáció tölti ki nyesség vagy

vagy szuicid
önkitöltôs? rizikó-

becslô
eljárás?

Hamilton Hamilton Hamilton Rózsa vizsgáló kb. tünet- melankóliás tünetek,
Rating Scale Depresszió 1960 (23) és mtsai tölti ki 10 perc, becslô reménytelenség,
for Depression Skála 2003 (24) 17 tételes irritabilitás, inszomnia,
(HRSD) (HAM-D) fáradtság

Beck Beck Beck Perczel önkitöltôs <2 perc, tünet- reménytelenség
Hopelessness Reménytelenség 1974 (25) és mtsai 4 tételes becslô affektív, kognitív és
Scale (BHS) Skála (RS) – 2001, 2007 motivációs

rövidített magyar (26,27) komponensei
változat1
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Beck Beck Beck Kopp önkitöltôs néhány tünet- a depresszió kognitív,
Depression Depresszió 1961 (28) és mtsai perc, becslô szomatikus és
Inventory kérdôív (BDI) – 1990; 9 tételes pszichés tünetei

rövidített magyar Rózsa
változat1 és mtsai

2001 (29,30)

Beck Scale Beck Szuicid Beck – önkitöltôs kb. rizikó- szuicid gondolatok,
for Suicide Gondolatok 1979 (31) 10 perc, becslô tervek, viselkedés
Ideation (BSI) Skála 21 tételes az elmúlt héten

MMPI-2 MMPI-2 Butcher Bagdy önkitöltôs 1–1,5 óra, tünet- és depresszió fôskála,
és mtsai és mtsai 567 tételes rizikó- 2-7/7-2 kódpár, DEP4,
1989 (32) 2009 (33) becslô SUI alskálák.

standard pontszám

Rövid Szuicid Rihmer vizsgáló néhány rizikó- rövid és hosszú távú
Skála és mtsai tölti ki perc, becslô öngyilkossági veszély

2018 (20) 6 tételes tünetei

Suicide Intent Szuicid Szándék Beck – vizsgáló kb. rizikó- a közelmúltban
Scale (SIS) Skála és mtsai tölti ki 10 perc, becslô kísérleten átesetteknél

1974 (34) 15 tételes a szándék verbális és
non-verbális jelei

Rövid Wernigg félig 5–10 perc, rizikó- auto- és hetero-
Kockázatbecslô és Blazsek strukturált, 14 tétel becslô agresszió kockázata,
Skála2 2015 (35) a vizsgáló statikus (anamnesztikus)

tölti ki és dinamikus (jelen)
szuicid rizikótényezôk,
protektív faktorok

Screening Tool Szuicid Rizikó De Leo és félig- 20–30 perc rizikó- közvetlen és rövid távú
for Assessing Szûrôteszt Hawgood sturkturált, becslô veszély, rizikótényezôk,
Risk of Suicide 2015 (36) a vizsgáló figyelmeztetô jelek és
(STARS)3 tölti ki protektív tényezôk

Suicide Szuicid Státusz Michel a páciens néhány rizikó- aktuális szuicid veszély,
Status Form Felmérése and Gysin- tölti ki perc, becslô lelki fájdalom,
(SSF� III)4 Maillart a terapeuta 6 tételes reménytelenség,

2015 (37) segítségével stressz, öngyûlölet és
nyugtalanság

Marsha rizikóbecslô Linehan strukturált, a páciens tünet- és hangulat és szuicid
Linehan’s protokol és mtsai a vizsgáló állapotától rizikó- késztetések, distressz
University of 2012 (22) tölti ki, de függôen becslô mértéke, a szándékos
Washington tartalmaz 30–40 skálákat is önméregzés módja,
Risk önértékelô perc tartalmaz ideje
Assessment skálákat is
Protocol
(UWRAP)3

1 A RS és BDI része annak a vizsgálati folyamatnak, amelyet Rihmer és Torzsa (2016, 38) dolgoztak ki háziorvosok számára
az öngyilkossági veszély minél pontosabb detektálására. 

2 Az interjú segítségével bár pontszámok alapján becsülhetô a rizikó szintje (alacsony, közepes, magas), de ez inkább ta -
pasztalati alapú, mert az eljárást még nem validálták.

3 A legtöbb kvalitatív, interjú alapú megközelítés azzal is segíti a vizsgáló munkáját, hogy kvantifikálja, kategorizálja a rizikó
szintjét. Ezek az eljárások azonban nagyobb hangsúlyt fektetnek arra, hogy a szûrés kimeneti változója egy bôvebb
szöveges értékelés legyen, amely fô célja a rizikó szintjének kifejtése és biztonsági intézkedések megfogalmazása.

4 Az SSF-III felvételét – az Attempted Suicide Short Intervention Program (ASSIP) részeként – minden alkalommal el kell
végezni.
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A dol go za tom ban amel lett sze ret nék ér vel ni,
hogy az ön gyil kos sá gi ve szély szû ré sé ben meg -
fe le lô mó don al kal maz va mind a kvan ti ta tív,
ská la ala pú, mind pe dig a szisz te ma ti ku sabb, át -
fo góbb fel mé rést le he tô vé te vô új(abb) in ter jús
el já rá sok nak egya ránt van lét jo go sult sá ga a gya -
kor lat kü lön bö zô ré sze in. A ská lák könnyeb ben,
gyor sab ban fel ve he tôk, szak em be rek szé le sebb
kö re szá má ra re á lis a na pi ru tin ba va ló be il lesz -
té sük, pél dá ul a há zi or vo si pra xis ban, ahol a
pon tos kó ris me nem fel tét le nül cél, vi szont a
pszichometriai ská lák se gít he tik a dep resszió és
az ön gyil kos sá gi ve szély szû ré sét (38). Ezek a
pa pír-ce ru za tesz tek fon to sak a szuicid ve szély
hosszabb tá vú predikciójában, s így a hosszú
tá vú ke ze lés meg ha tá ro zá sá ban, va la mint nél -
kü löz he tet le nek a kli ni kai ku ta tá sok ban. De be -
il leszt he tôk egy át fo gó vizs gá lat ba is, ez zel nö -
vel ve a vizs gá lat validitását. Az in kább kva li ta tív
jel le gû in ter júk a rö vid tá vú ri zi kó becs lé sé ben,
az eset itt és mostra vo nat ko zó, egyén re sza bott
ke ze lé sé ben nyújtanak tám pon to kat a szak em -
ber nek. Hasz ná la tuk na gyobb tech ni kai fel ké -
szült sé get, adott eset ben kép zést kí ván meg,
ezért ezek nek az el já rá sok nak még egy fon tos
ho za dé ka van: szofisztikáltságuk, rész le tes sé gük
mi att, a kép zé sek be be épít ve nö vel he tik a szak -
em ber kom pe ten cia ér zé sét, bô vít he tik a szuicid
ve szé lyez te tô je lek kel, szuicid pá ci en sek ese té -
nek me ne dzse lé sé vel kap cso la tos is me re te i ket
(39, 40). Hát rá nyuk azon ban, hogy adap tá lá suk,
a pro to koll el sa já tí tá sa, a min den na pi gya kor -
lat ban tör té nô al kal ma zá suk ko moly erô for rá -
sok moz gó sí tá sát kí ván ja meg.

A ta nul mány el mé le ti ré szét kö ve tô en két el já -
rást sze ret nék be mu tat ni: a hosszú tá vú vulne -
rábilitást mé rô, hat té te les rö vid szuicid ská lát,
ame lyet Rihmer Zol tán és mtsai dol goz tak ki
(20, 41), va la mint a Screening tool for assessing
risk of suicide név re hall ga tó in ter jút, ame lyet
Jacinta Hawgood és Diego De Leo (36) fej lesz tet -
tek ki, és a rö vid tá vú, il let ve köz vet len ri zi kó -
becs lés ben al kal maz ha tó. E két el já rás sal az ön -
gyil kos sá gi becs lés két meg kö ze lí té sét sze ret -
ném szemléletetni.

A szuicid ma ga tar tás mo dell jei

Le gyen szó ská lá ról vagy in ter jú ról, a teszt ké -
szí tôi, és imp li cit mó don a fel hasz ná lói is, va la -
mi lyen mo dell, vagy mo del lek kom bi ná ci ó ját
ve szik ala pul a ri zi kó becs lés so rán. Ezen mo del -
lek rész le te i nek (42) át te kin té se meg ha lad ná a
je len ta nul mány ke re te it. Gya kor la ti szem pont -
ból is figyelemreméló azon ban az a fej lô dés,
amin ezek a mo del lek ke resz tülmen tek. Or szá -
gon ként és kul tú rán ként el té rô ez a fej lô dé si út,
de Carter és mtsai (43) alap ján di dak ti kus és tör -
té ne ti szem pont ból is ér de mes meg kü lön böz -
tet ni a predikciós mo del lek há rom ge ne rá ci ó ját.

