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A felnőttkori öngyilkos magatartás felismerése, ellátása  
és megelőzése*

Az öngyilkosság a világon mindenütt fontos népegészségügyi probléma, amit az is jelez, hogy 
a WHO európai régiójában évente közel 120 000 ember vet véget életének. 1. Felismerés és 
diagnózis: A befejezett öngyilkosságot, illetve öngyilkossági kísérletet elkövetők 90 száza-
lékában a háttérben, többnyire kezeletlen, pszichiátriai zavar húzódik meg, leggyakrabban 
major depressziós epizód és szerabúzus, sokszor egymással vagy szorongásos betegségekkel, 
illetve személyiségzavarral együtt. Az öngyilkosság hatékony megelőzése érdekében elen-
gedhetetlen a háttérben álló pszichiátriai betegség megfelelő diagnózisa és akut, valamint 
hosszútávú kezelése. 2. Ellátás és kezelés: Öngyilkossági krízis esetén azonnal meg kell kez-
deni az akut beavatkozást annak érdekében, hogy a beteg életét megóvjuk. A rendelkezésre 
álló bizonyítékok alátámasztják a farmakológiai kezelés és a kognitív viselkedésterápia (ezen 
belül a dialektikus viselkedésterápia és a problémamegoldó tréning) hatékonyságát. Vannak 
más ígéretes pszichológiai kezelések is, azonban a rendelkezésre álló bizonyítékok ezek ese-
tében jelenleg még nem meggyőzőek. A vizsgálatok eredményei szerint az antidepresszív és/
vagy hangulatstabilizáló kezelés a terápiára jól reagáló depressziós betegekben lényegesen 
csökkenti az öngyilkosság kockázatát. Azonban az antidepresszívumokkal kezelt depresz-
sziósoknál az öngyilkos magatartás esélye a kezelés első 10-14 napja során még gyakran 
fennáll, ami gondos megfigyelést indokol, és ha kell, a gyógyszerelést anxiolítikummal kell 
kiegészíteni. Szorongás és inszomnia esetében is javasolt a szorongásoldókkal és altatókkal 
történő rövidtávú kiegészítő gyógyszerelés. Gyermekeknél és kamaszoknál az antidepresszív 
farmakoterápia csak szakorvos felügyelete mellett végezhető. A hosszútávú lítium kezelés uni-
poláris és bipoláris depresszióban szenvedő betegek esetében egyaránt nagyon hatékony az 
öngyilkosság és az öngyilkossági kísérlet megelőzésében, míg a klozapin terápia szkizofréniával 
élőknél csökkenti markánsan a szuicid magatartást. Előnyben kell részesíteni a pszichiáterből 
és egyéb szakemberekből, például klinikai szakpszichológusból, szociális munkásból, foglal-
kozásterapeutából álló multidiszciplináris kezelő teameket, mivel minden esetben javasolt 
a farmakológiai, pszichológiai és szociális módszerek kombinációja, különösen az ismételt 
szuicid kísérletet elkövető betegek esetében. 3. Családi és társas támogatás: A szuicidális 
páciensek családját mindig be kell vonni a kezelésbe. Javasolt még a pszichoszociális terápia 
és támogatás, mivel az öngyilkosságra hajlamos betegek legnagyobb része problémákkal 
küzd az emberközi kapcsolatok, a munkahely és az iskolai környezet terén, valamint jellemző 
a működő társas hálózatok hiánya. 4. Biztonság: A biztonságos otthoni, nyilvános és kórházi 
környezet biztosítása, melyben az öngyilkosság eszközei nem, vagy csak korlátozott mérték-
ben hozzáférhetőek, elengedhetetlen az öngyilkosság megelőzésben. Valamennyi kezeléssel 
kapcsolatos akciót, beleértve az esetleges hospitalizációt, a gyógyszerek felírását és a beteg 
kórházból történő hazabocsátását (vagy épp ezen lépések elmaradását) kockázatbecslésnek 
kell megelőznie. 5. A személyzet képzése: A háziorvosok rendszeres képzése a depresszió 
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ELŐSZÓ

