
Psihoterapevtska znanost SFU, 2. st.: Suicidologija 

(zapiski 2019, M. Čeh) 

 

 
1 

DEFINICIJE SAMOMORA 

 

- suicide = lat. sui caedere, ubiti sebe 

- nekateri avtorji, sedanji in celo antični, samomor že vidijo kot proces, drugi kot dejanje  

- proces, po katerem kdo namenoma konča svoje življenje 

- dejanje, s katerim si človek prostovoljno in namenoma vzame življenje 

 

- Dürkheim: »samomor je smrt, ki je rezultat direktnega ali indirektnega, pozitivnega ali 

negativnega dejanja žrtve, ki se zaveda izida dejanja« 

- Dürkheim je samomor zastavil zelo široko: kot pozitivno ali negativno dejanje, npr. 

tudi če sladkorni bolnik ne vzame inzulina 

- Freud: »samomor je umor, preusmerjen za 180 stopinj« 

- samomor vsebuje ogromno agresivnih elementov 

 

- samomorilno vedenje je vsako namerno dejanje, ki potencialno ogroža življenje, npr. 

čezmerni odmerek drog, namerno povzročena prometna nesreča ipd. 

- samomorilno vedenje je širše od dejanja, je skupek več dejanj 

- samomorilno vedenje zajema več dejavnikov tveganja, ni pa vsako dejanje posebej 

samomorilno usmerjeno 

- povezava med odvečnimi odmerki drog in samomorom je subtilen, pogosto pride do smrti ob 

običajnem odmerku: če imajo dekleta menstruacijo, če je človek dehidriran, če ima vročino ... 

ne moremo vedeti, kateri dejavnik vpliva na to, katera doza je smrtna 

- heroin daje občutek lažne varnosti (nič se mi ne more zgoditi), ki je zelo krhka narcisistična 

utvara, neupravičena zavarovanost v nedotakljivost, vendar lahko nedolžni dogodek občutek 

lažne varnosti zruši, pojavlja se tudi pri alkoholnih samomorih 

- pri odvisnikih je poleg občutka lažne varnosti dejavnik tudi razvoj tolerance 

- pogoste žrtve so fast-injectorji 

- običajno je vedno prisotna samomorilna ideacija, »če se zbudim, se zbudim, če ne, pa ne« 

- odvisnike okolica zavračajo, zato je njihova socialna kohezivnost izredno slaba 

 

fenomenološki aspekti samomorilnosti: OBLIKE AVTOAGRESIVNEGA VEDENJA 

 

- samouničevalno vedenje (opuščanje zdravljenja, rizična seksualnost, adrenalinski športi …) 
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- parasuicidna pavza (umik v spanje): pogosto ne gre za samomorilno intenco, ampak samo za 

odklop, npr. depresivni pacienti več dni samo spijo, kar je alarmantno umikanje 

- samomorilna ideacija (je veliko bolj široko prisotna kot samomorilna dejanja) 

- samomorilne težnje (verbalizirane želje po smrti) (so isto bolj prisotne kot samomorilna 

dejanja) 

- borderajni znajo sprovocirat lasten umor 

- samomorilne grožnje: so tvegane, ker pacienta peljejo skozi proces, ne da bi se ta tega 

zavedal, neprijetne so zlasti za svojce, na koncu se zbanalizirajo 

- namerne samopoškodbe 

- zlorabljeni s samopoškodbami disociirajo: naraščanje endorfinov, ki delujejo 

anksiolitično 

- preizkušanje sebe, histerični način potapljanja v diskurz samomorilnosti 

- parasuicidna gesta  

- prevelik odmerek z namenom krika na pomoč, ljudje ne znajo drugače izrazit stiske 

(podobno samomor s sovražnim namenom, nekateri pacienti ne znajo drugače 

komunicirat) 

- zelo moramo bit previdni, da nekaj opredelimo kot parasuicidalno gesto, ker so lahko 

vsa zdravila nevarna, v psihiatriji se izraz parasuicid ne uporablja, za kakršen koli 

prevelik odmerek zdravil rečeno, da je bil poskus samomora 

- poskus samomora 

- nekoč je veljalo, da groženj s samomorom in poskusov ni treba jemati resno, kar danes 

več ne velja 

- samomor 

- antisuicidni pakt je katastrofa in popolni nesmisel ter daje občutek, da terapevt ni 

kompetenten 

 

ZGODOVINSKI KONCEPTI SAMOMORA 

 

- nekateri koncepti so pro-life (arhaičen odnos), drugi zagovarjajo pro-choice < vprašanje 

evtanazije 

 



Psihoterapevtska znanost SFU, 2. st.: Suicidologija 

(zapiski 2019, M. Čeh) 

 

 
3 

- Sokrat: »človek je v življenju kot na straži 

in svojega mesta ne sme zapustiti, dokler ni 

odpoklican«  

- stoiki: samomor je najvišji izraz svobode in 

kreposti, ko nam objektivne razmere ne 

dopuščajo več živeti v skladu z ideali 

- Vergil samomorilce obsoja na pekel, češ da 

takšnega dejanja božji zakon ne dopušča 

- Seneca: pomembno je, kakšne smrti človek 

umre, lepe ali grde, zato ima vso pravico 

izbrati ugodnejšo obliko 

 

- veliki preobrat: Avguštin, 4/5. stol.: samomor obsodi in enači z umorom 

- krščanska verska praksa samomor obsoja kot nezaželeno, sprevrženo dejanje in ga 

sankcionira z zavračanjem krščanskega pokopa itd.  

- Milčinski opisuje ohranitev takšnega odnosa do samomora v naših časih: »slišim, da imate 

crkotino pri hiši« 

 

- 16. stoletje: Montaigne, Donne, Hume: ugovarjajo, da s samomorom človek ne more storiti 

zločina, saj niti denarja ne moreš ukrasti sam sebi = pro-choice filozofi  

 

- Trstenjak 1986: samomor je tragična višina svojske človeške popolnosti. samo človek je tako 

»razsvetljen«, da si lahko sam vzame življenje, čeprav si ga sam dati ne more … velika ironija 

in klavrnost človeške veličine je v tem, da človek svojo vzvišenost nad vsem živalskim svetom 

dokazuje s sposobnosjo umoriti sebe in bližnjega.  

- Camus: obstaja samo en resnično pravi filozofski problem in to je samomor. s presojo o tem, 

ali je življenje vredno živeti ali ne, odgovorimo na ključno vprašanje v filozofiji.  

 

- vprašanje: koliko smo lastniki svojega življenja 

- danes je psihiatrija po zakonu dolžna človeka obvarovati pred samomorom ali drugo škodo 

> ljudi zapiramo na varovalne oddelke (čeprav nihče ne odgovarja, če pacient dejansko naredi 

samomor) 

- ACH: pro-choice orientacija, ki ne odobrava samomora in ga samo ne preprečuje, vendar se 

je v praksi počasi spremenila v pro-suicide 

 

SUICIDOLOGIJA 

 

- sociološke teorije: vpliv družbe na samomorilnost posameznikov = družbena posledica 
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- psihološke teorije: samomor kot intrapsihično dogajanje 

- psihopatološke teorije: samomor kot simptom duševnih motenj  

 

tri ravni preprečevanja samomora 

- makro: zavedanje na družbeni ravni (ni pa samomor na primer v korelaciji z brezposelnostjo) 

- mezo: osredotočanje s programi na rizične populacije (priseljenci, družbeni rob, odvisniki, 

žrtve nasilja, duševno moteni ...), npr. Ozara ... 

- mikro: za nas najbolj pomemben, ker se srečujemo z rizično populacijo: prepoznati 

posameznika, ki je samomorilno ogrožen in mu pomagati 

 

NAJPOMEMBNEJŠA VPRAŠANJA SUICIDOLOGIJE:  

 

- zakaj človek stori samomor?  

- nekateri težko razumejo, kako lahko kdo stori samomor 

- podobno ne moremo razumeti nekateri travmatiziranih pacientov, za to moramo biti 

travmatizirani ali pa travmatologi 

- ne ukvarjajmo se z vprašanjem, zakaj kdo naredi samomor, ampak z vprašanjem, kako 

do tega pride 

- kako oz. po kakšni poti pride do samomorilnega dejanja? 

- kakšne so značilnosti samomorilnega procesa in ali je samomor predvidljiv? 

 

zakaj človek stori samomor? 