Az el sô ge ne rá ci ós mo del lek alap ve tô en szak -
ér tôi vé le mé nyen ala pul tak: eset ta nul má nyok
vol tak. Még jó val a szuicidológia öt ve nes évek-
beli ki bon ta ko zá sa elôtt, pszichoanalitikus eset -
ta nul má nyok ban je len tek meg szuicid pá ci en -
sek lé lek elem zé sei (44–46). Az ön gyil kos ság leg -
több pszichoanailtikus el mé le te is eb bôl az idô -
szak ból szár ma zik (ezek ma gyar nyel vû össze -
fog la lá sát lásd 47). A hat va nas évek tôl a ku ta tók
az egyes ese tek „lé lek ta ni bon co lá sa” alap ján
pró bál ták fel ál lí ta ni az ön gyil kos ma ga tar tás
mo dell jét. Er re a meg kö ze lí tés re jó pél da Far be -
row és mtsainak (48), Litman és mtsainak (49),
itt hon pe dig a hat va nas évek ben Cseh-Szom -
bathy Lász ló (50), il let ve a nyolc va nas évek ben
Ke le ti Ju dit (51) mun kái. Litman és mtsai (49)
pél dá ul a hat va nas évek ben a szán dé kos barbi-
turát ön mér ge zé ses ese tek rész le tes vizs gá la tá -
val pró bál ták fel tér ké pez ni az ön gyil kos ság elôz -
mé nye it, kö rül mé nye it és a sze mély vélt vagy
va lós szán dé kát. Ahogy Bu da Bé lameg je gyez te,
az ön gyil kos ság-ku ta tás ban et tôl kezd ve vál nak
az eset ta nul má nyok a hi po té zis al ko tás esz kö -
ze i vé (52).

A má so dik ge ne rá ci ós elô re jel zé si mo del lek -
nek a sta tisz ti kai ala pon meg ha tá ro zott, idô ben
ál lan dó, az az sta ti kus (vagy csak na gyon las san
vál to zó) ri zi kó fak to rok – mint pl. a ko ráb bi ön -
gyil kos sá gi kí sér let, fa mi li á ris elôz mé nyek, ma -
jor pszichiátriai kór kép stb. – meg lé té nek vagy
hi á nyá nak, sú lyá nak ér té ke lé se ad ja az alap ját.
Alex Pokorny (53, 54) má ra klasszi kus, 4800
ame ri kai ve te ránt vizs gá ló ku ta tá sa az egyik
leg is mer tebb „má so dik ge ne rá ci ós” stra té gia.

Hungarica
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Pokorny ame ri kai ve te rá nok szuicid ma ga tar tá -
sá nak predikciójába pszichometriai ská lá kat
vont be, ame lyek a re mény te len ség ér zés tôl pszi -
cho pa to ló gi ai vál to zó kon át a hi gi é né ig szá mos
fak tort mér tek.

Az újabb har ma dik ge ne rá ci ósmo del lek pe dig
már ma guk ban fog lal ják a szuicídium di na mi -
kus koc ká za ti té nye zô it is, mint pl. szer hasz ná -
lat (55, 56), el ha gya tott ság ér zés (57, 58), neuro -
biológiai fak to rok vál to zá sa (59), erôs szo ron gás
(60) – hogy csak né hány vál to zót emel jünk ki.
Ha zánk ban, cél ja it és ered mé nye it te kint ve is,
eb be a vo nu lat ba il lesz ke dett már a het ve nes
évek kö ze pén a Tár sa dal mi be il lesz ke dé si za va -
rok komp lex elem zé se cí mû fô irány, amely elôbb
a Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal, majd a Ma gyar
Tu do má nyos Aka dé mia Pszi cho ló gi ai In té ze té -
nek ke re tei közt folyt (az ered mé nyek össze fog -
la lá sát lásd 61).

Rész ben a je len leg el ter jedt pszichometriai
ská lák és in ter júk kor lá tai mi att (rész le te sen lásd
a kö vet ke zô rész ben) egy re több ku ta tás fog lal -
ko zik az ön gyil kos sá gi gon do la tok és vi sel ke dés
ra pid vál to zá sa i nak le het sé ges mé ré si mód ja i -
val. Ezen új tech ni kák kö zé tar to zik (1) a pil la -
nat nyi öko ló gi ai stá tusz mé ré se (ecological mo -
mentary assessment, EMA), il let ve a va lós ide jû
ri zi kó fak to rok azo no sí tá sa di gi tá lis fenotípus-
elem zés se gít sé gé vel; (2) az ön gyil kos sá gi ve -
szély kognitív markereinek mé ré se és( 3) a szui-
cid gon do la tok és ri zi kó neurobiológiai je le i nek
fel is me ré se (ezek össze fog la lá sát lásd pél dá ul
Ballard és mtsai 2021 [62]).

A preszuicidális pszi cho pa to ló gia jobb meg ér -
té sé ben se gít het nek to váb bá a szuicid-spe ci fi -
kus szind ró mák újabb le írá sai is, mint ami lyen
az akut ön gyil kos sá gi af fek tív za var (acute sui -
cidal affective disturbance, ASAD) (63) és az
ön gyil kos sá gi krí zis szind ró ma (suicidal crisis
syndrome, SCS) (64). Ahogy a két szind ró mát
rész le te sen be mu ta tó és ér té ke lô ta nul má nyuk -
ban Vö rös Vik tor és mtsai meg ál la pít ják, ezen
kó ris mék – ha son ló an a klasszi kus krí zis pa ra -
dig mák hoz – se gít sé günk re le het nek a ri zi kót
je len tô tü ne tek és azok di na mi ká já nak jobb
meg ér té sé ben, fel mé ré sé ben, ez ál tal pe dig ter -
vez he tôb bé vá lik a se gít ség nyúj tás (65).

Fel me rül az a kér dés is, hogy a kü lön bö zô mo -

del lek öt vö zé sé re tett kí sér le tek el vi leg jár hat -
nak-e si ker rel? Hane Maung tu do mány fi lo zó fus
rá mu ta tott (66), hogy a je len le gi meg kö ze lí té sek
(pszi cho ló gi ai autopszia, bi o ló gi ai, epi de mi o -
ló gi ai, kva li ta tív stb.) az ön gyil kos ság kü lön fé le
oki té nye zô it (ge ne ti kai, neurobiológiai, egyé ni
és in ter per szo ná lis, va la mint tá gabb tár sa dal mi
fak to rok) olyannyi ra el té rô mó don ra gad ják
meg, hogy ku ta tá si ered mé nye ik össze mér he -
tet le nek (inkommenzurábilisak), s ez – Maung
sze rint – szük ség sze rû en egy szi go rú ma gya rá -
za ti plu ra liz mus hoz ve zet a szuicidológiában. A
Maung ál tal fel ve tett plu ra liz mus ra di ká lis, és
el sô ol va sat ra ta lán ki áb rán dí tó az ön gyil kos sá -
got ku ta tók szá má ra, mert azt mond ja, hogy az
ön gyil kos ság mi ért jé nek vizs gá la tai és el mé le tei
hi á ba tük röz nek sok fé le meg kö ze lí tést, a ku ta -
tá sok ered mé nyei me ta fi zi kai ér te lem ben ta lán,
de is me ret el mé le ti szem pont ból még el vi leg
sem össze von ha tók egyet len át fo gó ma gya rá zó
mo dell ben. Il let ve ez meg pró bál ha tó, de „töb -
bet ve szí tünk a ré ven, mint amennyit nye rünk a
vá mon”: az in teg rá ci ó val töb bet gyen gül az
egyes be vont ma gya rá zó mo del lek ere je, mint
amennyit össze vo ná suk kal nye rünk pél dá ul az
ön gyil kos sá gi ve szély becs lé sé ben. To vább ár -
nyal ja a ké pet, te szi hoz zá Maung, hogy a kü lön -
fé le meg kö ze lí té sek (bi o ló gi ai, kva li ta tív, epi de -
mi o ló gi ai stb.) köz ti di na mi ka is ne he zí ti az in -
teg rá ci ót az ál tal, hogy – ha son ló an más tu do -
mány te rü le tek hez – a szuicidológiai té mák fon -
tos sá gá nak meg íté lé sét (tu do mány)po li ti kai
érté kek és ér de kek, sze mé lyes at ti tû dök és ideo -
ló gi ák be fo lyá sol ják. Pél dá ul a kvan ti ta tív és
epi de mi o ló gi ai ku ta tá sok túl rep re zen tál tak a
kva li ta tív ku ta tá sok hoz ké pest. Má sok (pél dá ul
67, 68) en nél meg en ge dôbb plu ra liz must ösz tö -
nöz nek: szü les sen mi nél több fé le meg kö ze lí té -
sû el mé let, a kü lön bö zô te rü le te ken zaj ló vizs gá -
la tok ku ta tá sok ered mé nye it a ku ta tók egy más
kö zött ér té kel jék, tör tén jen meg validálásuk és
in teg rá lá suk. Maung konk lú zi ó ja még is azért
po zi tív, mert bár el ve ti az em pi ri kus ered mé -
nyek in teg rá ci ó já nak ered mé nyes sé gét, azt
mond ja, hogy a kü lön bö zô irány za tok ból szár -
ma zó ku ta tá sok ered mé nye i nek ér té ke lé sé hez
az „empírián túl mu ta tó ér té kek re, mint pél dá ul
(...) prag ma ti kus cé lok ra” van szük ség. Va gyis,
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„nincs egyet len, a töb bi hez ké pest tout court
fel jebb va ló meg kö ze lí tés, ha nem kü lön bö zô
cé lok ese té ben kü lön bö zô meg kö ze lí té sek le -
het nek ér té ke sek” (66, 9. old.).

Elég jók a becs lô el já rá sok?

A ön gyil kos sá gi rá ták csök ken té se ér de ké ben
kulcs fon tos sá gú a pre ven ció, a meg fe le lô pon -
tos sá gú koc ká zat becs lés és a szuicid ma ga tar tás
di ag nó zi sa. Va gyis, a kü lön bö zô szin te ken meg -
va ló su ló pre ven ció, az el té rô mód szer rel és
hely zet ben tör té nô koc ká zat becs lés és az ön -
gyil kos ság szem pont já ból kri ti kus pszi cho pa -
to ló gi ák és pszi cho ló gi ai jel lem zôk fel is me ré se,
di ag nosz ti zá lá sa (1. áb ra, Turecki és mtsai 2019
alap ján Ref.: 69).