A bizonyítékokon alapuló egészségügyi szakmai irány-
elvek az egészségügyi szakemberek és egyéb felhasz-
nálók döntéseit segítik meghatározott egészségügyi 
környezetben. A szisztematikus módszertannal kifej-
lesztett és alkalmazott egészségügyi szakmai irányel-
vek, tudományos vizsgálatok által igazoltan, javítják 
az ellátás minőségét. Az egészségügyi szakmai irány-
elvben megfogalmazott ajánlások sorozata az elérhető 
legmagasabb szintű tudományos eredmények, a klini-
kai tapasztalatok, az ellátottak szempontjai, valamint 
a magyar egészségügyi ellátórendszer sajátságainak 
együttes figyelembevételével kerülnek kialakításra.  
Az irányelv szektorsemleges módon fogalmazza meg 
az ajánlásokat. Bár az egészségügyi szakmai irányelvek 
ajánlásai a legjobb gyakorlatot képviselik, amelyek az 
irányelv megjelenésekor a legfrissebb bizonyítéko-
kon alapulnak, nem pótolhatják minden esetben az 
egészségügyi szakember döntését, ezért attól, indokolt 
esetben, dokumentáltan, el lehet térni.

HATÓKÖR

Egészségügyi kérdéskör: felnőttkori öngyilkos ma-
gatartás. Mivel a jelen irányelv a felnőttkori szuicid 
magatartásról szól, ezért az itt leírtak mind a felisme-
rést, mind az ellátást illetően nem vonatkoztathatóak 
maradéktalanul a gyermek- és ifjúkori szuicid cselek-
ményekre. Az irányelv tehát ezen korosztályt tekintve 
csak korlátozott hatókörrel rendelkezik és a gyermek-, 
illetve serdülőkori szuicid magatartást illetően első-
sorban a gyermek- és ifjúságpszichiátriai valamint 
a gyermekgyógyászati diszciplínák iránymutatásai 
a mérvadóak. Érintett ellátottak köre: öngyilkos-
sági gondolatokkal/szándékkal foglalkozók, illetve 
öngyilkossági kísérletet elkövető felnőtt személyek. 
Érintett ellátók köre: pszichiátria, pszichiátriai reha-
bilitáció, pszichoterápia (orvos), klinikai és mentál-
higiéniai szakpszichológia, pszichoterápia (klinikai 
szakpszichológus), háziorvosi ellátás. Ellátási forma: 

és szorongásos zavarok felismerésére és kezelésére az öngyilkosság megelőzés hatékony 
módszere, amely javítja ezen betegségek ellátási színvonalát és az öngyilkossággal szembeni 
attitűdöt is. Folyamatos, az etikai és jogi kérdések tárgyalását is magában foglaló képzés szük-
séges a pszichiáterek és más mentális egészségügyi szakemberek számára is. 6. Társadalmi 
vonatkozások: Nemcsak az egészségügyi dolgozók felelősek az öngyilkosság megelőzéséért. 
A társadalom minden tagjának megvan a maga, több vagy kevesebb, kisebb vagy nagyobb 
kompetenciával és felelősséggel bíró, rövidebb vagy hosszabb távon eredményt hozó feladata 
e téren. A kormányzati, társadalmi-politikai, vallási és civil szervezetek különböző szinteken 
és mértékben érintettek ebben a folyamatban.

alapellátás, alapellátás ügyeleti ellátás, járóbeteg-szak-
ellátás szakrendelés, járóbeteg-szakellátás jellemzően 
terápiás beavatkozást végző szakellátás, fekvőbeteg-
szakellátás aktív fekvőbeteg-ellátás. 

