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Worldwide suicide statistics
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Podľa prognóz WHO v roku 2020 
v dôsledku samovrážd na svete      
zomrie cca 1.530.000 osôb
a 10 až 20-krát viac ľudí 
pokúsi sa o samovraždu



• Samovražda sa považuje za druhu najčastejšiu príčinu 
úmrtí u mladých ľudí, u mladých dospelých tvorí 10 % 
všetkých úmrtí 

• Prevalencia samovrážd súvisí s pohlavím, počet dokonaných 
samovrážd u dospievajúcich chlapcov je 6-násobne vyšší 
než u dievčat, počet suicidálnych pokusov je dvojnásobne 
vyšší u dievčat ako u chlapcov

• Prediktormi suicidálnych myšlienok u adolescentov 
sú depresia a anxieta

• Depresia zvyšuje riziko samovražedného správania 
dvojnásobne, používanie návykovej latky zdvojnásobuje 
horeuvedené riziko 

• Minimálne 20% dospievajúcich uvažovalo o samovražde 

Analýza dát na Slovensku

Zdroj: Rizikové faktory suicidálneho správania v období adolescencie Mgr. Martina Chylová, PhD. I. psychiatrická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice
Tendencie vo vývoji samovrážd a samovražedných pokusov u deti a adolescentov na Slovensku. Jana Vančíková, Ivan Dóci. Psychitaria-Psychoretapia-Psychosomatika
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• Čas – október 2018, 6:46 ráno, +8, prší
• Výzva KOS: intoxikácia u mladého muža
• Sídliskový panelák, 8. poschodie, čakajú dole pri vchode

• Informácia od príbuzných: 
ü 16 ročný chlapec 
ü liečený na depresie
ü zavrel sa na izbe
ü úžil alkohol a svoje lieky

• Plánovanie postupu: vyšetrenie, zaistenie i.v. linky, infúzna 
liečba, antidóta (ak sú špecifické), transport na detskú JIS

Kazuistika - úvod
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Na mieste
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Vizuálne: leží na posteli, spontánne dýcha, bledší kolorit kože, 

prítomné zvratky, stopy krvi, vpichy od ihiel v cubitách

Okolo postele: prázdne obaly od Xanaxu a Neurolu, prázdna 

fľaša s pachom od alkoholu, cigarety, rozbalené striekačky a ihly, 

list na rozlúčku na stole

VF: GCS 5-6 b, TK 75/23 torr, SF 77/min, DF 8/min, SpO2 78%, 

glykémia 6,1 mmol/l, TT 35,5°C, vysoké ostré T na EKG



Proces rozhodovania
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• Stabilizácia a liečba na mieste – malo a veľa údajov

• Hypovolémia Toxíny
• Hypoxia Tenzný pneumotorax
• Hypotermia Tamponáda
• Hyperkaliémia Trombóza

• Príprava na transport

• Smerovanie 

• Antidóta – Flumazenil, Infúzna terapia, Tlmenie, OTI,

Katecholamíny, monitoring VF/VT, šetrný transport



• Kompresie hrudníka, UPV - pokračuje
• Atropín 1 mg, Adrenalín 1 mg x3, antidóta, infúzna terapia

• Po 7 min návrat SR, transport na heliport – letovo, 
schválený transport na detskú KAIM UN MT

• Pri vstupe do areálu nemocnice...!

Počas transportu
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• Podaný 1 výboj 200 J, po 2 min kompresií návrat SR 

Počas transportu
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• Pred heliportom FNsP ŽA

• Torsades + komorová tachykardia, s nutnosťou 
synchronizovanej EKV 200 J

• Návrat SR, stabilizovaný TK, 
odovzdaný VZZS

Počas transportu
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• Úvodne: GCS 3 b, anizokoria, myoklonie, výrazna hypotenzia, 
na EKG – KES, široké QRS, vysoká T vlna

• KREAT 508, ALT 103, AST 49, CK 28, MYOGL 3497, K+ 9,6, 
pH 6,93, pozitívne benzodiazepíny, opiáty (Tramal) a THC v moči

• Na CT mozgu: viacpočetné ischémie symetricky v mozočkových
hemisférach

• Dlhodobo hospitalizovaný na KAIM, na UPV s nutnosťou 
tracheostómie, akútna dialýza, postupná stabilizácia vitalných 
funkcii

• Postupné znižovanie analgosedácie, o 13 dní odpojeny od UPV, 
hemodynamicky stabilizovaný, spontánne ventilujúci s O2-podporou, 
diuréza spontánna dostatočná, preložený na detskú JIS do spadu

• O 6 týždňov kontrolné psychiatrické konzílium, pacient aktuálne bez 
anxiozity, orientovaný miestom, časom nepresne, suicidálne myšlienky 
popiera, postupné zlepšovanie kognitívnych funkcií

Pacient v nemocnici
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• Úloha s viacerými nezvestnými – priprav sa, reaguj na zmeny

• 4H, 4T – nie iba pre KPR?

• Vyšetrenie elektrolytov v teréne sa oplatí – K+ 9,6

• Guidelines – pomáhajú a chránia

• Čo, ak príde RZP?

• Neboj sa!

• Good luck J !

Take home message
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Ďakujem za Váš čas!

opanasenko@falck-zachranna.sk