Ahogy glo bá li san egy re na gyobb fi gye lem irá -
nyul a szuicid pre ven ci ó ra, úgy egy re több ku -
ta tás fog lal ko zik a ri zi kó becs lô el já rá sok pre dik -
tív ere jé nek vizs gá la tá val is (pl. 70–74). A meta -
analízisek ered mé nyei azon ban na gyon ve gyes
ké pet mu tat nak ar ról, hogy a szé les kör ben
hasz nált pa pír-ce ru za tesz tek vagy pszi cho met -
riai ská lák a rö vid és hosszú tá vú ön gyil kos ság -
nak mi lyen pon tos elô re jel zôi.

A szuicid ri zi kó mé ré sé re el ter jed ten hasz nált
pszichometriai ská lák jel lem zô i vel kap cso la tos
ku ta tá si ered mé nyek na gyon el té rô ké pet fes te -
nek azok detekciós pon tos sá gá ról (pél dá ul 43,
75, 76). Egy öt év vel ez elôt ti svéd szisz te ma ti kus
át te kin tô ta nul mány (72) szer zôi pél dá ul ar ra a
kö vet kez te tés re ju tot tak, hogy a vizs gált hu szon -
két kér dô ív (mint pél dá ul a Beck-fé le dep resszió
kér dô ív és re mény te len ség ská la) kö zül egy sem
éri el az 50%-os szen zi ti vi tá si (azok nak az ará -
nya, akik ön gyil kos ság ban hal tak meg és a teszt
is ezt je lez te elô re), il let ve a 80%-os specifitási
(azok nak az ará nya, akik nem ön gyil kos ság ban
hal tak meg és akik nél a teszt sem jel zett ri zi kót)
szin tet.

A té má ban vég zett egyik leg na gyobb össze -
fog la ló ta nul mány sze rint a tesz tek ál tal meg -
ha tá ro zott „ma gas ri zi kó jú” ka te gó ri á nak nincs
kli ni kai hasz na (43). Pisani és mtsai (77) egye -
ne sen amel lett ér vel nek, hogy a ri zi kó szin tek
ka te go ri zá lá sa el avult, mert „(e)z a faj ta cím ké -
zés az ala csony ri zi kó jú ak szá má ra na gyon kis
mér ték ben vagy egyál ta lán nem szor gal maz sze -
mély re sza bott in ter ven ci ót, a ma gas ri zi kó jú ak
ese té ben pe dig in ten zív, de alig sze mély re sza -
bott köz be avat ko zást ered mé nyez.” (627. old.).
Akad nak olyan szer zôk is, akik a tesz tek gyen ge
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elô re jel zô ké pes sé gei mi att ál ta lá nos ság ban
meg kér dô je le zik a teszt és in ter jú ala pú predik-
ció gya kor la ti al kal ma zá sá nak lét jo go sult sá gát
(pél dá ul 70).

A szuicid ri zi kót mé rô tesz tek predikciójának
pon tos sá gát azon ban nagy ban kor lá toz za – és
ezt a ská lák hasz nál ha tó sá gá nak ér té ke lé se kor
is fi gye lem be kell ven ni –, hogy a vizs gált je len -
ség (az az a szuicídium) po pu lá ció szin ten na -
gyon rit ka – a tesz te ket hasz ná ló kli ni kus a „tût
a szé na ka zal ban” hely zet tel ta lál ja szem ben
ma gát.

Rész ben a fent em lí tett kor lá tok mi att, egy re
na gyobb te ret nyer nek azok az in ter jús el já rá -
sok, ame lyek in kább kva li ta tív jel le gû ek, kli ens-
köz pon tú ak és a vizs gált sze mély itt-és-most él -
mé nyé re, szük ség le te i re fó ku szál nak (78). Ez zel
össz hang ban egy re több ta nul mány és nem ze ti
szin tû egész ség ügyi irány elv ja va sol ja a szuicid
pá ci en sek vizs gá la tá nak „szük ség let-ala pú meg -
kö ze lí té sét”, amely egy komp lex, át fo gó kli ni kai
ér té ke lô fo lya mat ré sze (79, 80).

Ak kor fog lal koz zunk-e egyál ta lán
predikcióval?

Ha ennyi prob lé ma van a ská lák és in ter júk sta -
tisz ti kai és gya kor la ti ér té ké vel, ak kor mi ért
szán junk pénzt és idôt ilyen esz kö zök ki dol go -
zá sá ra? Mi ért ér né meg ezek hasz ná la tát ok tat -
ni? Ha az ezek alap ján ho zott kategoriális be so -
ro lá sok (ala csony, kö ze pes, ma gas koc ká zat)
ala csony prediktív erô vel bír nak, ak kor mi ért
ra gasz ko dunk ezek hez a ka te gó ri ák hoz? Az elô -
re jel zés he lyett in kább a meg elô zés re ké ne he -
lyez ni a hang súlyt?

A hosszú tá vú ri zi kót vizs gá ló kér dô ívek po -
pu lá ció szin ten sta tisz ti ka i lag iga zolt, jel lem zô -
en ki zá ró lag az úgyne ve zett sta ti kus ri zi kó fak -
to ro kat mé rik, s egy tôl akár több tíz éves után -
kö ve té ses vizs gá la ti ada to kon ala pul nak (81).
Ezek a ská lák nem, vagy csak na gyon bi zony ta -
lan tám pon tot nyújtanak a szak em ber nek ab -
ban, hogy meg be csül je az azon na li, rö vid tá vú
szuicid koc ká za tot, az az nem segítenek a di na -
mi ku san vál to zó té nye zôk fel mé ré sé ben. A
hosszú tá vú koc ká za tot mé rô ská lák al kal maz -

ha tó sá gá nak egyik ko moly kor lát ja pont az, hogy
po pu lá ció szin tû, hosszabb tá vú predikciós
ere jük az egyén szint jén to vább rom lik és ki fe -
je zet ten rosszul teljesítenek a rö vid tá vú elô re -
jel zés ben (82). Ezek a tesz tek ál ta lá ban nem is
tar tal maz nak olyan té te le ket, ame lyek az ön -
gyil kos ság azon na li fi gyel mez te tô je le it mé rik,
mi köz ben ezek a je lek a leg jobb prediktorai an -
nak, ha egy sze mély meg akar hal ni (83). Ezek a
ská lák ter jed tek el leg in kább az ok ta tás ban is,
en nek pe dig egyik nem mel lé kes kö vet kez mé -
nye, hogy így a köz vet len fi gyel mez te tô je lek, ve -
szé lyez te tô tü ne tek ke ve sebb fi gyel met is kap -
nak a kép zé sek ben.

Nem meg le pô ta lán, hogy a pszichometriai
ská lá kat ért szá mos kri ti ka mi att van nak, akik
sze rint a té ve sen ma gas vagy ala csony ri zi kó jú
cso port ba so ro lás egye ne sen árt hat is a be teg -
nek, ezért egyes szer zôk amel lett ér vel nek, hogy
fel ké ne hagy nunk az ön gyil kos sá gi koc ká zat -
becs lés gya kor la tá val (70, 84). Van, aki sze rint a
koc ká zat becs lô el já rá sok kal töb bet ár tunk, mint
hasz ná lunk: mi köz ben hasz ná la tuk kal a szak -
em ber ön zô mó don csak ma gát pró bál ja meg -
nyug tat ni, ad dig a té ves becs lés nek egy ér tel mû
ne ga tív kö vet kez mé nyei is van nak mind a be -
teg re, mind pe dig az egész ség ügyi el lá tó rend -
szer re néz ve (85).

A vé le mé nyek túl nyo mó több sé ge azon ban
nem ilyen le súj tó. Töb bek sze rint (pél dá ul 43,
86, 87) – bár teszt je ink sta tisz ti kai tel je sít mé nye
va ló ban nem ki elé gí tô – hasz ná la tuk mel lô zé se
he lyett in kább a mér le ge lés so rán több té nye zôt
fi gye lem be vé ve kel le ne kö rül te kin tôb ben el jár -
nunk. Ez a vé le mény nagy ban egy be cseng az zal
az ál lás pont tal, ami mel lett ér vel ni pró bá lok. Az
„át fo gó koc ká zat becs lés” az „át fo gó kli ni kai fel -
mé rés” ré szé vé kell vál jon, amely fo lya mat nak
nem cél ja – vagy leg alább is nem fô cél ja – az,
hogy a pá ci en se ket koc ká za ti ka te gó ri ák ba so -
rol ja. A ri zi kó té nye zôk ka te go ri zá lá sa ön ma gá -
ban nem je lent he ti a kli ni kai dön tés ho za talt,
ha nem elô tér be kell he lyez nünk a pá ci ens szük -
ség le te it, in for mál nunk kell a ke ze lés el fo ga dá -
sá nak és el uta sí tá sá nak koc ká za ta i ról, az az –
amennyi ben ál la po ta ezt le he tô vé te szi – a le -
he tô leg in kább be kell von nunk a ke ze lé sé vel
kap cso la tos dön tés ho za tal fo lya ma tá ba. Er re jó
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pél da a Pisani és mtsai ál tal ki dol go zott pre ven -
ció-ori en tált stra té gia (77).