„Közvetlen veszélyeztető állapot”-ban (definíció ját 
lásd a jelenleg hatályos Egészségügyi Törvény (1997. 
évi CLIV. törvény) 3. §-nak j. pontjában és 188. §-nak 
c. pontjában; ide tartozik az akut öngyilkossági veszély 
is) lévő páciens bármely orvosi szakterülethez tarto-
zó, bármely ellátási formában (sürgősségi, ambuláns, 
illetve fekvőbetegellátás) megjelenhet. A jelenleg ha-
tályos Egészségügyi Törvény 199. §-a úgy rendelkezik, 
hogy „Ha a pszichiátriai beteg közvetlen veszélyeztető 
magatartást tanúsít, és ez csak azonnali pszichiátriai 
intézeti gyógykezelésbe vétellel hárítható el, az észlelő 
orvos közvetlenül intézkedik a beteg megfelelő pszichi-
átriai intézetbe szállításáról. A beteg beszállításánál 
szükség esetén a rendőrség közreműködik”. Vagyis a 
törvény az öngyilkossági veszélyt észlelő orvos (füg-
getlenül attól, hogy ő maga mentőorvos, belgyógyász, 
háziorvos, neurológus stb. képesítéssel rendelkezik) 
kötelességévé teszi a „Közvetlen veszélyeztető álla-
pot”-ban lévő beteg pszichiátriai intézménybe jutta-
tásának megszervezését. Ilyenformán a szuicidium 
témakörében bármely orvosi szakterület művelője 
érintetté válhat.

BIZONYÍTÉKOK SZINTJEI ÉS AZ AJÁNLÁSOK 
RANGSOROLÁSA

1. Bizonyítékok szintjei

Az Európai Pszichiátriai Társaság öngyilkossággal 
kapcsolatos irányelvében – és így ennek jelen hazai 
adaptációjában – a különböző ajánlások mellett nem 
találhatók meg sem ezen ajánlások „erősségi” szintjei, 
sem a hozzájuk tartozó evidencia kategóriák. Ennek 
az az oka, hogy az öngyilkosság kutatásában etikai 
okokból nem végezhetők randomizált placebo-kont-
rollált terápiás vizsgálatok, amelyben az egyik csoport 
aktív gyógykezelésben részesül, míg a kontrollcsoport 
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placebót kap és a vizsgálat végpontja a befejezett ön-
gyilkosság vagy öngyilkossági kísérlet. Az irányelv 
alapjául szolgáló, az irodalomjegyzékben referált 
klinikai vizsgálatok esetenként több tízezer betegről 
szólnak. Ezen tanulmányokban egy meghatározott 
kezelés preventív hatását hasonlítják össze a kezelés 
megkezdését megelőző időszakkal (az öngyilkossági 
gondolatok, illetve kísérletek tekintetében) vagy az or-
voshoz még nem fordult, valamint a már megkezdett 
kezelést megszakító – tehát kezeletlen – pácienseknél 
észlelhető esetleges szuicid magatartással (öngyilkos-
sági kísérlet, illetve befejezett öngyilkosság). Szintén 
gyakran alkalmazott stratégia, hogy az öngyilkosság 
miatt elhunytaknál, illetve öngyilkossági kísérleten át-
esett személyeknél diagnosztikai kategóriánként vizs-
gálják, hogy közülük hányan részesültek kezelésben, 
és ezt az arányt hasonlítják össze az adott betegségnek 
a nem szuicidális páciensekben, illetve a lakosságban 
történő előfordulási gyakoriságával. Ez a megközelítés 
lehetőséget nyújt annak megállapítására, hogy a keze-
lés hiánya milyen mértékben járul hozzá az öngyilkos 
magatartáshoz. Mivel a jelen irányelvben hivatko-
zott mérvadó klinikai vizsgálatok a legrelevánsabb 
információkat szolgáltatják az öngyilkossági veszély 
felismerését és a szuicid magatartás megelőzését ille-
tően, irányelvünkben szereplő legtöbb terápiás ajánlás 
klinikai relevanciája a legerősebb, A és B (vagyis 1. és 
2.) szintű evidenciákkal egyenértékű. Bár – hasonlóan 
minden más betegséghez – az öngyilkosság jelensége 
kapcsán sem tisztázott még minden részlet, a jelen 
irányelv megfogalmazásból mindenütt egyértelműen 
kiderül, hogy melyek azok a legerősebb és követendő 
diagnosztikus és terápiás ajánlások, amelyek szakmai 
minimumnak tekinthetők és amelyektől való indo-
kolatlan eltérés a szakma szabályainak megsértését 
jelenti. Ezen (az A, B, illetve 1. és 2. evidencia-szintnek 
megfelelő) legfontosabb ajánlásokat a fejezetek végén 
található fekete keretes blokkokban külön is összefog-
laltuk. Az irányelv szakmai útmutatásokat tartalmaz 
és nem tárgyalja az ajánlott eljárások és módszerek 
részletes ismertetését, valamint az öngyilkossággal 
összefüggő pszichiátriai betegségek kezelését; ezeket 
illetően utalunk a megfelelő betegségekkel kapcso-
latos szakmai irányelvekre, valamint a jelen irányelv 
irodalomjegyzékében szereplő tankönyvekre és ösz-
szefoglaló közleményekre.