 

- če je samomor bio-psiho-socio-kulturni pojav, ki se je ohranil tekom človeške evolucije, mora 

obstajati nekakšen smisel ali razlog, ki opravičuje in ohranja takšna dejanja 

- samomor se je pojavljal tekom celotne zgodovine, ena razlaga je lahko altruizem, druga 

razlaga je lahko blokirana agresivnost in brezizhodnost 

 

- ena osnova za genetsko kodiranje samomora je altruistična komponenta samomora, druga 

genetska koda pa je frustrirana agresivnost moških: testi samsunskega samomora kažejo, da 

je pri grških plemenih v antičnih časih, ko so se postavili v špalir, nekaj bojevnikov izstopilo si 

prerezalo vrat, da bi tako dokazali, kako se ne bojijo smrti 
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- zavrta agresivnost moških: hitra vožnja, tvegani športi (ne le fizična ali verbalna agresija, 

ampak potencial) 

 

- leninistična ideologija je posameznika videla le kot del množice, junaki niso bili zaželeni, 

beseda »uspeh« se niti ni pojavljala v javnem diskurzu, namesto pravih junakov je režim 

ustvarjal simbolične junake, ker ni bilo možnosti, da bi človek bil uspešen, je agresija iskala 

deviantne poti izražanja 

- z družbeno spremembo so se možnosti za uspeh pojavile, na splošno je več možnosti, zato je 

manj samomorov 

- prepoved nošenja orožja v A-O = masivna kastracija madžarskih moških 1949 > bojevanje 

plemičev (sicer prepovedano) = manifestacija agresije 

- konec 90. let je prišlo do menjave generacij v Sloveniji: vojna generacija > padel delež 

samomora 

 

DÜRKHEIM (1858–1917): SOCIOLOGIJA SAMOMORA 

 

- začetnik suicidologije 

- empirična statistična metodologija sociologije  

- epska raziskava samomorilnosti na švicarskem vzorcu  

- prva verodostojna, empirična raziskava  družbenih determinant samomorilnosti in družbenega 

vpliva na psihopatološke fenomene nasploh 

 

socialna kohezija, družbena povezanost  

- zmanjševanje razlik v gmotnem stanju in dohodku 

- občutek pripadnosti, želja po sodelovanju, pripravljenost za pomoč 

- pozitiven odnos do socialnih skupin, odklanjanje marginalizacije 

- pravične priložnosti ipd. 

 

CENTRALNE KATEGORIJE 

 

a) družbena integracija – unitarističen odnos do vedenja, vrednot, ideologij znižuje stopnjo 

samomora  

- katolicizem integrativen : evangeličanska vera liberalistična 
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- družina integrira : samski stan dezintegrira  

- vojna, revolucija integrira, potisne osebno v ozadje, oseba postane del množice  

 

b) kolektivna zavest – skupno verovanje članov neke skupnosti oz. družbe, ki ustvari določen 

sistem in »živi z lastnim življenjem« 

- ne obstaja specifična institucija, skozi katero bi delovala 

- ne da se je lokalizirati na določen del družbe 

- prisotna je v celotni družbi 

- nihče je ne more posamezno posedovati, vendar jo vsi člani skupnosti imajo 

  

c) manifestacije družbene zavesti  

- materialni predmeti (arhitektura, industrija)  

- zakoni, verske dogme, družbene norme  

- razmišljanja, mišljenja, mnenja, vedenja posameznikov  

- če so norme koherentne, vseobsegajoče in so v skladu z interesi posameznikov, so 

individualni cilji v harmoniji z družbenimi normami > manj samomorov  

 

d) anomija – moteno delovanje normativne strukture ob večjih pretresih in spremembah 

družbe 

- stopnja samomora se stopnjuje v času družbene krize, v obdobjih naglega družbenega 

razvoja, prosperitete 

- vzrok: izguba zasidranosti v normativni strukturi družbe, ki se skrha ob družbenih 

spremembah, pojavijo se nedosegljivi cilji, ki posameznike frustrirajo (american 

dream)  

- Merton: družbena anomija nastane, ko postanejo cilji ob upoštevanju družbenih norm 

za večino nedosegljivi, zato so člani družbe prisiljeni zavreči ali cilje ali norme 

 

TIPOLOGIJA SAMOMOROV PO DÜRKHEIMU  

 

- egoistični  

- altruistični  

- anomični samomor  

- fatalistični 
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egoistični samomor  

- preslaba družbena integracija 

- obratno sorazmeren z religioznostjo družbe (katoliki vs evangeličani)  

- obratno sorazmeren z integriranostjo v družino (poročeni vs. samski )  

- obratno sorazmeren s stopnjo integriranosti politične družbe 

- čim slabše je član integriran, tem bolj je prepuščen sam sebi, tem bolj negotov, brez socialne 

mreže (sebe postavlja pred družbo) 

 

altruistični samomor 

- premočna družbena integracija 

- altruizem = podrejanje lastnih interesov interesom skupnosti  

- pogoj za altruistični samomor:  

- visoka stopnja integriranosti v družbo 

- razvodenelost posameznikove osebnosti v družbeni, kolektivni zavesti 

- visoka stopnja socialne kohezije (majhne skupnosti), permanenten družbeni nadzor  

- onemogočenost razvoja lastne individualiziranosti  

- s strani skupnosti vsiljen samomor:  

- samomor ostarelih in bolnih  

- samomor vdov ob smrti njihovih mož  

- samomor podložnikov ob smrti voditelja, vladarja  

 

anomični samomor  

- ob motnjah v družbeni ureditvi in posledični atrofiji družbenih norm in vrednot, npr. ob hitri 

ekonomski rasti ali depresiji 

- revščina ščiti pred samomorom, želje so močno omejene s sredstvi za doseganje teh 

- ruralni način življenja 18. stoletja: umreš, kot si se rodil, ni zavidanja, ni socialnega vzpona 

- religija pozdravlja revščino 

- premožnost izpostavi posameznika, ga porine v brezno negotovosti, v napetost med cilji in 

sredstvi + rivalizacija, nevoščljivost, zavidanje, samovrednotenje 

- ekspanzija družbe (industrializacija, urbanizacija) ponuja več možnosti ob negotovi izbiri 

legitimnih sredstev 

- največ samomorov v 19. stol med obrtniki, trgovci 
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- kmetijstvo, podeželje varuje pred samomorom  

- bolj ranljivi so premožnejši 

 

fatalistični samomor 

- ob premočni družbeni restrikciji, ko člani družbe nimajo občutka nadzora nad lastnim 

življenjem, npr. suženjstvo 

 

DÜRKHEIM: STATISTIČNA DEJSTVA O SAMOMORU KONEC 19. STOL. 

 

- stopnja samomora je visoko variabilna na vseh celinah 

- stopnja samomorilnosti je višja v Skandinaviji 

- moški so bolj samomorilni kot ženske 

- neporočeni so bolj samomorilni kot poročeni 

- osebe brez otrok so bolj samomorilne kot tiste z otroki 

- med protestanti je več samomorilnosti kot med katoliki ali židi 

- samomor med vojaki je bolj pogost kot med civilisti 

- v času miru je več samomorov kot v času vojn 

- med višje izobraženimi je več samomora, vendar Dürkheim sklepa, da gre za posredni vpliv 

religije 

 

STATISTIKE 

 

SAMOMORILNOST V EVROPI 

 
stopnja samomorilnosti (1/10.000) v državah EU leta 2008 
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število samomorov na 10.000 prebivalcev 

država leto moški ženske 

Litva 2002 80,7 13,1 

Rusija 2002 69,3 11,9 

Ukrajina 2002 52,1 10 

Latvija 2002 48,4 11,8 

Estonija 2002 47,7 9,8 

Madžarska 2002 45,5 12,2 

Slovenija 2002 44,4 10,5 

Hrvaška 2002 30,2 10 

 

deset držav z največjo stopnjo samomorilnosti (na 10.000): 

 

Litva 28,9 

Slovenija 22,8 

Finska 19,0 

Estonija 16,3 

Češka 12,2 

Švedska 12,0 
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Madžarska 21,8 

Lavija 19,3 

Poljska 14,3 

Avstrija 13,4 

povprečje EU-27 10,6 

 

- trenutno imamo v Sloveniji med 18 in 19 samomorov letno 

- razmerje med spoloma je 3,8 : 1 

- pri ženskah je več poskusov 

- trenutno smo na 3. ali 4. mestu 

- Marušič: genetska okuženost srednje- in vzhodnoevropskih narodov, finsko-ogrska 

suicidalna dediščina, vendar to ni od zmeraj, saj je visoka samomorilnost tudi na Madžarskem 

pojavila šele v 19. stoletju 

- mogoče turške, slovanske, hunske genetske osnove? Ogri mogoče genetski material delijo s 

Huni? 