Ezek bôl a hoz zá szó lá sok ból, úgy vé lem, a leg -
in kább meg szív le len dô az az, hogy a tesz tek,
in ter júk al kal ma zá sa so sem áll hat ön ma gá ban.
A ri zi kó becs lés nem je lent he ti pusz tán egy tech -
no ló gia al kal ma zá sát. Az ön gyil kos ság és ön gyil -
kos ma ga tar tás le he tô leg ha té ko nyabb elô re jel -
zé se csak több ri zi kó fak tor együt tes fi gye lem -
be vé te lé vel le het sé ges, ame lyek kö zül ki emelt
fi gyel met ér de mel a köz vet len ve szély becs lé se,
eme lik ki Ballard és mtsai (62).

A jö vô be li szuicid vulnerabilitást mé rô komp -
lex mo del lek nek túl kell lép ni ük a pusz tán pszi -
chiátriai fak to rok mé ré sén, na gyobb hang súlyt
fek tet ve a ri zi kó- és protektív té nye zôk interak-
ciójának pon to sabb meg ér té sé re (42, 74, 88, 89).
Ez össz hang ban van egyéb ként az an gol Egész -
ség és Kli ni kai Ki vá ló ság Nem ze ti In té zet (NICE)
„szük ség let-ala pú meg kö ze lí té sé vel” (79) és a
ma gyar egész ség ügyi irány el vek kel is (az irány -
elv tel jes vál to za tát lásd Em be ri Erô for rá sok
Mi nisz té ri u ma 9; rö vi dí tett vál to za tát pe dig 80).

De mi ért ne héz elô re je lez ni
az ön gyil kos sá got?

A szuicid koc ká zat becs lé se és predikciója kü lö -
nö sen nagy ki hí vás elé ál lít ja a szak em bert. E ne -
héz ség rész ben ob jek tív, rész ben pe dig szub jek -
tív té nye zôk bôl ered. Ob jek tív aka dá lyok nak
ne ve zem azo kat, amik az al kal ma zott tesz tek
pszichometriai tu laj don sá ga i nak elég te len sé -
gei bôl és a vizs gált je len ség (ön gyil kos ma ga -
tar tás) össze tett sé gé bôl fa kad nak.

Ami az ob jek tív kor lá to kat il le ti: má ra jól is -
mert tény, hogy az ön gyil kos ság saj nos csak ne -
he zen, vagy rit kán be jó sol ha tó (53, 54, 62, 69,
73, 82). Pokorny ko ráb ban már idé zett ta nul má -
nyá ban (53) be mu tat ta, hogy a kategorizáción
ala pu ló tesz tek kel egy részt könnyû túl be csül ni
az ön gyil kos sá gi ve szélyt (té ves po zi tív dön tés),
más részt pe dig ne héz ki szûr ni azo kat az ese te -
ket, ami kor az ön gyil kos ság ve szé lye va ló ban
ma gas (té ves ne ga tív dön tés). En nek okai, hogy
(a) po pu lá ció szin ten az ön gyil kos ság vi szony -
lag rit ka je len ség, prevalenciája ala csony, ami

meg ne he zí ti a po zi tív predikciót (43, 75, 90); (b)
a ren del ke zés re ál ló mé rô esz kö zök nem elég ér -
zé ke nyek a men tá lis ál la pot rö vid tá vú idô be li
vál to zá sá nak mé ré sé re (70, 73); va la mint (c) a
pá ci en sek ön gyil kos ság gal kap cso la tos szé gyen -
ér ze te, rej tôz kö dé se is meg ne he zí ti az ez zel kap -
cso la tos gon do la tok, ér zé sek, szán dé kok fel tá rá -
sát (40, 91, 92). Mind eze ket ne he zí ti az is, hogy
az ak tív szuicid ál la pot idô ben na gyon rö vid: az
ön gyil kos sá gi gon do la tok ta la ján meg szü le tô
dön tés és a tény le ges kí sér let kö zött har minc
perc vagy en nél is ke ve sebb idô te lik el (93).
Ezért a szuicid gon do la tok vizs gá la ta, pél dá ul
egy kli ni kai in ter jú so rán, csak kor lá to zot tan al -
kal mas az ön gyil kos sá gi ri zi kó becs lé sé re (62).
To váb bá a szuicid gon do la tok nak más rizikó fak -
torai van nak, mint a gon do la tok ból a konk rét
szuicid ma ga tar tás ba va ló át me net nek. Míg az
ön gyil kos sá gi gon do la tok szo ro sab ban össze -
függ nek a han gu lat za va rok kal, ad dig az ön gyil -
kos sá gi vi sel ke dés meg je le né sé hez in kább a
szo ron gá sos és im pul zus kont roll za va rok ve -
zet nek (74, 94, 95).

Szuicid be te gek kel az egész ség ügyi el lá tás ban
dol go zók je len tôs há nya da ta lál ko zik. E be teg -
cso port tal va ló mun ka pe dig a ke ze lés és el lá tás
va la mennyi fá zi sá ban részt ve vô szak em ber szá -
má ra lel ki leg meg ter he lô. Ki fe je zet ten igaz ez a
ri zi kó becs lést vég zô egész ség ügyi szak em be -
rek re (92). Ôk a szuicid pá ci en sek kel va ló mun -
ká juk ban ér zel mi, kap cso la ti, kom mu ni ká ci ós
és tech ni kai ne héz sé ge ket él het nek meg, il let ve
prob lé mát je lent het a kap cso lat tar tás a csa lád -
dal is (96). A becs lés nek, mint min den tesz te lé -
si, vizs gá la ti fo lya mat nak szub jek tív té nye zôi is
van nak: a vizs gá la tot vég zô kli ni kus sze mé lyi -
sé ge, ta pasz ta la ta, ér ték rend sze re hat a becs lés
fo lya ma tá ra. To váb bá, mi vel nem pusz tán egy
ste ril pszichometriai mû ve let rôl, ha nem egy in -
ter per szo ná lis fo lya mat ról van szó, kli ni kus és
pá ci ens egymásra is hat nak. Szá mol nunk kell
az zal, hogy a szcientista, kí vü lál ló meg fi gye lô
po zí ció he lyett na gyon is ré sze sei va gyunk a
vizs gá la ti hely zet nek, amely így egy interszub-
jektív hely zet.

Szuicid be te gek ese té ben már az el sô vizs gá -
lat so rán fel erô söd het a vizs gá ló or vos ban, pszi -
cho ló gus ban az az ér zés, hogy a pá ci ens nem
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mû kö dik együtt, el hall gat va la mit. Sok szak em -
ber éli meg azt, hogy a szuicid pá ci en sek kel va -
ló te rá pi ás mun ka vagy akár az ál la pot fel mé rô
vizs gá lat „me rô kín szen ve dés”, ahogy Gabbard
(97) ír ja, s ez az ér zés sok szor szül a pá ci ens sel
szem be ni gúnyt és el uta sí tást is. A predikciót –
és így a ke ze lés meg ter ve zé sét is – ne he zí tô to -
váb bi szub jek tív té nye zô a szak em ber ál tal meg -
élt tu dás-, il let ve kompetenciahiány. A szuicid
lel ki ál la pot ról, a ri zi kó té nye zôk rôl, a számba -
ve hetô ha té kony ke ze lé si mó dok ról va ló tu dás
rész le ges sé ge je len tôs szo ron gás for rá sa le het.
Nem meg le pô ta lán, hogy Rothes és mtsainak
(96) vizs gá la tá ban a meg kér de zett kö zel két száz
pszi chi á ter, pszi cho ló gus és há zi or vos 60%-a
érez te szük sé gét spe ci fi ku san az ön gyil kos ság
pre ven ci ó já val, ri zi kó becs lés sel és eset me ne -
dzse lés sel kap cso la tos to vább kép zés nek.

Új szem lé let a szuicid ve szély
fel mé ré sé ben

Attitûdökéskompetenciák

A szak em ber szuicid pá ci en sek kel szem be ni ér -
zel mi vi szo nyu lá sai – va gyis attítûdjei –, va la -
mint a ri zi kó becs lés sel kap cso la tos kom pe ten -
cia ér zé sei, meg lé vô tech ni kai kész sé gei össze -
függ nek és be fo lyá sol ják az ön gyil kos sá gi koc -
ká zat fel mé ré sé nek fo lya ma tát. At ti tû dünk tôl is
függ, hogy pél dá ul egyál ta lán fel me rül-e ben-
nünk az, hogy fog lal koz zunk a szuicídium koc -
ká za tá val? Rá kér de zünk-e a pá ci ens ön gyil kos -
sá gi gon do la ta i ra, fan tá zi á i ra, ko ráb bi ön gyil -
kos sá gi kí sér le te i re? Mi lyen rész le tes ség gel
tesszük ezt? S ha rá kér de zünk, ak kor a ka pott
vá la szo kat mi ként ér té kel jük – va gyis, mi lyen
dön tést ho zunk? Mind ez pe dig a kli ni kai, te rá -
pi ás kap cso lat ban zaj lik és ezért kér dés az is,
hogy a szak em ber ho gyan (mi lyen han gon, mi -
lyen ér zel mi mi li ô ben) te szi fel eze ket a kér dé -
se ket.