2. Az ajánlások rangsorolása

A meghatározó ajánlásokat erős vagy feltételes kategó-
riákba szokták sorolni. Erős ajánlás: a fejlesztőcsoport 
a bizonyítékon alapuló orvoslás elveit követő meg-

győződése szerint az ajánlás betartásával az elérhető 
előnyök egyértelműen meghaladják a hátrányokat. 
Feltételes ajánlás: a fejlesztőcsoport a bizonyítékon 
alapuló orvoslás elveit követő meggyőződése szerint 
az ajánlás betartásával az elérhető előnyök feltehetően 
meghaladják a hátrányokat. Általában minél maga-
sabb evidencia szintű a bizonyíték, annál valószínűbb 
az „erős ajánlás” megfogalmazás lehetősége, de a dön-
tést az ajánlás erősségének meghatározásáról egyéb 
faktorok (pl.az ajánlás hazai alkalmazhatósága) is 
befolyásolhatják. Tekintettel az öngyilkos magatar-
tás gyakori irreverzibilis voltára és a rendelkezésre 
álló bőséges szakirodalmi adatokra, a jelen irányelv 

– néhány ritka, a szövegben külön jelzett kivételtől 
eltekinve – kizárólag csak az erős ajánlásokra épül. 
Az öngyilkos magatartás olyan komplex jelenség, 
amelynek nemcsak medicinális, de pszichológiai 
és szerteágazó társadalomtudományi aspektusai is 
vannak. Továbbá, a megelőzés kapcsán számtalan 
egyéb szempontot (pl. az öngyilkosság médiában 
való megjelenítésének helyes módja; a pszichiátriai 
osztály belsőépítészeti kialakítása) is tárgyalni kell. 
Így a szui ci dium témakörét taglaló (vagyis a jelen) 
irányelv szerkezete alapvetően részletgazdagabb a 
különböző szomatikus betegségek kivizsgálását és 
kezelését tartalmazó irányelvekénél, egyben kevésbé 
algoritmusszerű mint az utóbbiak, inkább az oktatás-
ban régóta jól bevált, a tankönyvekben alkalmazott 
narratív formában taglalja a témát. Ugyanakkor a 
meghatározó ajánlások mindenütt világosan megfo-
galmazásra kerültek (Ajánlás 1-11) és kissé részlete-
sebben kifejtve megtalálhatóak fekete keretbe foglalva 
az egyes fejezetek vagy bekezdések végén.