- najbrž so družbeni dogodki tisti, ki imajo veliko večji vpliv 

- Vilna je bila s strani Rusov proglašena za »hudičevo mesto«, v 20. stoletju so prebivalstvo 

pobijali v Stalinovih čistkah, potem so Nemci pobijali litvanske žide, potem so spet Rusi pobijali 

vse, ki so borili na strani Nemcev > ogromno agresije 

- znotraj Litve je še eno rusko območje zaradi pristanišča > so in niso neodvisni 

- odhod ruskih okupacijskih sil je po vseh državah znižal samomorilnost 

- veliko negativnih zgodovinskih dogodkov 

- ruski manjšinski narodi imajo visoko stopnjo samomorilnosti, medtem ko je Rusija sama po 

sebi nima 

- najbrž torej ne gre za genetske dejavnike, ampak za kulturno-zgodovinske 

- v Rusiji je samomorilnost tudi zelo padla ob prohibiciji 

 

- na svetovni ravni imamo približno milijon samomorov letno 

- strokovnjaki ocenjujejo, da vsaka tovrstna smrt prizadene šest drugih ljudi 

 

- Slovenija sodi med države, ki so s samomorom najbolj obremenjene, in sicer ga je še pred 

nedavnim letno naredilo od 500 do 600 ljudi letno, zato predstavlja velik javnozdravstveni 

problem z močnimi družbenimi, čustvenimi in ekonomskimi posledicami 

 

SLOVENIJA IN SAMOMOR 
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- če pride v skupnosti do samomora, lahko ima to masovni vpliv, npr. samomor v družini se 

lahko odraža sedem generacij 

 

samomorilnost v Sloveniji 1971-2003 

  
- porast v času krize socializma (80. leta) 

- padec po osamosvojitvi 

- leta 90. velik padec 

- v vojni se poviša dostopnost orožja 

 

stopnja samomorilnosti v Sloveniji 

 

samomorilnost v Sloveniji v letu 2014: 18,81 na 10.000 

 

spol in samomor 
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- 2014: 31,79 (/10.000) za moške, 6,05 za ženske (/10.000), razmerje 5,2 : 1 

 

regionalna razdelitev samomora  

 

- bolj ali manj še zmeraj velja 

- vinogradništvo! alkohol in jetrna ciroza sta v korelaciji s samomorilnostjo 

- nizka stopnja v kljunu! čeprav je tam veliko Madžarov, je to najstarejši del migrantskega 

prebivalstva in dejavniki, ki so vplivali na madžarsko samomorilnost, jih niso dosegli 

- v Trbovljah imajo zelo dober program preprečevanja 

- mogoče bo stopnjo samomora znižala tudi širitev psihoterapije 
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novejši podatki:  

stopnja samomorilnosti po regijah leta 2006 

 

2014 – po ogroženosti izstopajo vzhodne regije, in sicer Maribor, Murska Sobota, Novo mesto 

in Celje 

- v celjski regiji smo leta 2014 zabeležili najvišji količnik samomora 

- v upadu količnika samomora izrazito izstopa regija Ravne na Koroškem, kjer se je 

samomorilni količnik prepolovil in so tako zabeležili enega izmed najnižjih količnikov v državi 

(dobili so psihiatrično ambulanto) 

 

DEJAVNIKI TVEGANJA  

 

Marušič: dejavniki regionalnih razlik 

- kulturno-ekonomski dejavniki 
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- katoliška religija v revnejših, manj razvitih regijah 

- vedenjski dejavniki 

- antisocialno vedenje 

- agresivno in odvisniško vedenje, z alkoholom povezana psihotična stanja 

- na depresivnost vezani dejavniki 

- pomanjkanje sončne svetlobe 

 

najpomembnejši dejavniki tveganja 

- individualni: depresija, žalovanje ob izgubi, zloraba alkohola in drog, bolezen, travma 

- medosebni: neurejene družinske razmere, samski stan, ločitev, izguba zaposlitve 

- družbeni: neustrezna skrb za osebe z duševnimi motnjami, veliko brezposelnih, nizek 

dohodek, pogoste ločitve, visoka stopnja kriminala, odsotnost skupin za samopomoč  

 

- v plužnih gospodarstvih samo moški delajo na polju, ženske pa ostajajo doma in ne težijo k 

temu, da bi imeli veliko otrok, ker nočejo delit posestva na več delov 

- v motičnem gospodarstvu (hribovske kmetije ...) so otroci in ženske delovna sila, ne ustvarjajo 

navezanosti, veliko je alkohola, družinski oče mora biti tiran, da otroke pripravi do dela > 

veliko več nasilja, incesta zaradi razpršenosti 

- na Štajerskem veliko moških mobiliziranih v nemško vojsko, travmatizirani > agresivni > 

transgeneracijski prenos nasilja 

- ločitev je zlasti dejavnik razširjenih samomorov (ženske z otroki) < ženska emancipacija, 

nemočne ženske se postavljajo zase, niso več pripravljene vsega tolerirati, moški živijo še v 

diskurzu 19. stoletja, so zelo presenečeni,, kar deluje pro-suicidno 

 

socio-ekonomske spremembe: način zaposlovanja, družbeni dohodki, socialna kohezija 

način zaposlovanja: pogodbeno, sezonsko  

dohodki: revščina, sezonalna bremena (kurjava, šola) 

socialna kohezija: preslojevanje družbe, socialna pravičnost, pravna država 

 

socio-kulturni kontekst  

 

dejavniki spremembe sezonskosti: biološke, sprememba podnebja, izpostavljenost sončni 

svetlobi, farmakološki dejavniki  
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sezonska razdelitev samomorov 

 

sprememba sezonskosti 

 

- konec oktobra, začetek novembra ali pa spomladi = ob menjavi vremena 

- tudi ob drugih spremembah vremena, npr. topla fronta pozimi, mrzla fronta poleti 
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meteorološki dejavniki 

- pred 1994: pozitivna povezava med številom samomorov in aktualno temperaturo, sončno 

svetlobo 

- pred 1994: negativna povezava med številom samomorov in temperaturo tekom prejšnjih treh 

mesecev 

- od 1994 naprej: pozitivna povezava med številom samomorov in aktualno temperaturo, 

sončno svetlobo izgine 

 

slovenska samomorilnost in antidepresivi  

 

- 1994 pojav AD 
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- v Sloveniji isto kot na madžarskem 

- 80. leta je madžarska samomorilnost na višku, nato začne padat, medtem pridejo AD šele v 

90. letih 

- SSRI se v Sloveniji pojavijo v 90., ampak stopnja samomorilnosti še ne pade 

- bolj kot AD je pomembno zavedanje o depresiji 

- najprej so po AD začele prihajati ženske, zdaj počasi še moški 

- efekt šrotarice pri predpisovanju AD 

 

GOTLAND STUDY, RIHMER 

 

- 1983/84 je švedski komite za preprečevanje in zdravljenje depresije, za vse splošne zdravnike 

organiziral podiplomski izobraževalni program za diagnosticiranje, etiologijo, preprečevanje 

in zdravljenje depresije, deležni so bili predavanj o samomoru, depresiji v otroštvu in starosti 

ter psihoterapiji depresivnih stanj 

- sledil je upad samomorov, bolnišnične obravnave depresije in bolniške odsotnosti zaradi 

depresije 

- upadla je uporaba anksiolitikov in pomirjaval, narasla je uporaba antidepresivov 

 

ANTIDEPRESIVI IN SAMOMOR 
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- ok. 2000 je nekaj psihiatrov na otoku Gotland, organiziral 3-dnevni seminar o depresiji in 

AD > prišlo je do velikega upada samomora 

- zelo dober model, ker je otok 

 

KULTUROLOŠKA PARADIGMA 

 

- Counts: antropologija poskuša individualno dejanje samomora pojasniti kot kulturološko 

konstruirano dejanje v kontekstu kulturološko utemeljenega sistema pomenov1 

 

kultura: 

- mehki evolucijski zapis človeških skupnosti 

 - precipitat oz. talog preteklih dogodkov, izkušenj, interakcij 

diskurz: kultura ujeta v znakovni realnosti 

jezik: nosilec intersubjektivno ustvarjenih pomenov  

posameznik: potopljen v diskurz in z njim prepojen 

 

psihosocialna identiteta 

 
1 anthropology attempts to explain the individual act of suicide as a culturally constructed act performed in the 
context of a cultural system of meaning 
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- identiteta posameznika se izgrajuje v zrcalu subjektivnosti  