At ti tûd je ink ve zér fo nal ként segítenek min ket
dön té se ink meg ho za ta lá ban (98). Ha az at ti tûd
tár gyát túl fe nye ge tô nek ész lel jük, ak kor ez elô -
í té le tet és stigmatizációt szül het (99). Az ön gyil -
kos pá ci en sek kel kap cso la tos ne ga tív at ti tûd

stig mák és elô í té le tek for má já ban nem csak a
la i ku so kat, de a klinikumban dol go zó men tá lis
egész ség gel fog lal ko zó szak em be re ket is jel lem -
zi (100). A ha lál lal kap cso la tos fé lel mek és szo -
ron gá sok pe dig fel erô sít he tik az ön gyil kos pá ci -
en sek kel szem be ni el uta sí tást, el ke rü lést (101).

Fel me rül het a kér dés, hogy mit te kin tünk po -
zi tív és ne ga tív at ti tûd nek a szuicídium, a szui-
cid pá ci ens, il let ve a prevenió vo nat ko zá sá ban?
Ér de mes meg je gyez ni, hogy itt most az ön gyil -
kos ság gal és an nak meg elô zé sé vel kap cso la tos
attidûdöket azo nos ként ke zel jük – és bár a szak -
iro da lom ban ez a meg kö ze lí tés van túl súly ban
(102) – , de egyál ta lán nem rit ka e ket tô kü lön -
vá lasz tá sa. Van nak, akik – kü lön ke zel ve a pre -
ven ci ó val kap cso la tos at ti tû dök tôl – azt te kin tik
az ön gyil kos ság gal szem be ni po zi tív vi szo nyu -
lás nak, ha a szak em ber el fo gad ja a pá ci ens ha -
lál vá gyát és el is me ri azt, hogy egy ki lá tás ta lan
hely zet ben a sze mély in kább a ha lált vá laszt ja
(lásd pél dá ul Gagnon és Hasking [103] ez zel
kap cso la tos ku ta tá sát).

Az ön gyil kos ság gal és konk ré tan a szuicid be -
teg gel szem be ni at ti tûd azon ban ala kít ha tó. En -
nek egyik mód ja a graduális és posztgraduális
kép zé sek, to vább kép zé sek so rán el sa já tí tott tu -
dás és kész sé gek (104). Az ön gyil kos ság meg -
elô zé sé vel, a ri zi kó fel mé ré sé vel kap cso la tos új
is me re tek és gya kor la tok el sa já tí tá sa, a ré gi tu -
dás fel fris sí té se ké pe sek le het nek ar ra, hogy té -
ves hi e del me in ket, elô í té le te in ket fel szá mol ják.

A szuicid pre ven ci ó val kap cso la tos egy re nö -
vek vô ér dek lô dés sel pár hu za mo san új szû rô -
tesz tek és in ter júk is je len nek meg. Ezen új esz -
kö zök is se gít he tik az at ti tû dök po zi tív irá nyú
vál to zá sát az ál tal, hogy a szak em be rek in kább
kér dez nek rá a ve szé lyez te tô tü ne tek re, ez pe dig
hoz zá já rul a fé le lemve zé relt ta buk át for má lá -
sához.

Az ön gyil kos sá gi ri zi kó fel mé ré se so rán klasszi -
ku san al kal ma zott mé rô esz kö zök és in ter júk
hasz ná la ta és az ered mé nyek ér té ke lé se, ka te go -
ri zá lá sa (ala csony, kö ze pes vagy ma gas ri zi kó -
szint), a to váb bi ke ze lés sel kap cso la tos dön tés
meg ho za ta la a szak em ber tôl meg kí ván egy bi -
zo nyos „tech ni kai kom pe ten ci át”, amely nek
ré sze „a szisz te ma ti kus ri zi kó becs lés, koncep-
tualizálás és a szuicid kli ens hez il lesz ke dô eset -
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me ne dzse lés” is (40, 11. old.). A meg élt kom pe -
ten cia-hi ány nö vel he ti a szo ron gást, az ön bi za -
lom hi ányt és a jo gi felelôsségrevonástól va ló
félel met.
Jacinta Hawgood és Diego De Leo (40) hang -

sú lyoz zák a kép zé sek sze re pét ezen kom pe ten -
cia-hi ány or vos lá sá ban. En nek lé nye ges ele me
sze rin tük pe dig an nak meg ér té se, hogy mi és
mi nem tar to zik a ri zi kó becs lés kö ré be (2. táb -
lá zat). Egy köz el múlt ban ké szült ta nul mány is
ki eme li, hogy a fek vô be teg-el lá tás ban elô for -
du ló be fe je zett szuicídiumok pre ven ci ó já nak a
szak em be rek is me re té re, kom pe ten ci á já nak,
kész sé ge i nek fej lesz té sé re kell fó ku szál nia (14).
Egy, a szuicid pre ven ci ós stra té gi á kat ér té ke lô
nagy át te kin tô ta nul mány szer zôi is ar ra a kö -
vet kez te tés re ju tot tak, hogy az egyik leg ha té ko -
nyabb meg elô zé si mód az, ha a kli ni ku sok nak a
dep resszió tü ne te i vel, pon to sab ban azok fel -
mé ré sé nek le het sé ges mód ja i val kap cso la tos
is me re te it bô vít jük – kép zé sek, to vább kép zé sek
ke re té ben (105).

A ri zi kó becs lés va ló ban több és szo fisz ti kál -
tabb fo lya mat, mint pszichometriai ská lák fel vé -
te le. Ahogy Rihmer Zol tán és mtsai összefogaló
ta nul má nyuk ban is ki eme lik: „A spe ci fi kus pszi -
chometriai ská lák hasz no sak le het nek az ön -
gyil kos sá gi ri zi kó meg ha tá ro zá sá ban, de nem
he lyet te sí tik a pá ci ens szak sze rû ki kér de zé sét.”
(107, 23. old.).

Az elô re jel zés he lyét ma már in kább a pre ven -
ció ve szi át, azon ban e két stra té gia (predikció

és pre ven ció) nem vá lik ket té, ha nem egy fo lya -
mat ban je len nek meg (pl. 77). A becs lés nek a
pá ci ens itt és most él mé nyé re, szük ség le te i re és
hely ze té re kell fó ku szál nia, ahogy az Hawgood
és De Leo fen ti táb lá za tá ból is ki tû nik. Ép pen
ezért egy ilyen ér té ke lô fo lya mat so rán az ön gyil -
kos ma ga tar tás predikciója he lyett in kább ar ra
van szük ség, hogy a szak em ber pon to sabb ké pet
ala kít son ki a pá ci ens je len leg átélt distressz és
pszi chés fáj da lom (108) szint jé rôl, és az így azo -
no sí tott szük ség le tek re re a gál jon. Az ön gyil kos -
sá gi ve szély fel is me ré sé hez nél kü löz he tet len a
szuicid gon do la tok kal, fan tá zi ák kal, konk rét
ter vek kel és ér zel mi ál la pot tal kap cso la tos kér -
dé sek cél zott fel té te le, va la mint az elôz mé nyek,
és a ri zi kó-, il let ve protektív té nye zôk is me re te
és fel tá rá sa (107).

A koc ká za ti- és vé dô fak to rok együt tes fi gye -
lem be vé te lé nek fon tos sá ga meg je lent a 2017-
ben el fo ga dott egész ség ügyi szak mai irány elv -
ben is, amely ki mond ja, hogy „(a) koc ká za ti- és
védôfak to rok interakciója ha tá roz za meg a sze -
mély vulnerabilitását az ön gyil kos ma ga tar tás
ki ala ku lá sa szem pont já ból. Az ön gyil kos ság ri zi -
kótényezôi ku mu la tí vak; az az mi nél na gyobb
szám ban van nak je len, an nál na gyobb az ön -
gyil kos ma ga tar tás be kö vet ke zé sé nek valószí -
nûsége. A koc ká za ti és védôfak to rok ala pos fel -
mé ré sé re van szük ség min den ön gyil kos sá gi ri -
zi kó nak ki tett egyén, il let ve min den pszichiát -
riai be teg ész le lé se kor.” (80, 48. old.).

Hungarica

2. táblázat
Mit tekintünk az öngyilkossági rizikóbecslés részének, és mit nem? (Hawgood és De Leo, 2016 nyomán, 75)

Az öngyilkossági rizikó becslésére igaz
• A kockázatot az itt és mostban határozza meg.

A becslés klinikai hasznossága az idô elôrehaladtával
viszonylag hamar érvényét veszíti.

• A páciens narratíváját helyezi a középpontba.
A szükségleteit, a stresszorokat, az erôsségeit,
valamint a védôfaktorokat azonosítja.

• Szisztematikus adatgyûjtés, amelynek célja
a módosítható s kezelhetô, kockázati és protektív
tényezôk feltárása.

• A pácienst orientálja a kezelés felé.
• Egy folyamat és nem egy esemény.
• Egy kezelési „ térkép” is egyben, amely a páciens

jövôbeli és folyamatban lévô kezelésével kapcsolatos
kérdésekre is segít választ adni.

Az öngyilkossági rizikó becslésére nem igaz
• Az öngyilkosság vagy öngyilkos viselkedés elôrejelzése.
• Egyetlen vagy végleges, populáció-alapú

rizikópontszám vagy kategória kiszámítása.
• Egy lista, amelyen a szakember kipipálhatja az egyes

tételeket (szuicid gondolatok, korábbi kísérletek,
pszichiátriai diagnózisok és egyéb kockázati tényezôk).

• A szakember megérzésén vagy saját véleményén
alapszik.