BEVEZETÉS

A világon évente több mint 800 000 ember hal meg 
öngyilkosság következtében. Az öngyilkossági ráta 
férfiak esetében kétszer-háromszor magasabb, mint 
nőknél, míg a kísérletek esetén markáns női domi-
nancia észlelhető. A szuicid mortalitás az életkor 
előrehaladtával – ha nem is lineáris módon – de 
mindenütt a világon növekszik. A becslések szerint 
minden befejezett öngyilkosságra 10-35 öngyilkos-
sági kísérlet jut. Ez az arány alacsonyabb a kamaszok 
és fiatalok között és az életkor növekedtével nő.  
Az öngyilkosságot elkövetők 90%-ában a cselek-
mény idején fennáll valamilyen pszichiátriai be-
tegség (leggyakrabban major depressziós epizód), 
illetve gyakori több pszichiátriai zavar együttes 
jelenléte is.
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Ajánlás 3
Öngyilkosság szempontjából kiemelt rizikócsoportot 
jelentenek a komorbid depresszióban, szerfüggőségben 
és/vagy szorongásos zavarban szenvedő betegek, főleg 
ha aktuálisan negatív életesemények is jelen vannak 
(erős ajánlás) (2,4,11).

Ajánlás 4
Szkizofréniával élőkben, akárcsak hangulatzavarban, szo-
rongásos és szerhasználattal kapcsolatos zavarokban is a 
betegség kezdetekor (illetve a diagnózis felállításakor) és 
az ezt követő hónapokban a legmagasabb az öngyilkos-
sági veszély. A diagnózist követő első évben a szokásos-
nál is nagyobb éberséget kell tanúsítani az öngyilkossági 
veszély monitorozása iránt (erős ajánlás) (3,11).

Ajánlás 5
Az idős emberek relatíve gyakrabban követnek el ön-
gyilkosságot, és ennek hátterében a depresszió mellett 
gyakran az életminőséget jelentősen rontó, krónikus 
lefolyású szomatikus betegségek állnak (erős ajánlás)  
(6,12).

2. Az öngyilkossági veszély feltárása 

 2.1.  Halálvágy, szuicid szándék, szuicid kommuniká-
ció

 2.2.  Öngyilkos magatartás az egyéni és családi kórtör-
té netben

 2.3.  A háttérben meghúzódó pszichiátriai betegsé-
gek, illetve személyiségzavarok 

 2.4.  Szomatikus betegségek
 2.5.  Pszicho-szociális tényezők
 2.6.  Protektív faktorok

Ajánlás 6
Pszichiátriai betegeknél vagy súlyos pszicho-szociális 
krízisben lévőknél folyamatosan figyelemmel kell len-
ni az esetleges öngyilkossági késztetésre; az akut vagy 
hosszútávú szuicid veszély az öngyilkossági rizikófak-

AJÁNLÁSOK

1. Az öngyilkosság kockázati tényezői

Ajánlás 1
Az öngyilkosság etiológiájában biológiai és pszi cho-
szociális tényezők különböző súllyal, de egyaránt sze-
repet játszanak. Ezek felmérése segít az egyéni szuicid 
kockázat megítélésében, és így a prevencióban is (erős 
ajánlás) (1,2,6).

Ajánlás 2
A befejezett öngyilkosságok hátterében leggyakrab-
ban (kezeletlen) major depressziós epizód áll. A de-
pressziós epizód (unipoláris major depresszió, illetve 
bipoláris zavar) megfelelő akut és hosszútávú kezelése 
jelentősen csökkenti a szuicid kockázatot (erős ajánlás)  
(1,7,8).

Az öngyilkos magatartás a legtöbb esetben egy 
olyan folyamat végkimenetele, melyet genetikai/
biológiai, pszichiátriai, pszichológiai, környezeti 
és kulturális tényezők interakciója alakít. A stressz-
vulnerabilitás modell széles körben elfogadott el-
méleti keret az öngyilkos magatartás magyaráza-
tára. A vulnerabilitást az egyénre tartósan jellemző 
személyes diszpozíció (pesszimista, impulzív, ag-
resszív, ciklotím személyiségvonások) képezi, és az 
öngyilkossági cselekményt végülis az akut stresszor 
(aktív pszichiátriai betegség vagy súlyos élethelyzeti 
krízis) váltja ki.