- pomembna je znosna predstava o prihodnosti 

- virtual nurturing! tehnika za ustvarjanje korektivne izkušnje 

- zgodbe strukturirajo identiteto pacienta 

- z verbalizacijo postanejo zgodbe bolj sprejemljive 

- človek ni rigidna konstanta, ob prehodu v drugo kulturo se bo spremenil 

 

kultura in samomor  

 

- aluzije na samomor v filmih, v madžarskih obešanje 

 

Arany János, posvetitev mostu 
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mladi zaljubljenci 

propadli milijonarji 

zadolženi kvartopirci 

tisti, ki so zapravili samospoštovanje 

neizkušeni mladeniči 

trpeči, revni starec 

zdolgočasena dama 

norec 

trpinčen vajenec 

bogatin, ki ne uživa več v svojem denarju 

zmagoviti dvobojevalec 

nesrečnica, ki je zanosila 

 

 

KULTURNO-ANTROPOLOŠKI PRISTOP K RAZUMEVANJU SAMOMORA 

- temelji na terenskih raziskavah naravnih ljudstev od južne Amerike, Oceanije, Afrike … 

- opis specifičnih vzorcev samomorilnih dejanj, ki so univerzalno prisotna na različnih koncih 

sveta 

- ne le opis vedenja, ampak antropološko razumevanje samomorilnosti 

 

SEPUKKU 

 

Yukio Mishima 

- umetniško ime Kimitake Hiraoka, 1925–1970 

- japonski avtor, pesnik, igralec, režiser 

- trikrat nominiran za Nobelovo nagrado iz književnosti 

- 25. novembra 1970 so Mishima in 4 pripadniki nacionalistične organizacije onesposobili 

poveljnika vojašnice Ichigava 

- Mishima je stopil na teraso, vojakom je prebral manifest, čigar namen je bil sprožiti vojaški 

udar, ki bi ponovno vzpostavil oblast japonskega cesarja 

- ker so se mu vojaki smejali in se norčevali iz njega, je zapustil teraso in je storil sepukku 

- Masakatsu Morita je imel čast, da ga v sklopu rituala obglavi, ker mu to ni uspelo, je njegovo 

vlogo prevzel drugi zarotnik Hiroyasu Koga 
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- po neuspešni obglavitvi Mishime je Morita padel na kolena in se zabodel v trebuh, Koga pa 

je nato obglavil še njega 

- kasneje se je izpostavilo, da je Mishima že pred prihodom v vojašnico pisal pesmi o smrti, 

zato je dokaj jasno, da je bil dogodek sam insceniran, da bi lahko izvršil ritualni samomor 

 

SAMOMOR KOT MORALNA ODLOČITEV  

- Teleki Pál, madžarski premier 1941, poslovilno pismo, namenjeno guvernerju Hortyju: »Vaša 

Visokost! Iz strahopetnosti smo prekršili svojo besedo glede večne mirovne pogodbe, ki temelji 

na govoru iz Mohacsa. Nacija čuti in zavrgli smo njeno spoštovanje. Stopili smo na stran barab, 

ker glede atrocitet nič ni res. Ne glede Madžarov in ne glede Nemcev. Postali bomo 

mrhovinarji. Najbolj nagnusna nacija. Nisem te zadržal pred to odločitvijo. Kriv sem. Teleki 

Pál. 3. april 1941. Če moje dejanje v popolnosti ne bi uspelo, odstopim.« 

 

WERTHERJEV EFEKT 

povečanje stopnje samomorilnosti: 

- po medijskem poročanju o odmevnem samomoru  

- po branju literarnih del o samomoru drugih oseb 

- po samomoru prijatelja, družinskega člana 

- izhodišče: zgodba o Wertherju, ki se v ljubezenskem razočaranju ustreli 

- Jozsef Attila 

 

SAMSONSKI SAMOMOR 

- Jeffreys (1952): žrtev ne uniči le sebe, ampak tudi sovražnika 

- kasnejša revizija pojma, Kroeber: institucionalizirani samomor: kultura ne definira le 

situacije, ki sprožijo samomoru, ampak pogosto opredeli tudi način, kako pravilno izpeljati 

samomorilno dejanje 

- »obstaja institucionaliziran samomor … ko kultura ne le opredeli določene okoliščine, ki 

kličejo po samomoru, ampak pogosto tudi indicira pravični način za izvedbo« 

- Preti (2006): samsonski samomor je mehanizem delovanja samomorilskih napadalcev, 

kamikaz, samomorilskih strelcev v ZDA  

 

SAMOMOR S SOVRAŽNIM NAMENOM  
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samomor s sovražno vsebino 

- (s poslovilnimi pismi naslovljenimi na tretjo osebo) predvideva moč in voljo neke avtoritete 

izven sebe, ki lahko uveljavi pravico, kaznuje krivca 

- ta sila je lahko oblast, ali pa kinship, širša družina, sorodstvo  

- število samomorov s sovražnim namenom dobro korelira z integriranostjo posameznika v 

družinsko socialno omrežje, mehanizem spodbujajo manj diferencirane in nesekularizirane 

skupnosti 

 

- Counts (1987): samomor s sovražnim namenom je dejanje jeze in sramu, izpeljan z namenom 

prizadeti koga drugega 

- Counts (1980): samomor s sovražnim namenom, kot kulturno sprejeto vedenje, ki dovoli 

politično nemočnim osebam, da (s svojim dejanjem) vplivajo na vedenje močnih pripadnikov 

skupnosti, oziroma jim omogoča, da maščujejo sebe nad tistimi, ki so naredili njihovo življenje 

neznosno 

 

Counts (1991): samomor s sovražnim namenom – smiselni samomor: »antropologija poskuša 

samomorilno dejanje posameznika pojasniti kot kulturološko konstruirano dejanje, izpeljano v 

kontekstu kulturološkega sistema pomenov« 

- ti družbeno konstruirani pomeni so tako rezultat sedanjih in preteklih interakcij živih ali že 

pokojnih članov skupnosti kot tudi verbalne interpretacije dogodkov, diskurzivni produkti 

posameznikov, ki so storili ali načrtovali samomor, tudi interpretacije takih dogodkov s strani 

skupnosti, družinskih članov ipd. 

- antropološko (kulturološko zasnovano) razumevanje »smiselnega« samomora temelji na 

opisu določene samomorilne prakse v domorodnih skupnostih 

- fenomenologija samomora s sovražnim namenom predpostavlja prisotnost dobro 

opredeljenih družbenih pravil, ki služijo kot kriteriji za opredelitev posameznih samomorilnih 

dejanj kot smiselnih samomorov 

 

samomorilna oseba mora: 

- sporočiti svoj samomorilni namen 

- obleči svojo svečano obleko 

- se ubiti v pričo drugih članov skupnosti 

- seznaniti člane skupnosti z identiteto osebe, ki je odgovorna za njegovo smrt 
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- če se samomor izpelje v skladu s pravili, lahko svojci razumejo, da gre za umor posebne vrste, 

ter lahko nastopijo kot posmrtni predstavniki pokojnika in zahtevajo odškodnino od 

povzročitelja samomora 

- če obtoženi povzročitelj ni pripravljen plačati odškodnine, se lahko sorodstvo odloči, da ga 

napade, ali plača šamanu, da ga ubije z rokami ali magijo 

 

- kateri so kriteriji za prepoznavanje samomora s sovražnim namenom? 

- ali je samomor s sovražno vsebino značilen le za eksotične (domorodne) civilizacije? 

- kako znanstveno pristopiti k raziskovanju tega pojava v zahodni civilizaciji? 

- kakšen je praktičen pomen teh spoznanj? 