• Egy olyan kimeneti érték (kategória, pontszám),
amely idôben stabil.
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Terápiásszövetségésnarratíva-fókusz

A ri zi kó becs lés el mé le tét és gya kor la tát el len zôk
kri ti ká juk kal azon ban min den kép pen rá mu tat -
tak egy – egyéb ként ál ta lá nos pszichometriai –
di lem má ra: a po pu lá ció szin ten ki dol go zott és
hosszú tá vú sé rü lé keny sé get mé rô ská lák a két -
sze mé lyes kli ni kai hely zet ben nem, vagy csak
ko moly hi á nyos sá gok kal mû köd nek. Az ál ta lá -
nos vé le ke dés sel össz hang ban Brian Draper (78)
sze rint azon ban túl koc ká za tos len ne fel hagy ni
a ri zi kó becs lés sel. Draper ehe lyett sok kal in kább
kli ens-köz pon tú el já rá sok ki dol go zá sát szor gal -
maz za: „Az ön gyil kos sá gi ri zi kó becs lés nek az
egyén és nem egyé nek egy po pu lá ci ó já nak
szint jén kell tör tén nie. Eb be be le tar to zik a sze -
mély csa lá di és tár sas kö rül mé nye i nek, sze mé -
lyi ség je gye i nek, ön gyil kos ság gal kap cso la tos
né zô pont já nak, va la mint (a ku ta tá sok ból meg -
is mert) kü lön bö zô kli ni kai és egyéb de mog rá -
fiai té nye zôk nek a meg ér té se. Ah hoz, hogy ez
meg fe le lô en mû köd jön, a kli ni ku sok nak jól kell
kom mu ni kál ni uk, nem csak a pá ci en se ik kel,
ha nem azok csa lád já val és ba rá ta i val, és más
kli ni ku sok kal is. Azért van er re szük ség, mert
né hány ön gyil kos pá ci ens vá lo gat va mond ja el
(ön gyil kos ság gal kap cso la tos) gon do la ta it és
ter ve it, és ha ezt nem vesszük fi gye lem be a fel -
mé rés so rán, ak kor po ten ci á li san ve szé lyez te -
tett sze mé lye ket tév esz the tünk szem elôl.” (48.
385. old.). Maurizio Pompili sze rint pe dig szin -
tén szem lé let be li, paradigmatikus vál tást sür -
get ve az ön gyil kos sá gi ri zi kó mé ré sé re hasz nált
mód sze rek csak ak kor lesz nek ha té ko nyak, ha a
pá ci en sek szub jek tív él mé nyét is fi gye lem be
vesszük (109).
Draper, Pompili, De Leo és sok más szuicido -

lógus vé le mé nyé vel össz hang ban az ön gyil kos -
sá gi ri zi kó becs lés ku ta tá sá ban és gya kor la tá ban
az utób bi húsz év ben egy re na gyobb te ret nyert,
má ra pe dig alap ve tés nek te kint he tô az a vé le -
mény, hogy a fel mé rés so rán a pá ci ens ön gyil -
kos ság gal kap cso la tos egye di él mény vi lá gát
kell a fó kusz pont ba he lyez ni. Az ez red for du lón
ala kult nem zet kö zi Aeschi Mun ka cso port nyo -
mán (37, 110–112) vált egy re hang sú lyo sab bá
az ön gyil kos pá ci en sek kel vég zett fel mé rô, diag -
nosztikus és te rá pi ás mun ka nar ra tív köz pon tú,

sze mély re sza bott és kap cso lat-ori en tált fel fo -
gá sa. Eb ben a meg kö ze lí tés ben – már a ri zi kó -
becs lés so rán – ki emelt fon tos sá gú, hogy kli ens
és szak em ber kö zö sen pró bál ják meg ér te ni,
hogy mi az adott sze mély ön gyil kos sá gi kí sér le -
té nek a tör té ne te, mi lyen azo no sít ha tó for du ló -
pon tok ve zet tek a tet tig, mi lyen stresszorok ját -
szot tak sze re pet a krí zis ki ala ku lá sá ban. Mind -
ez egy ítélkezésmentes, tá mo ga tó lég kör ben
va ló sul meg, amely, erô sít ve a te rá pi ás szö vet -
sé get, se gí ti az ön gyil kos ság gal kap cso la tos ér -
zé sek, gon do la tok, fan tá zi ák fel tá rá sát. Egy ilyen
lég kör ben zaj ló koc ká zat becs lés nek az el sô szá -
mú cél ja a köz vet len és rö vid tá vú ön gyil kos sá gi
ri zi kó csök ken té se. Facilitálva a pszi chés nö ve -
ke dést és fel épü lést, a szak em ber fe la da ta se gí -
te ni a kli ens nek meg fo gal maz ni az életbenma -
radás és él ni aka rás mel lett szó ló sa ját ér ve it.

Az el múlt két év ti zed ben több, Brian Draper
fent idé zett fel ve té sé vel össz hang ban ki dol go -
zott el já rás is meg je lent. Ezek kö zé tar to zik az
em lí tett Aeschi Mun ka cso port Attempted Sui -
cide Short Intervention Prog ram ja (37), a
Collaborative Assessment and Management of
Suicidality (113), a Risk Assessment Protocol
(22), a Chronological Assessment of Suicide
Events (114), va la mint a Screening Tool for
Assessing Risk of Suicide (21). Ma gyar or szá gon,
a nem zet kö zi gya kor lat tal szo ros össz hang ban
Blazsek Pé ter és Wernigg Ró bert ki dol goz ták a
rö vid koc ká zat becs lô ská lát (35). Bár konk ré tan
nem in ter jús el já rás, de szem lé le te mi att ide so -
rol ha tó Pisani és mtsainak (77) a ko ráb ban már
em lí tett pre ven ció-orientált ri zi kó becs lé si stra -
té gi á ja is, ami va ló já ban egy ri zi kó szint kon -
cep tualizálás.

A sze mély re sza bott, pá ci ens-ori en tált szem -
lé let itt va ló já ban a szuicidológia fô irá nyá val
szem ben egy kri ti kai hoz zá ál lás is, ami az ön -
gyil kos sá gi ve szély fel mé ré sé ben pa ra dig ma-
vál tást sür get (68, 109, 115). Ez a meg kö ze lí tés
kva li ta tív mó don kí ván túl lép ni a men tá lis za -
va rok ki zá ró la gos (vagy szin te ki zá ró la gos) oki
sze rep tu laj do ní tá sán. Bár építenek az ön gyil -
kos ság bi o ló gi ai, epi de mi o ló gi ai, egyé ni szin tû
pszichiátriai és pszi cho ló gi ai el mé le te i re, eze ken
túl me nô en je len tôs hang súlyt fek tet nek az adott
vizs gált sze mély szuicid ma ga tar tá sá nak tel je -
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sebb, kon tex tus ba he lye zett meg ér té sé re. Még -
sem mond hat juk, hogy a ri zi kó becs lés ezen kva -
li ta tí vabb, át fo góbb meg kö ze lí té sei a ra di ká li -
sabb vál to zá so kat sür ge tô kri ti kai szuicido ló giá -
hoz tar toz ná nak (pél dá ul 116, 117), mert pél dá -
ul nem vi tat ják a men tá lis za va rok (mond juk a
ma jor dep resszió) ön gyil kos ság ban ját szott je -
len tôs oki sze re pét. Nem kí ván ják tel jes mér -
ték ben kontextualizálni és normativizálni az
ön gyil kos ság ban fon tos oki sze re pet ját szó
intraperszonális té nye zô ket. Ezek az in ter jús,
kva li ta tív szû rômód sze rek ar ra tesz nek kí sér le -
tet, hogy in teg rál ják a szuicídium szá mos meg -
kö ze lí té sét, mi köz ben nagy hang súlyt fek tet nek
olyan klasszi kus te rá pi ás ha tó té nye zôk re is,
mint pél dá ul a Rogers-i te ra pe u ta vál to zók.

Az aláb bi ak ban elô ször a Griffith Egye te men
mû kö dô Auszt rál Öngyilkosságkutató és Pre ven -
ci ós In té zet szuicidológusai ál tal ki dol go zott
screening tool for assessing risk of suicide (21, 36)
in ter jút, majd Rihmer Zol tán és mtsai (20, 41)
ál tal ki fej lesz tett rö vid szuicid kér dô ívet sze ret -
ném be mu tat ni.

A két el já rás me rô ben el té rô: míg az auszt rál
el já rás egy olyan kva li ta tív in ter jú, amely a rö vid
tá vú vagy azon na li ri zi kót mé ri, ad dig a rö vid
szuicid kér dô ív egy hat té te les, hosszútá vú ön -
gyil kos sá gi vulnerábilitást mé rô teszt. Az elôb bi,
bár le he tô sé get ad a ri zi kó szint kategoriális
meg ha tá ro zá sá ra is, sok kal in kább ösz tön zi a
szak em bert a sze mély re sza bott ke ze lé si terv és
in ter ven ció meg fo gal ma zá sá ra, míg az utób bi
ki me ne ti vál to zó ja a ri zi kó szint há rom ka te gó -
ri á ja. De kü lön böz nek ab ban is, hogy az in ter jú
in kább il lesz ke dik a ko ráb ban vá zolt kli ens-ori -
en tált, szük ség let ala pú, szisz te ma ti kus becs lô -
el já rá sok kö zé, Rihmerék mé rô esz kö ze pe dig a
szuicídium dep resszió -hi po té zi sé vel kap cso la tos
meg gyô zô ku ta tá si ered mé nyek re tá masz ko dik.
Ugyan ak kor a ke ve sebb té tel bôl ál ló pszicho -
met riai ská la is ré sze le het egy szisz te ma ti kus,
adott eset ben az azon na li ri zi kó fel mé ré sé re
irá nyu ló szû rés nek.