Az öngyilkos magatartás szinte mindig a háttérben 
meghúzódó, többnyire kezeletlen pszichiátriai za-
varral függ össze. Az öngyilkosságot elkövetőknek 
mintegy a fele keres fel valamilyen egészségügyi 
ellátóhelyet kevéssel a tett előtt, de a háttérben lévő 
pszi chiátriai betegséget az egészségügyi személyzet 
gyakran nem ismeri fel. A hangulatzavarok korai 
felismerésének jelentőségét alátámasztja az a tény, 
hogy a hangulatzavarok jelentkezése utáni első né-
hány hónapban a szuicid veszély nagyon magas. 
A kezelésben lévő betegek által ritkán elkövetett 
öngyilkosság kockázata a pszichiátriai osztályról való 
elbocsátást követő három hónapon belül magas, 
és az ilyen öngyilkosságok leggyakrabban a kórház 
elhagyását követő első hét során történnek. Ugyan-
csak fontos az osztályos felvételre kerülő súlyos pszi-
chiátriai betegek szoros monitorozása a felvételt 
követő napokban.

A kockázati- és védőfaktorok interakciója határozza 
meg a személy vulnerabilitását az öngyilkos maga-
tartás kialakulása szempontjából. Az öngyilkosság 
rizikótényezői kumulatívak; azaz minél nagyobb 
számban vannak jelen, annál nagyobb az öngyil-
kos viselkedés bekövetkezésének valószínűsége. 
A kockázati és védőfaktorok alapos felmérésére 
van szükség minden öngyilkossági rizikónak kitett  
egyén, illetve minden pszichiátriai beteg észlelé-
sekor.
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torok (1. táblázat) átfogó értékelésével nagy valószínű-
séggel előrejelezhető (erős ajánlás) (1,2,3).

Az öngyilkossági krízisben lévő beteg vizsgálatának 
mindig ki kell térnie a háttérben meghúzódó pszichi-
átriai, személyiség- és szomatikus zavarok detektálá-
sára, a beteg, illetve a családtagok esetében előfor-
duló öngyilkos magtartás feltárására, az esetlegesen 
fennálló életuntság, halálvágy vagy szuicid szándék 
valamint az implicit és explicit szuicid kommunikáció 
vizsgálatára. Az öngyilkossági kockázatot a beteg 
pszichológiai és társas funkcióját vizsgáló klinikai 
interjúk során is célzottan keresni kell. A specifikus 
pszichometriai skálák hasznosak lehetnek az öngyil-
kossági rizikó meghatározásában, de nem helyette-
sítik a páciens szakszerű kikérdezését.

1. táblázat A klinikailag feltárható öngyilkossági rizikófaktorok hierarchikus osztályozása (Rihmer, 2007; Rihmer et al., 2015)

I. Elsődleges (pszichiátriai) rizikófaktorok

• Jelenleg fennálló pszichiátriai betegség

• Affektív betegségek

• bipoláris II > bipoláris I ≥ unipoláris major depresszió

• agitált/kevert depresszió

• súlyos depresszió, reménytelenség, inszomnia

• komorbid alkohol/drog, illetve szorongásos betegség

• ciklotím/irritábilis/depresszív temperamentum

• impulzív/agresszív/pesszimista személyiségvonások

• komorbid személyiségzavar

• mánia (diszfóriás/kevert tünettan)

• szkizofréniA

• Alkohol/gyógyszer Abúzus (dependenciA)

• Megelőző öngyilkossági kísérlet (tartósan fennálló öngyilkossági gondolatok)

• Szuicidium az első-és másodfokú rokonok között

• Az öngyilkossági szándék/halálvágy kommunikációja (direkt és indirekt jelzések)

II. Másodlagos (pszichoszociális) rizikófaktorok

• Kora gyermekkori negatív események (fizikai/szexuális abúzus, szülő halála, válás stb.)