 

TRANSKULTURNA RAZISKAVA POSLOVILNIH PISEM, NAPISANIH V 

SLOVENSKEM, MADŽARSKEM IN ANGLEŠKEM JEZIKU 

 

iztočnice: samomor in kultura  

- samomor je mogoče prepoznati kot intersubjektivno dejanje, ki se prepleta s sociokulturnimi 

relacijami v določeni skupnosti 

- kultura, kot v znakih (simbolih) ujeta stvarnost, posreduje možno vesolje verovanj, v katerem 

posameznik oblikuje morebitne rešitve svoje neznosne situacije 

- kultura je reka, v katero posameznik vstopi, da postane samomorilec  

 

iztočnice: samomor in nasilje  

- samomor s sovražnim namenom ni omejen na domorodne kulture oddaljenih dežel, ampak je 

prisoten tudi v zahodni civilizaciji 

- samomor s sovražnim namenom je povsod tragično orožje nasilno podrejenih, trpinčenih in 

ponižanih, ki ne prepoznajo druge alternative za rešitev nastale situacije 

 

- pisma naslovljena na drugo osebo merijo na uveljavljanje realnosti samomorilca nad 

domnevnim storilcem po poti ponotranjitve in identifikacije z žrtvijo (samomora) 

- samomor v tem kontekstu lahko deluje kot modulator predstav pomembne osebe o 

samomorilcu, »tudi za to je treba imeti jajca« 

 

iztočnice: samomor in post mortem zgodbe  
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- samomor se ne konča s samomorilnim dejanjem, ampak se nadaljuje v post mortem 

konstruirani zgodbi 

- ta zgodba nastane ob posredovanju relevantnih oseb, ki imajo dejansko ali diskurzivno moč, 

da uveljavijo svojo realnost nad drugimi 

- te zgodbe vedno potekajo po semiotični shemi: kdo komu kaj stori in sproži posledico 

- poslovilna pisma so modulatorji post mortem zgodb (pozitivna modulacija: xy ni kriv, 

negativna modulacija: yz je kriv) 

- samomorilec torej lahko označi osebo, ki naj bi prispeval k njegovi smrti, »maščevanje iz 

groba« 

 

- razširjenost samomora s sovražnim namenom v slovenskem vzorcu nakazuje na to, kako se 

v ozadju samomorilnih dejanj skriva veliko medosebnih konfliktov, nerazrešenih nasilnih 

odnosov in poniževanj ter neenakopravnost posameznikov v pomembnih odnosih.  

- besede lahko morijo 

 

kriteriji: 

- napisano tretji osebi ali osebam in ne označenem povzročitelju 

- povzročitelj in dejanje imenovana 

- pogojno: izrečeno prekletstvo ali ukaz za maščevanje 

 

primer 1 

»angelca oprostita jaz nemorem več živet bolje smrt kakor pa večen strah noč in dan sinoč mi 

je spet tolkel in svetiu po oknah z baterijo sveti glem pogledat pa zbeži podpis« 

 

- tretji osebi 

- neimenovan (predpostavljen) storilec  

- imenovano dejanje: nasilje  

 

primer 2 

»spoštovani gospodje, ki boste obravnavali moje življenje!!! to pismo pišem, ker mi je vsega 

dovolj. dvajset let trpljenja z m… mi je zadosti. v najinem skupnem sožitju me je nesramno 

zaničevala in varala (kurbala!!!). najbolj neznosno je bilo zadnje tri, štiri mesece. za ljubimce 
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je vedela sinova tašča d…. stanujoča v k…. maltretirali so me tudi sin m…. (zbil mi je zgornje 

prve zobe 1991 in dejal, da me bo ubil kot vola. pobudnik je bila tudi v… š…« 

 

- tretji osebi: oblasti 

- imenovan storilec 

- identificirano dejanje: nasilje, nezvestoba 

 

primer 3 

»to sem naredil zato, ker policaji držite skupaj in ker podpirate tiste ki denar nočejo vračati. to 

kar ste včeraj naredili z mano ker ste me prisiljevali, da priznam da sem ukradel kure v …. jaz 

pa sem jih kupil v kranju. najlepše hvala vsem ki ste me pripeljali do tega kar sem naredil sedaj. 

če boste držali tako naprej boste pripeljali še katerega do tega.« 

 

- drugi in tretji osebi 

- imenovan storilec 

- imenovano dejanje: neresnične obtožbe  

 

vzorec: 

naključne zbirke poslovilnih samomorilnih pisem v slovenskem, madžarskem in angleškem 

jeziku 

- slovenski vzorec: 47 poslovilnih pisem 

- angleški vzorec: 47 poslovilnih pisem  

- madžarski vzorec: 55 poslovilnih pisem  

 

sovražna vsebina: 

- madžarska 

- slovenska 

- angleška 
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tretji osebi: 

- madžarska 

- slovenska 

- angleška  

 

PSIHIATRIČNA PARADIGMA V SUICIDOLOGIJI  

 

Esquirol 

- samomor, dejanje osebe, ki je v stanju »trenutne blaznosti« 

- navede primer, ko se pacient sprehaja z zdravnikom ob jezeru in nato brez povoda skoči v 

jezero, ko ga izvlečejo, pa za svoje dejanje ne zna ponuditi racionalne razlage 

- »normalna oseba gotovo ne bi naredila samomora, samomorilec torej mora biti blazen« 

 

samomor in depresija 

- samomor je pogost med osebami z duševno motenostjo 

- duševna motnja in odvisnost v družini povečata tveganje za samomor 

- 90 % samomorilcev boleha za klinično depresijo ali drugo resno duševno motnjo 

 

dejavniki tveganja  

- klinično ocenjena depresija 

- en ali več samomorilnih poskusov 

- družinska zgodovina duševne motnje ali snovne odvisnosti 

- samomor v družini 

- nasilje v družini 

- telesna ali spolna zloraba 

- strelno orožje v hiši 

- kronična telesna bolezen in telesna bolečina 

- status zaprte osebe 

- izpostavljenost samomoru drugih oseb 

 

PSIHOLOŠKA PARADIGMA V SUICIOLOGIJI  
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SCHNEIDMAN: SAMOMOR KOT DUŠEVNA BOLEČINA 

 

- oče psihološke konceptualizacije samomora (skupaj s Fareberowom, oče moderne 

suicidologije) 

- klic na pomoč  

- poslovilna pisma  

- post mortem avtopsija: sistematična tehnika za razumevanje in kontekstualizacijo okoliščin 

pred samomorom; uporablja intervjuje s svojci in drugimi bližnjimi; kaže ujemanje med 

neodvisnimi ocenjevalci, poročevalci ter ante-mortem in post-mortem diagnozami; edini način 

za prepoznavanje in opisovanje dejavnikov tveganja 

- suicide: final common pathway 

- samomor kot problem-solving behavior 

 

- knjiga Suicidal Mind: opis razmišljanja žrtev samomora, predstavitev psihične bolečine 

(psychache) kot osrednji vzrok samomora 

- edini pravi vzrok za samomor je neznosna duševna bolečina: »na koncu svoje kariere v 

suicidologiji lahko zatrdim, da je vzrok samomora neznosna duševna bolečina« 

- psihična bolečina je akutno stanje intenzivne psihološke bolečine, povezane z občutki sramu, 

ponižanja, prizadetosti, trpljenja, obupa, osamljenosti, strahu in groze 

- pri tem je treba upoštevati dejavnike: bolečinski prag, dejavnike trpljenja, sposobnost 

prenašanja trpljenja, coping strategije, predstavo o izteku  

 

Shneidman: neznosna duševna bolečina je ključni moment v razvoju presuicidalnega procesa. 

samomor se zgodi takrat, ko posameznik doživlja svojo duševno bolečino kot neznosno 

- »ko se približujem koncu svoje kariere v suicidologiji, mislim, da lahko izrečem teh nekaj 

besed: samomor povzroča duševna bolečina« 

- lahko se pojavlja v obliki telesne stiske, stiskanja v prsih 

- nenadne srčne smrti kažejo, da pride sporočilo iz možganov, ki očitno imajo mehanizem za 

samouničenje > usodna aritmija 

- neznosna bolečina je odraz (ponotranjenih) negativnih self reprezentacij 

 

10 skupnih značilnosti samomora: 
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1 namen: samomor je rešitev za problem, ki povzroča hudo trpljenje 

2 cilj samomora je prekinitev zavesti, saj konec zavesti pomeni konec trpljenja 

3 poglavitni dražljaj so neznosna čustva, duševna bolečina, nesprejemljivo trpljenje 

4 stresor, ki zbudi samomorilnost, so nepotešene osnovne psihološke potrebe 

5 skupno čustvo sta brezup in nemoč 

6 kognitivno stanje, značilno za samomor, je ambivalenca 

7 perceptivno stanje, značilno za samomor, je zoženost na umreti ali trpeti 

8 značilno dejanje je beg 

9 značilno komunikacijsko dejanje je posredovanje namena, stanja tesnobe, trpljenja 

10 v ozadju samomora so trajne coping strategije, kot so črno-belo razmišljanje, izogibanje, 

nadzor, kapitulacija itd. 