Mind ez nem je len ti azt, hogy az auszt rál ku ta -
tók el já rá sa ne ven né fi gye lem be és ne épí te ne
azok ra az empírikus ada tok ra is, ame lyek re a
ke ve sebb té tel bôl ál ló pszichometriai ská lák.
Hawgood és De Leo ál tal ki dol go zott in ter jú fô

cél ja is az, hogy se gít se a szak em bert a hosszú
tá vú ke ze lés meg ter ve zé sé ben. Az ér dek lô dô
szak em ber szá má ra lé nye ges kü lönb ség még
azon ban, hogy Hawgood és De Leo esz kö ze je -
len leg nem el ér he tô ma gyar nyel ven. Még is
azért mu ta tom be, mert szem lé le te, szem pont -
jai jól tükrözik a szuicid ri zi kó becs lô stra té gi ák
újabb faj tá it.

Két el já rás az ön gyil kos sá gi koc ká zat
rö vid és hosszú tá vú becs lé sé re

Arövidszuicidkérdôív

Ahogy ko ráb ban ar ról már volt szó, az ön gyil -
kos sá gi ri zi kó fak to rok és vé dô fak to rok fel tá rá sa
és fel is me ré se a pre ven ció egyik kulcs fon tos sá -
gú ré sze. Ugyan ak kor az is is mert, hogy ezen té -
nye zôk kli ni kai sú lya és prediktív ere je nagy
mér ték ben el té rô (118). Rihmer Zol tán 1996-
ban, a kli ni kai gya kor lat meg könnyí té se ér de -
ké ben el ké szí tet te a szuicid ri zi kó fak to rok hie -
rarchikus lis tá ját. Be mu tat ták (13, 39), hogy az
ön gyil kos ma ga tar tás szá mos pszichiátriai,
pszi choszociális és de mog rá fi ai vál to zó val áll
kap cso lat ban. Az el sôd le ges ri zi kó té nye zôk te -
kint he tôk „az ön gyil kos ság leg erô sebb és kli ni -
kai ér te lem ben leghasznos prediktorainak, ami
ki fe je zet ten igaz, ha je len van nak má sod la gos
(pszichoszociális) és har mad la gos (de mog rá fi ai)
ri zi kó fak to rok” (13, 17. old.). E hi e rar chi kus lis -
ta kvantifikált vál to za ta ként ki dol goz ták (20, 80)
a kez det ben ti zen ket tô, ké sôbb hat té te les re
csök ken tett rö vid szuicid kér dô ívet. A kér dô ív
(3. táb lá zat) cél ja a nem azon na li (nem köz vet -
len), ha nem a rö vid- vagy hosszútávú szuicid
ve szély fel mé ré se, se gít ve a szak em bert a meg -
fe le lô be teg ve ze tés ben és gyógy szer vá lasz tás -
ban.
Rihmer Zol tán és mtsai (20) szuicidális, nem

szuicidális és egész sé ges kont roll cso por tok kö -
zött vizs gál ták a ská lán el ért pont szá mok el osz -
lá sát. Am bu láns be te gek kö ré ben egye lô re nem
vizs gál ták a ská la prediktív ere jét. Az ered mé -
nyek sze rint a kér dô íven el ért ti zen hat vagy en -
nél ma ga sabb pont szám 100%-os szen zi ti vi tás -
sal mér te a szuicid ve szélyt. A nem szuicidális
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pszichiátriai be te gek kel 97, az egész sé ges kont -
rol lok kal szem ben 100%-os a specifitása.

Lé nye ges te hát, hogy a rö vid szuicid ská la a
pszichiátriai osz tály ra fel vett be te gek cso port -
já ban nagy ér zé keny ség gel és specificitással de -
tek tál ta a szuicidalitást. A 30 hó na pos után kö -
ve té ses vizs gá lat elô ze tes ered mé nye i bôl (41)
pe dig az lát szik, hogy a ská la a jö vô be li szuicid
ve szély de tek tá lá sá ban is se gít het a kór há zi el -
bo csá tást kö ve tô en.

HawgoodésDeLeoöngyilkossági

rizikóbecslôinterjúja

Az in ter jú ki ala kí tá sá nak el mé le ti alap ját szá mos
akut és kró ni kus ön gyil kos sá gi ri zi kó val kap cso -
la tos empírikus ku ta tá si ered mény ad ja (108,
114, 119–123). Szem ben a kvan ti ta tív pszicho -
metriai ská lák kal, ame lyek pont szám ban fe je zik
ki a dep resszió, re mény te len ség, ön gyil kos sá gi
szán dék mér té két, ez az in ter jú sok kal in kább
egy kva li ta tív el já rás. Fô cél ja, hogy se gít sé gé vel
a szak em ber a kli ens narratíváján ke resz tül az
ak tu á lis ön gyil kos sá gi krí zis rôl gyûjt sön in for -
má ci ót, amely alap ján vé le ményt fo gal maz hat

meg. Az in ter jú fo lya ma tát és a meg kö ze lí tést
az 2. áb ra fog lal ja össze.

Az ön gyil kos sá gi krí zis ál la pot tal össze füg gô
lel ki fáj da lom (108) és kontextuális él mény, va -
la mint ezen ál la pot egye di sé ge és idô be li vál to -
zé kony sá ga azok a té nye zôk, ame lye ket a pro-
tokol szer zôi ki emel ten szem elôtt tar tot tak az
in ter jú ki dol go zá sa kor. Pá ci ens és szak em ber
kollaboratív mun ká já nak cél ja a kli ens ál tal ak -
tu á li san át élt in ten zív szen ve dés él mé nyé hez
hoz zá já ru ló kö rül mé nyek jobb meg ér té se.
Az in ter jú fel épí té se. Az in ter jú fon tos jel lem -

zô je, hogy kli ni kai pél dá kat, min takér dé se ket
tar tal maz, ame lyek se gít sé gé vel a szak em ber az
adott egye di eset re szab va tud ja fel tér ké pez ni a
kli ens szük ség le te it. Az in ter jú így egy szisz te -
ma ti kus koc ká zat becs lé si tér kép ként is fel fog -
ha tó, s az ér té ke lé si fo lya mat vé gén a ka pott
ered ményt a „ha gyo má nyos” ka te gó ria-rend -
szer ben is meg le het je le ní te ni, ez zel se gít ve a
szak em ber mun ká ját a kli ens to váb bi ke ze lé sét
il le tô dön tés meg ho za ta lá ban.
Az in ter jú fel vé te le és ér té ke lé se. Az in ter jú há -

rom fô rész bôl áll: (A) rész: Ön gyil kos ma ga tar -
tás; (B) rész: Koc ká za ti té nye zôk; (C) rész: Pro -
tek tív té nye zôk. Azok ban az ese tek ben, ha a ri -

Psychiatria 

3. táblázat
Az öngyilkossági kockázat felmérése a rövid szuicid skála segítségével (Rihmer és mtsai, 2018; 21)

Öngyilkossági gondolat/szándék/terv vagy 3 hónapon belül elkövetett szuicid kísérlet explorálható? 
Ha„ igen”, kifejezett, közvetlen szuicid veszély áll fenn, további kitöltés nem szükséges. Ha„nem”, folytassa az 1. ponttól. 

1. Elsôdleges (pszichiátriai) kockázati tényezôk:
(A) Jelenlegi vagy korábbi pszichiátriai betegség (major depresszió,

bipoláris betegség, szerhasználat, szkizofrénia) Igen 6 Nem 0
(B) Jelenleg fennálló Agitáció/Inszomnia/Reménytelenség Igen 6 Nem 0
(C) Korábbi öngyilkossági kísérlet Igen 6 Nem 0
(D) Öngyilkosság a családi elôzményben (1. vagy 2. fokú rokonok) Igen 4 Nem 0

2. Másodlagos (pszichoszociális) kockázati tényezôk:
(A) Akut stresszor/Impulzivitás/Agresszivitás Igen 4 Nem 0

3. Harmadlagos (demográfiai) kockázati tényezôk:
(A) Férfi/Idôs kor Igen 2 Nem 0

1+2+3 összesen: ......

Maximális pontszám 28, minimális 0 
Javasolt határértékek:

6 vagy alatta: enyhe vagy hiányzó szuicid veszély;
8–14: valószínû szuicid veszély; 
16 vagy afelett: kifejezett szuicid veszély.
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zi kó szint je vél he tô en nem ma gas, az in ter jút a
szak em ber kezd he ti a (B) vagy (C) résszel. Ez
azt is je len ti, hogy a kli ni kus el tér het a kér dé sek
aján lott sor rend jé tôl. A pró ba kér dé sek pusz tán
pél dák, ame lyek se gí tik a gyak ran ne he zen meg -
fo gal maz ha tó vagy cím kéz he tô él mé nyek meg -
be szé lé sét.

Az el já rás nagy hang súlyt fek tet a hete ro -
anam nesztikus ada tok ra. Sza ki ro dal mi ada tok
(pél dá ul 114) tá maszt ják alá, hogy az ön gyil -
kos sá gi krí zis ben lé vô sze mé lyek rit kán oszt ják
meg va lós szán dé ka i kat a kli ni kus sal. Még a
leg jobb te rá pi ás szö vet ség ben is gyak ran rejt ve
ma rad a szak em ber elôtt a pá ci ens ön gyil kos sá -
gi szán dé ka. Ezért a szisz te ma ti kus adat gyûj tés
és az ada tok meg bíz ha tó sá ga ér de ké ben aján -
lott és szük sé ges, hogy – amennyi ben er re le he -
tô ség van – a kli ni kus a csa lád ta gok tól, kö ze li
ro ko nok tól, élet társ tól, há zas társ tól is gyûjt sön
re le váns ada to kat. Bár két ségkí vül idô igé nyes
ez az el já rás, még is, ön gyil kos sá gi krí zis ben mi -
nél több for rás ból áll ren del ke zés re in for má ció,
a szak em ber an nál meg ala po zot tabb és an nál
in kább a pá ci ens ér de ke it szol gá ló dön tést tud
hoz ni.