• Izoláció

• Súlyos testi betegség

• Munkanélküliség, komoly anyagi problémák

• Súlyos akut negatív életesemények (akut stresszorok)

• Dohányzás

• Halálos módszerek könnyű elérhetősége (lőfegyver, magas ház, stb)

III. Harmadlagos (demográfiai) rizikófaktorok

• Férfi nem

• Adoleszcens (serdülő-) kor (fiúk), idős kor (mindkét nem)

• Sérülékeny csoportok (öngyilkosok hozzátartozói, homoszexuális, biszexuális és transzszexuális személyek,  
  erőszak áldozatai, bevándorlók, etnikai kisebbségek, rabok, stb.)

• Vulnerábilis periódusok (tavasz/kora nyár, premenstruum, születésnap)

3. Az öngyilkossági veszélyben lévő páciens ellátása

Ajánlás 7
Az akut öngyilkossági krízisben a legfontosabb a beteg 
biztonságának a biztosítása. Közvetlen veszélyeztető 
magatartású betegnél kórházi felvételre van szükség, 
míg enyhébb esetekben ennek a lehetőségét mérlegel-
ni kell. Amennyiben kifejezett agitáció, szorongás vagy 
alvászavar van jelen, akkor ezek a tünetek a megfelelő 
gyógyszeres terápiával azonnal kezelendőek. Az akut 
krízis lezajlása után hosszútávú kezelés, illetve gondozás 
szükséges (erős ajánlás) (6,10,15).

Az akut öngyilkossági krízisben lévő betegnél 
azonnal ki kell vizsgálni és kezelni kell az aktuális 
pszi  chiátriai állapotot, mint a depresszió, szoron-
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4. Konklúzió

A jelenleg rendelkezésre álló ismeretanyag és gya-
korlati lehetőségek birtokában az öngyilkosság és 
az öngyilkossági kísérlet nagy valószínűséggel előre 
jelezhető és megfelelő kezeléssel nagy valószínűség-
gel megelőzhető. Mivel az öngyilkosok több, mint a 
fele, különösen az idősek, az első öngyilkossági kísér-
let következtében halnak meg, a megelőző szuicid 
kísérleteken kívüli öngyilkossági rizikófaktorok fel-
tárása segíthet a szuicid veszély minél korábbi elő-
rejelzésében, akár még az első öngyilkossági cselek-
mény előtt. Azonban az öngyilkosság nem mindig 
jelezhető előre, és egyes esetekben, a kezeléssel való 
rossz compliance következtében nem megelőzhető.  
A jó kimenetelt meghatározó legfontosabb tényezők 
a kezelés iránti compliance-t optimalizáló körülmé-
nyek és az olyan multidiszciplináris csapat létreho-
zása, mely kompetens a biológiai, pszichológiai és 
szociális beavatkozások kombinációjának alkalma-
zásában. Kétségtelen, hogy még a legszakszerűbb 
módon eljárva sem lehet minden öngyilkosságot 
megelőzni. Amennyiben az orvos a tőle elvárható 
legnagyobb gondossággal, illetve szakértelemmel 
jár el (vagyis a lehetőségei határán belül, a mai tudá-
sunknak megfelelően mindent megtesz a veszély fel-
tárása, szükség eseténi kezelése, illetve megelőzése 
érdekében), de a tragédia mégis bekövetkezik, akkor 
sem jogi, sem lelkiismereti felelősség nem terheli. 
Az egészségügyi személyzet folyamatos képzése, 

Ajánlás 8
Az öngyilkossági késztetés hátterében álló pszichiátriai 
betegség célzott farmakológiai, illetve egyéb biológiai 
terápiája az öngyilkossági kockázat csökkentésének bi-
zonyítékokon alapuló, nélkülözhetetlen módszere (erős 
ajánlás) (2,7,16).

Ajánlás 9
A 25 évesnél fiatalabb depressziós betegek antidep-
resszívumokkal való kezelése esetén fokozott óvatosság 
szükséges, mert ebben a korcsoportban az antidepresszív 
monoterápia ritkán, de ronthatja a depressziót (erős aján-
lás) (7,9).