 

ORBACH 

 

- razvil merski instrument za samoocenjevanje psihične bolečine 

Orbach: »duševna bolečina je izkušnja notranjega trpljenja, zmede in prezasičenosti z 

negativnimi čustvi, ki jih prinaša neka odtujena in sovražna sila, ki izniči enotnost selfa in 

uma« = negativne self reprezentacije 

- »pojavnost duševne bolečine zrcali določene travmatske življenjske dogodke« 

- »duševna bolečina je izkušnja notranjega trpljenja, nemira, pretresenosti in presežka 

negativnih čustev, ki jih prinaša neka notranja, odtujena in sovražna sila, ki izniči enotnost 

selfa in uma« 

 

samomorilni proces = proces adaptacije + proces samouničevalnosti 

 

 

samomorilni proces 

↓ 

↓ 

proces adaptacije (coping) 

 ↓ 

proces samouničenja 
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- proces samomora se začne, če se coping mehanizmi pokažejo kot neučinkoviti 

- pacient skuša vedno najprej rešit situacijo, če mu to ne uspe, če njegovi načini niso adekvatni 

ali so glasovi v njegovi glavi premočni, preide v proces samouničenja 

 

akcidentalna psihična kriza 

 

 

KRIZNA TEORIJA 
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- večina ljudi živi z občutkom socialne kompetence, na osnovi katere ustvarja svojo identiteto 

- identiteta ni stalna, ampak se odziva na vplive okolja, kar ni mogoče, če ni ustrezno razvita 

desna PFC 

- ob ekstremno negativni izkušnji se pacient ne more obvladati na običajni način, zato se začne 

doživljati in vesti drugače (npr. pacientka, ki je ugotovila, da je bila spolno zlorabljena, se je 

sesula, izkušnje ni mogla integrirat, zato je vsem razlagala o tem) = socialna inkompetenca 

- inkoherenca pomenov: besede nimajo več istega pomena (junak, izdajalec v družbenem 

kontekstu) 

- namesto pozitivnih življenjskih ciljev se lahko ob maladaptivnih procesih pojavi alternativni 

cilj smrt 

- na začetku pacient zelo aktivno išče pomoč, potem pa je želje po life-saving intervencijah vse 

manjša in ko pade pod nivo, je pacient še vedno z veliko niti povezan z življenjem (sprašuje se, 

ali bo smrt boleča, kaj ga čaka, kaj bodo mislili svojci), aktivni diskurzivni proces = premagati 

željo po življenju 

- v zadnji fazi pacient ne išče več pro-life sporočil, ampak pro-suicide sporočila 
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- pacient poskuša okolico pripravit do tega, da ta nad njim obupa, ali celo do prosuicidne 

izjave, saj mora svojo identiteto uglasit s samomorom 

 

MICHEL IN VALACH: SAMOMOR KOT PROCES 

 

1961, Farberow in Schneidman: cry for help 

1969, Ringel: presuicidalni sindrom 

1980’s, Firestone: notranji glas 

1980’s, Kézdi: diskurzivna suicidologija 

1990’s, Michel in Valach: samomor kot ciljno usmerjeno dejanje 

 

- pomembni prispevki, da danes samomor prepoznavamo kot proces 

- svojci so pogosto presenečeni, da sami niso referenčne osebe, ki jih samomorilec obvešča 

- danes se celoten suicidalni proces lahko odvija na spletu 

- pojav presuicidalnega sindroma je vzbudil upanje, da je samomor mogoče prepoznati in 

preprečiti 

- kaj je ta notranji glas? 

- Ferenczi je pisal o tem, da otrok nima ustrezno razvitih OM (vse ponotranji) in če nastopi 

nasilna avtoriteta, ponotranji predstavo agresorja (verbalizacija v drugi ali tretji osebi > čigav 

glas je to?) 

- predstave delujejo nevroiološko 

 

PRESUICIDALNI SINDROM 

- opiše Ringel leta 1958 

- presuicidalni sindrom je specifično psihično stanje, ki vodi v samomor, oz. neke vrste alarmni 

signal, ki nakazuje na težnjo po samomoru 

- presuicidalni sindrom ima tri komponente: konstrikcijo, inhibirano agresijo obrnjeno proti 

sebi, fantazije o samomoru 

 

- dinamično zoženje osebnosti (konstrukcija): 

- rigidnost asociacij 

- ponavljanje ustaljenih vedenjskih vzorcev 

- redukcija čustvenega registra 
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- devalvacija osebnih vrednot 

- inhibicija mehanizmov za obrambo pred anksioznostjo 

- avtoagresivnost 

- značilne suicidne ideacije in fantazije  

 

- Michel in Valach: »samomor je ciljno usmerjena akcija, ki se kaže kot alternativa izvirnim 

življenjskim ciljem, in ki je povezana z medosebnimi odnosi /…/, z delom /…/ v kritičnih 

časih, ko je samovrednotenje posameznika negativno. samomor je torej lahko možna rešitev 

za subjektivno neznosno trpljenje in se lahko pojavi večkrat skozi življenje kot možen cilj« 

 

Michel in Valach: samomorilni proces vsebuje več korakov, kot so:  

- ponavljajoče se razmišljanje o samomoru kot cilju, 

- posamezni poskusi samomora, 

- razraščajoči samomorilni namen, odločenost in ideacije, ki se kažejo v pisnih in/ali 

govornih formulacijah, 

- načrtovanje in določanje načinov, izbiranje strategije, 

- zadnjo radikalno in končna odločitev ter nato 

- izpeljevanje zaporedja nujnih dejanj za uresničitev cilja, samomorilnega dejanja. 

 

- po eni strani gre za kognitivni, hkrati pa za zelo zahteven psihološki proces 

- samomor ni trenutni dogodek, tako kot niso trenutni dogodek ostale odločitve (ločitve, 

odpovedi …) 

- pomemben je proces socializacije, ključni trenutki pacienta približajo ali oddaljijo od 

samomora 

- končna odločitev je prelomna točka v procesu 

 

Michel in Valach: vsa človeška dejanja, med njimi zagotovo tudi tista, ki vodijo v samomor, 

motivirajo in spremljajo čustva 

 

- Michel in Valach sta razvila narativno obliko krizne intervencije: pacientu na prst namestijo 

biofeedback senzor, medtem ko on pripoveduje svojo življenjsko zgodbo. nato si ogledajo 

telesni odziv in video ter se pogovarjajo o tem, kdaj je prišlo do kožnega upora. tako pride sam 

do spoznanja, da ugotovi dejavnike poskusa samomora 
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- ustvarjanje teorije, da je samomor proces: suicidalna ideacija > načrtovanje > priprava > 

samomora = koherentna in predvidljiva pot, ki jo pacient mora prehodit 

 

DISKURZIVNA SUICIDOLOGIJA 

 

samomorilni proces se vedno razvije v kontekstu sedanjih in preteklih interakcij med 

suicidalnim posameznikom in sociokulturnim okoljem, kot se manifestira skozi znakovne 

sisteme, kot so presuicidalne interakcije, poslovilna pisma, medijska poročila, predstave in 

izjave nesamomorilnih oseb, leposlovje in filmi, internet 

- samomorilni posameznik se pogrezne v sociokulturno determiniran diskurz samomorilnosti, 

kar se potem reflektira v harmonizaciji notranjih vsebin s stvarnostjo oz. predstavami 

samomorilnosti 

- kulturni diskurz ljudi prepoji, z njim ustvarjajo pomene, diskurz se ustvarja skozi medsebojne 

vplive 

- človek se pogrezne v nek način razmišljanja, sporočila kulture 

- poslovilna pisma so pomembni diskurzivni produkti 

- kultura ni deterministična, vendar je pomemben dejavnik 

- kakšen je kulturni sediment? 