A szer zôk nek nem az volt a szán dé ka, hogy egy
olyan mé rô esz közt fej lessze nek ki, amely egy
vég sô, szin te ti zált, pszichometriailag stan dar -

di zált pont szá mot ad. Az in ter jú té te lei egye di
je len tés sel bír nak mind en egyes vizs gált pá ci -
ens ese té ben. Így gya kor la ti lag a té te le ket
egyen ként ér té ke li a szak em ber annak alap ján,
hogy azok mi lyen mér ték ben já rul nak hoz zá az
adott sze mély ön gyil kos sá gi krí zis ál la po tá hoz.
A vizs gá lat vé gén a kli ni kus a to váb bi ke ze lés re
vo nat ko zó ja vas la tot fo gal maz meg.

Az egyes té te lek ér té ke lé sé nél a szak em ber nek
azt is je löl nie kell, hogy mennyi re bi zo nyos az
adott ér té ke lés ben. A szer zôk cél ja ez zel az,
hogy egy részt az el sô be nyo má sok el fo ga dá sa
he lyett ösz tö nöz zék a ref le xi ót, más részt pe dig,
hogy ez az ér té ke lés se gít se más kol lé gák mun -
ká ját is, akik a vé le ményt ké sôbb ol vas sák.

Meg be szé lés

A szuicid ve szély predikciójának mai meg kö ze -
lí té se i ben egy re na gyobb te ret nyer az a szem -
lé let, hogy az elô re jel zés he lyett a hang súlyt
inkább a meg elô zé sé re kell he lyez nünk. A pre -
dikcióval, koc ká zat becs lés sel a kli ni kus egy ben
meg el ôz és in ter ve ni ál is. A ma elô tér be ke rü lô
fel fo gá sok sze rint a szuicídium ve szé lyé nek
becs lé se egy olyan érétkelési fo lya mat, amely
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2. ábra
A Hawgood és De Leo-féle rizikóbecslô interjú megközelítésének összefoglalása (Hawgood és De Leo, 2015 nyomán; Ref. 20)

A Hawgood és De Leo-féle rizikóbecslô interjú

A szuicid állapot meghatározása
(szándék, terv, eszközökhöz való
hozzáférés, korábbi öngyilkossági
kísérlet, pszichiátriai kezelés,
mentális állapot)

A klinikus jegyzetei
és dokumentációk:
• Összefoglaló vélemény
az A, B és C részek alapján

• Biztonsági terv készítése
(rizikó csökkentése, alternatív
megküzdési stratégiák)

• Van-e olyan személy, akivel
igazolhatóan tudja tartani
a kapcsolatot a személy?
(pl. családtag, barát)

• A klinikai döntés indoklása,
a döntés bizonyosságának
mértéke

• Utánkövetés

Egészségügyi ellátás
és intervenciók
• ambuláns kezelés
• pszichés támogatás
• pszichiátriai gondozó
• nappali kórház

A szakember
támogatása
- továbbképzés
- peer-csoportok
- szupervízió
- esetmegbeszélések
- mentorálás

Intervenció és esetmenedzsment
• klinikai és nem klinikai beavatkozások
• Családtag, hozzátartozó, barát, szupervízor bevonása
(ha szükséges)

Olyan azonosítható pszichológiai
szükségletek, amelyek nem
teljesülnek (a páciens által
elmondott kockázati tényezôk)

Azonosítható protektív faktorok
(az öngyilkossági krízist enyhítô
tényezôk, amelyekrôl a páciens is
beszámol)

A rész
B rész
C rész



E r e d e t i  k ö z l e m é n y e k

532

a) szisz te ma ti kus és át fo gó,
b) pá ci ens-ori en tál tan a sze mély je len szük -

ség le te i re fó ku szál, va la mint az ered mé -
nyek alap ján

c) nagy hang súlyt fek tet egy biz ton sá gi terv
ki dol go zá sá ra.

Ezek a szem pon tok össze egyez tet he tôk és ré -
szét ké pez he tik a pszi cho te rá pi ás be teg ve ze -
tés nek, pszi cho te rá pi ás ta nács adás nak, szup-
portív te rá pi á nak, a krí zis in ter ven ci ó nak és
pszi cho te rá pi ás utó kö ve tés nek/kont roll nak,
össze fog la ló an min den pszi cho te rá pi ás jel le gû
kap cso lat nak (lásd Szônyi, 124).

Az ön gyil kos ság meg elô zé sé ben szá mos pre -
ven ci ós stra té gia kö zül ket tô bi zo nyul ki emel ke -
dô en ha té kony nak (125): (1) kép zé sek ke re té -
ben szé le sí te ni kell a kli ni ku sok nak a han gu lat -
za va rok fel is me ré sé vel kap cso la tos is me re te it;
(2) az élet ki ol tá sá ra leg al kal ma sabb (le tá lis)
esz kö zök hoz zá fé ré sé nek kor lá to zá sa. Az utób -
bi (2) stra té gia bár szá mos or szág ban mû kö dik,
saj ná la tos mó don ná lunk nem jön szó ba, mi vel
ha zánk ban a be fe je zett ön gyil kos sá gok je len tôs
há nya da ön akasz tás vagy négy eme let nél ma -
ga sabb épü let bôl va ló le ug rás. Az (1) stratégia
vi szont meg va ló sít ha tó és meg is va ló sul: a han -
gu lat za va rok kal kap cso la tos is me re tek át adá sa
mel lett a szuicid pre ven ció új meg kö ze lí té se i -
nek, az új kér dô ívek graduális és posztgraduális
kép zé sek ben tör té nô is mer te té sé nek is he lye
van.

Az ön gyil kos sá gi ve szély becs lé se több mint
egy ki kér de zés, amely a pszi chés stá tusz ban
„szui cid gon do la to kat és szán dé kot ne gál” té -
tel ként ke rül do ku men tá lás ra. Ehe lyett in kább
egy di na mi kus fo lya mat, és ré szét ké pe zi a ke -
ze lés ele jén, kór há zi fel vé tel kor és ha za bo csá -
tás kor, majd a ke ze lés so rán is tör té nô vizs gá la -
tok nak. E fo lya mat nak tar tal maz nia kell stan -

dar di zált ská lá kat és rész le tes kli ni kai in ter jú -
kat egya ránt (126).

Sze ren csé re itt hon is bô ség gel el ér he tôk olyan
ha zai fej lesz té sû esz kö zök (mint pél dá ul a Rih -
mer-fé le rö vid szuicid ská la, vagy a Wernigg-
Blazsek-fé le rö vid koc ká zat becs lô ská la), vagy
kül föl di tesz tek adap tá ci ói (mint pél dá ul a Beck
Dep resszió Kér dô ív, Beck-fé le Re mény te len ség
Ská la), ame lyek validitása és meg bíz ha tó sá ga
az ön gyil kos sá gi ve szély szû ré sé ben jó nak
mond ha tó (20, 26, 35, 127). A szisz te ma ti kus,
in kább in ter jú kon ala pu ló meg kö ze lí té sek (mint
ami lyen a be mu ta tott Hawgood és De Leo-fé le
in ter jú) vi szont hi á nyoz nak a ha zai tesztbat-
tériából.

Ez utób bi el já rá sok adap tá lá sa – vagy akár ha -
zai ki dol go zá sa –, gya kor la ti hasz nu kon túl,
azért is vol na fon tos, mert kép zé sek anya gá ba
be emel ve ôket még in kább meg va ló sul hat na a
szuicid ri zi kó becs lés komp lex, szisz te ma ti kus
szem lé le té nek át adá sa. Ez az el sa já tí tott tu dás
pe dig je len tôs té nye zô a kli ni ku sok e té ren meg -
élt kom pe ten cia ér zé sé nek nö ve lé sé ben, bi zony -
ta lan ság ér zé sé nek és szo ron gá sá nak csök ken -
té sé ben (92, 106).

Bár az ön gyil kos ság össz tár sa dal mi kér dés és
el sôd le ges szin tû pre ven ci ó já ban min den ki nek
sze re pe van, az ön gyil kos sá gi krí zis ben lé vôk,
az ön gyil kos sá gi kí sér le ten át eset tek – te hát a ki -
emel ten ve szé lyez te tet tek – szû ré se, fel is me ré se
és a meg fe le lô el lá tá si for ma fe lé irá nyí tá sa az
egész ség ügy ben dol go zó szak em ber fe la da ta. A
má sod la gos és har mad la gos pre ven ció leg na -
gyobb eséllyel az el lá tó rend szer ben va ló sít ha tó
meg. En nek kulcs fon tos sá gú ré sze pe dig a szui-
cid ve szély becs lé se, a ri zi kó cso port ba tar to zó
pá ci ens meg fe le lô ke ze lés be irá nyí tá sa, il let ve a
szak em be rek mind ezek kel kap cso la tos is me re -
te i nek bô ví té se.

Psychiatria 

Dr. Szilágyi Simonnak és dr. Rihmer Zoltánnak köszönöm a tanulmánnyal kapcsolatos ösztönzésüket, megjegyzéseiket.
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