Ajánlás 10
A szuicidális beteg gyógyszeres és egyéb biológiai terá-
piája mellett a kognitív viselkedésterápia módszereiről 
(dialektikus viselkedésterápia és problémamegoldó tré-
ning) igazolt, hogy hatékonyak az öngyilkos magatartás 
megelőzésében. Mindezeken túlmenően a szupportív 
pszichoterápia és a társas támogatás a szuicidális be-
tegek rehabilitációjának elengedhetetlen része (erős 
ajánlás) (13,17).

Ajánlás 11
A háziorvosok és más egészségügyi szakemberek rend-
szeres továbbképzése az öngyilkosság megelőzésének 
bizonyítékon alapuló módszere, főleg ha ezzel párhuza-
mosan közösségi felvilágosítás, a „kapuőrök" oktatása és 
a hozzátartozók bevonása is megtörténik (erős ajánlás) 
(1,14,18).

A célzott farmakológiai kezelés és a kognitív viselke-
désterápia, ezen belül a problémamegoldó tréning 
és a dialektikus viselkedésterápia az öngyilkossá-
gi kockázat csökkentésének bizonyítékon alapuló 
módszerei. Az egyéb pszichológiai kezelések ese-
tében is ígéretesek a eredmények. A 25 évesnél fia-
talabb depressziós betegek antidepresszívumokkal 

való kezelése esetén fokozott óvatosság szükséges, 
mert ebben a korcsoportban az antidepresszív 
monoterápia ritkán, de ronthatja a depressziót.  
A társas támogatás a szuicidális betegek rehabilitá-
ció jának elengedhetetlen része. A háziorvosok és 
más egészségügyi szakemberek rendszeres tovább-
képzése az öngyilkosság megelőzésének bizonyí-
tékon alapuló módszere, főleg ha ugyanakkor 
közösségi felvilágosítás, a „kapuőrök” oktatása és 
természetesen a hozzátartozók bevonása is meg-
történik. A háziorvosokat motiválni kell, hogy lehe-
tőségeik határain belül az összes rizikóbecslési és 
terápiás eljárással éljenek és szükség esetén kérjék 
pszichiáter segítségét is. Szintén nagyon lényeges 
folyamatos képzést nyújtani a háziorvosokon kívül a 
pszichiáterek és az egészségügyi ellátásban dolgozó 
egyéb személyek részére a kockázat felmérésével,  
a kezeléssel, valamint a jogi és etikai szempontokkal 
kapcsolatban.

gás, agitáció, inszomnia és pszichotikus tünetek.  
Az esetlegesen domináló agitáció, szorongás vagy 
alvászavar a megfelelő gyógyszeres terápiával gyor-
san és sikeresen befolyásolható. Az elsődleges szem-
pont a beteg biztonsága kell legyen, és alaposan 
fontolóra kell venni a kórházi felvételt. A beteget 
motiválni kell a családtagok, és szükség esetén a 
szociális szolgálatok kezelésbe történő bevonásának 
elfogadására. Az akut krízis lezajlása utáni további 
(hosszútávú) gondozás szükséges.
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az ismeretek felülvizsgálata, felfrissítése és kibőví-
tése, valamint megfelelő közösségi kommunikációs 
aktivitás szükséges az öngyilkosság kezelésével és 
megelőzésével kapcsolatos stratégiák fokozatos  
és folyamatos javításához. 

Jelen munka az Európai Pszichiátriai Társaság „Wasserman D, 
Rihmer Z, Rujescu D, Sarchia pone M, Sokolowski M, Titelman 
D, Zalsman G, Zemishlany Z, Carli V; The European Psychiatric 
Association (EPA) guidance on suicide treatment and prevention” 
címmel, 2012-ben, a European Psychiatry 27. kötetében (pp: 
129-141) megjelent irányelve hazai adaptációjának rövidített 
változata. Az említett európai irányelv magyar fordítása, ugyan-
csak 2012-ben, a Neuropsychopharmacologia Hungarica-ban 
(14. kötet; 113-136. oldal) jelent meg.
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