- samomor je rezultat subliminalne komunikacije 

- NA AD uvajamo v bolnišničnem okolju 

 

POSLOVILNA PISMA IN SAMOMOR 

- poslovilno pismo pusti ok. 30 % ljudi  

 

konstativna funkcija: sporočanje dejstev (»sem na dilah«) 

performativna funkcija: govorno dejanje (»bodite prekleti«) 

kognitivna funkcija:  

- razreševanje ambivalence (»nikoli me nihče ni imel rad«)  

- harmonizacija kognicije z idejo smrti (»življenje nima nobenega smisla«)  

 

poslovilno pismo kot komunikacijsko dejanje 
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- ko se bere, je avtor že mrtev, ne more preveriti reakcije bralca, torej se mora z njim že v naprej 

identificirati 

- ni več možnosti za pogajanje glede razumevanja in pomena zapisanega 

- konstrukcija oz. rekonstrukcija odnosov, pomenov 

- aktivna konstrukcija pomenov, ki so koherentni s smrtjo 

- eksternalizacija – diskurzivizacija notranje govorice 

- pred samomorom ljudje niso narativni, napišejo le še kak stavek 

- ko je pacientka v poslovilnem pismu artikulirala zlorabo, po tem ni storila samomora 

 

poslovilna pisma kot zrcalo suicidalnega uma  

- stereotipna besedila, brez individualnih pomenov, narativov, travmatskih vsebin 

- zrcalijo okrnjenost kognitivnega delovanja, abstraktnega mišljenja, konstrukcije predstav o 

prihodnosti, razen smrti 

- nezmožnost dostopanja do spominskega materiala in konstruiranja novih pomenov 

- namen poslovilnih pisem ni pojasniti vzrok za samomor 

 

posmrtne zgodbe 

- samomor je tajinstveno dejanje, ki vzbuja potrebo po pojasnitvi 

- »x nekaj naredi y in to rezultira v neki spremembi« 

- nenehno se pojavlja vprašanje odgovornosti drugih oseb, »sveti gral suicidologije«  

- naivni post mortem konstrukti vedno pokažejo na »povzročitelja«, ki je lahko bolezen, 

življenjski dogodek, oseba 

- če je »povzročitelj« oseba, je to običajno »prišlek« ali »neasimiliran družinski član« 

- ta zgodba ima funkcijo razbremenitve 

- vedno so odgovorni tisti, ki niso krvni sorodniki, pride do izobčenja, maščevanja 

- pri preživelih moramo biti pozorni na zgodbo, ki se je ustvarila po samomoru 

 

INTERNET IN SAMOMOR 
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- zdravila so podaljšana roka zdravnika 

- če ima pacient možnost med seansami kontaktirat terapevta, je komplianca višja, poveča se 

občutek varnosti 

- različne skupine uporabnikov: nekateri so orientirani life-saving, veliko več pa je skupin in 

chat-linov, kjer gre za pro-choice ali pro-suicide orientacije 

 

ASH - alt.suicide.holidays 

- neusmerjen in nenadzorovan newsgroup, ki je nastal konec 1987 oz. na začetku 1988 z 

namenom, da bi diskutirali o tem, zakaj se v času praznikov poveča samomorilnost 

- zasnovan še pred internetom 

- teme, ki se pojavijo danes, vključujejo poezijo, filozofijo, psihologijo, medčloveške odnose, 

depresijo in vsekakor – samomor 

- postal virtualna skupnost, ki se spopadajo s samomorilno ogroženostjo ali ideacijo 

- v 6 tednov je bilo 21.000 postov = zelo aktivna skupina 

- kako skupina postavi meje: zelo napadajo pro-life poste 

- ok. 2000 posneli film z nekaj člani, ki so povedali svoje zgodbe > usmeritev medijske 

pozornosti na skupino 

- dva para sta storila samomor, tako da sta se povezala prek ash, zato je danes stran samo 

arhivska, skupina pa obstaja še naprej 

- nekateri slovenski providerji so stran blokirali in dostop je bil mogoč le prek proxija 

- deklarirajo se kot pro-choice, ampak sprejemajo samomorilnost in pravico do samomora 
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- danes je ash (alt.suicide.holidays) specifična subkultura, ki se deklarira kot:  pro-choice, kar 

pomeni, da člani subkulture verjamejo, da imajo ljudje pravico narediti samomor in zato jih 

pred tem na splošno ne poskušajo posvariti 

- vsa sporočila so dosegljiva na dejanews.com  

- obstajal je tudi memory site, na katerih je bilo označenih kar nekaj članov, ki so res naredili 

samomor 

 

Andy 

- eden od članov, ki je storil samomor 

- kompletno število izmenjanih sporočil je relativno nizko (103)  

- vsaka veriga sporočil se začne z Andyjevim pismom 

- k ashu je pristopil krajši čas pred samomorilnim dejanjem 

- ni bil kronični član, ampak se je pojavil, stopil v interakcijo in nato storil samomor 

- ni bilo kolateralnega dopisovanja po elektronski pošti itd. 

 

performativi (izjave, s katerimi nekaj naredimo) 

- Andy v prvem pismu: »dosti mi je tega življenja in se trenutno veselim smrti, ker čutim, da 

bo potem le boljše, kot je zdaj« 

- impresion making 

 

- odgovor dopisovalca na ash: »če zares hočeš umreti, verjetno ti bo to tudi uspelo«, »kot v 

primeru drugih pomembnih stvari v življenju, človek včasih ne more zbrati moči, da naredi to, 

kar bi moral narediti« 

- člani projicirajo svoj občutek nemoči ali pa izhajajo iz drugih predpostavk 

- Andyja ne prepoznavajo kot drugačnega 

 

- dajo mu navodilo, naj kupi orožje 

- Andy: »kupil sem puško!« 

- ash: brez odziva 

- Andy: »sem zelo suiciden in načrtujem, da bi se ubil ta vikend« 

- najbolj pomembno je bilo, da ni bilo odziva! 

- če kdo nakaže resen namen in se na to ne odzivamo, to deluje pro-suicidno 

 



Psihoterapevtska znanost SFU, 2. st.: Suicidologija 

(zapiski 2019, M. Čeh) 

 

 
37 

nekdo z ash: »daj cev v usta, naredi to v javnosti, ker je to dobro za ljudi, da vidijo, kako 

človeški možgani ležijo okoli« 

 

Ferenczi: »šibka in nerazvita osebnost ne odreagira na nenadne neprijetnosti s psihološkimi 

obrambami, ampak z anksioznostjo, motivirano identifikacijo in introjekcijo osebe, ki mu grozi 

ali izvaja nasilje nad njim« 

 

ambivalenca in kognitivni dvom 

↓ 

ovira pred samouničenjem 

 

- Andyjeva ambivalenca: bi storil samomor, ampak še ni odločen 

- dokler traja ambivalenca, traja tudi on 

- šele ko razreši ambivalenco, stori samomor 

 

Andy: 

- »čeprav sem precej blizu smrti, me je še vedno strah, tudi če sovražim svoje življenje, mi je 

zelo težko pritisniti na sprožilec« 

- »mislim, da se precej bojim tistega, kar je na drugi stani, če je morda še bolj hudo, kot življenje 

samo« 

 

zadnji Andyjev post 

- »mora obstajati nekakšen smisel življenja in jaz ne vidim nobenega, moram le postati bolj 

močan in narediti to, kar moram storiti, potem bo konec z mojo bolečino« 

 

- v trenutku, ko kupi puško, je še odprt za life-saving strategije, nato pa ni več 

- ko je stopil v proces, je bil še zelo daleč od samomora 

- odnos skupnosti bistveno vpliva na njegov proces samomora 

- molk je zelo prosuiciden 

 

negacija 

 

število besed / število negacij 



Psihoterapevtska znanost SFU, 2. st.: Suicidologija 

(zapiski 2019, M. Čeh) 

 

 
38 

 

 

 

- štejejo tudi nikalni zaimki 

- ko Andy sprašuje o metodi, najdemo okoli 50 negativnih besed  

- ko piše o tem, da je kupil orožje, in ko govori o idejah o smrti 

- proti koncu pa negativne besede upadejo ??? 

?? je ta interpretacija sploh pravilna ?? če je število besed na število negacij, to pomeni, da je 

naprej najmanj negativnih besed in potem vse več 

- ko pacient prestopi prag, je zelo težko dostopen za intervencije 

 

- »nič ne vem več«, »sem brez odgovorov«, »nisem nor in v bistvu nisem niti depresiven«, »ne 

vem«, »ne morem verjeti, da se mi vse to dogaja«, »vendar nisem več siguren«, »nimam niti 

pojma o ničemer«, »čeprav včeraj nisem pritisnil na sprožilec, nič ne gre na boljše«, »ne morem 

spat«. »ne morem živeti s tistim, kar je moje življenje«« »ne morem živeti še naprej iz samega 

razloga, da živim«, »mora biti kakšen razlog za življenje, vendar jaz ne vidim nobenega«, 

»moje življenje postaja živi pekel in to ne prenesem več« 
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posredne in neposredne suicidne izjave 

- v nobenem poslovilnem pismu ni besede »samomor« in »ubiti« 

- zgradi se notranja realnost, v kateri ne obstaja samomor, ampak »spanje«, »potovanje« ... 
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- pacient suicid neposredno artikulira le zelo na začetku 

- uporabljajo se posredni izrazi 

 

- presuicidalni proces spreminja perspektivo samomorilnega posameznika, ki ni več zmožen 

vzdrževati dvojnosti notranjega in zunanjega 

- samomorilni pacient ni več sposoben vzdrževati komunikacije med zunanjim in svojim 

notranjim svetom 

- »moje življenje postaja živi pekel in tega ne prenesem več« 

 

Oravecz 

 

- pacient skuša že na začetku samomorilnega procesa restavrirati svojo dotedanjo identiteto in 

življenjsko zgodbo, na koncu procesa nastopi cilj harmonizacije notranjih reprezentacij s 

predpostavkami samomorilnega uma 

- v psihoterapiji poskusimo možgane prisilit v racionalno delovanje 

- najprej ustvarit stik, pacientu pokazat, da smo na njegovi strani 

- pacient želi povedat svojo zgodbo 

- v ZDA ima veliko bolnišnic strukturirane krizne intervencije, ki trajajo 6 do 8 tednov 

- v poskusu so pacientu, ki je odklonil sodelovanje, vsake tri tedne poslali personificirano 

pismo, ki je kazalo zanimanje zanje in skoraj 80 % pacientov je odpisalo! = veliko bolj 

učinkovito kot krizna intervencija 

- človeški stik je tako zelo pomemben, občutek dostopnosti in dosegljivosti terapevta sta 

varovalna dejavnika 

- veliko terapevtov se boji, da jih bo pacient pogoltnil, vendar se nam tega ni treba bati, če 

jasno postavimo meje 

- kongruenca terapevta je bistvena pri postavljanju mej 

- pomemben je oseben pristop: verbalizacija v 1. osebi 

- če mislijo skrajno resno, nam ne bodo povedali za načrt!! 

- ko se odločijo, ni več tesnobnosti in dajejo videz, da se je stanje izboljšalo!! 

- VKT vlagajo veliko energije v to, da spreminjajo neustrezne kognitivne vzorce 

- z eno uro pogovora tedensko ne bomo rešili samomorilnosti! pacienta je treba usmerit v 

hospitalizacijo itd. 
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NEVROBIOLOŠKI KONCEPTI SAMOMORA 

 

- depresija in samomor imata skupne in različne nevrobiološke poti 

- vpletenost 5-HT, DA, NA mehanizmov (SSRI znižujejo prevalenco samomorilnosti ker 

posežejo v pomanjkanje 5-HT) 

- abnormalnosti na HPA osi 

- defektno delovanje PFC desne hemisfere (PET scan) 

 

- kognitivna možganska disfunkcija pripomore k temu, da se začne stiska poglabljat 

- dinamično zoženje pomeni, da pacient ne funkcionira v normalnem modusu: ne povezuje 

vzrokov in posledic, čustveno je neadekvaten = slabo razvita desna PFC 

- prehod iz racionalnega v emotivno delovanje, PFC je nestabilna in nevztrajna, zato pacient 

v emotivno delovanje preide hitreje  

- pogojeno z nevrobiološko ranljivostjo, hkrati pa se to lahko zgodi vsakemu 

- preživeli pacienti povedo: za samomor se pacient ne odloči, ampak se mu samomor zgodi 

- zelo redko dobimo spontano pacientovo izjavo, da načrtuje samomor 

- pogosto: če lahko verbalizira, pride s tem do delne uresničitve, ki deluje protitesnobno 

 

NORMALEN RAZVOJ NEVROBIOLOŠKIH FUNKCIJ 

- duševna travma in samomor  

 

WEINBERG  

 

- Weinberg v Prisoners of dispair povezuje problematiko obeh hemisfer in travme 

- povezava med desno možgansko hemisfero in samomorilnostjo: obstajajo povezave med 

nezadostnim delovanjem desne hemisfere in samomorom 

- »ko duševne bolečine izkušnje ni več mogoče prenašati, procesirati ali predelati, se desna 

hemisfera sesuje, kar vodi do katastrofalne dezintegracije self reprezentacij« 

- pride do tipičnega amigdalskega odgovora 

- »prizadeta funkcija desne hemisfere se kaže v zmanjšani sposobnosti formiranja 

polisemantičnega konteksta in koherentnih predstav o sebi« 

- ker je desna hemisfera locus koherentnih predstav o sebi, travma onemogoča doživljanje 

koherentne osebne identitete 
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- pacient ni sposoben ustvariti koherentne naracije o sebi: ne ve, zakaj živi, ne vidi svoje 

prihodnosti ... kadar koli podoživlja svojo travmo, zmeraj pride do rebaounda v 

nevrobiološkem pomenu, do izklopa desne PFC in do samomorilnega vedenja 

- ne uspe integrirati sedanje, pretekle izkušnje in prihodnosti 

- zlorabljene osebe pogosto rečejo, da nimajo prihodnosti 

- pojavijo se neutemeljene, negativne predstave o sebi, notranji glasovi 

- pacienti težko izražajo osebne narative, ker jih disfunkcija to onemogoča: »ne vem, kaj se 

dogaja z mano, nič več ne razumem, vse je tuje … ne znajdem se več, vsega me je strah … ne 

morem več živeti … ves čas premišljujem, da ni izhoda … 

 

kako razumeti samomor in povezavo s travmo?  

 

- travmatske razmere v otroštvu ali pozneje prispevajo k vulnerabilnosti nevrobioloških 

struktur in funkcij tudi na ta način, da se aktivirajo določena genetska sporočila 

- skrajno neugodne razvojne razmere vplivajo celo na število endorfinskih receptorjev v 

limbičnem sistemu in s tem onemogočajo doživljanje ugodja 

- travma zavre delovanje PFC, predvsem desne hemisfere: nastopijo disociacija, podoživljanje 

travme ali povišanje stopnje budnostnega sistema 

- travma negativno vpliva na razvoj desne hemisfere, in s tem na razvoj koherentnih predstav 

o sebi 

- travma omogoča lažji kolaps desne hemisfere in razvoj hude duševne stiske 

- izguba pozitivnih predstav o prihodnosti, nerazumevanje medosebnih odnosov in realnosti 

radikalno vpliva na suicidalno ideacijo, npr. pri borderline sindromu 

- kolaps desne hemisfere onemogoča ustvarjanje osebnih narativov, zato ni nikjer omembe 

travmatskih razlogov za samomor 

- travma prispeva k razraščanju agresivnih impulzov, agresija pa vpliva na samouničevalnost 

- travma pomaga pri razrešitvi ambivalence – biti ali ne biti?  

- »saj si tako ali tako ne zaslužim« 

- »če bi lahko govorili o svoji travmi, ne bi bilo treba narediti samomora« 

 

pogoj za normalen razvoj: 

- ustrezna povezava dojenca in negovalne osebe (matere) 

- attachment (Bowlby) 
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- pristna nežnost, uglašenost, zrcaljenje čustev, uspešno branje otrokovih misli s strani 

matere 

 

- zanesljiva povezava med otrokom in materjo zagotavlja funkcionalen razvoj desne hemisfere, 

ki omogoča ustvarjanje polisemantičnega konteksta in ustvarjanje koherentne predstave o sebi 

ter funkcionalno regulacijo afekta 

 

- »razvoj desne hemisfere je odvisen od kvalitete odnosov med otrokom in negovalcem v prvih 

letih življenja« 

- če so odnosi pozitivni in vzajemni, se razvijejo ustrezni pozitivni in negativni afekti, 

kar ima pozitivni učinek, ki se kaže v porastu NA in DA ter razvoju živčevja 

- če je otrok travmatiziran v zgodnjem otroštvu oz. je pogosto izpostavljen stresu, ima 

to nanj negativni učinek, ki se kaže v obliki porasta kortikosteroidov in 

nevrodegeneracije 

 

hemisferi se razlikujeta v načinu procesiranja informacij, kontekstualno povezavo med 

informacijskimi elementi  

 

- levi možgani: logični, sekvenčni, racionalni, analitični, objektivni, dojemajo dele 

- leva hemisfera procesira sekvenčne informacije, njena funkcija pa je vzdrževanje že znanega 

vedenja 

- formalno logično mišljenje, enostaven model stvarnosti, ki temelji na vzročno-posledičnih 

povezavah 

 

- desni možgani: naključni, intuitivni, holistični, sintetizirajoči, subjektivni, dojemajo celoto 

- desna hemisfera vzporedno procesira več informacij, kot da ti predstavljajo celoto, njena 

funkcija pa je prepoznavanje novih in neznanih dogodkov = integrativna funkcija 

- desna hemisfera istočasno dojema več povezav, pri čemer celota ni enaka vsoti delov, vendar 

je določena z interakcijami med komponenti, kontekst je povezan s preteklostjo 

- sanje: intenzivno delovanje desne hemisfere.  

 

funkcija desne hemisfere se manifestira: 

- če je informacija kompleksna 
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- ob notranjih kontradikcijah 

- če se informacije ne da reducirati na kontekst brez kontradikcij 

 

- emocije predstavljajo polisemantični kontekst brez vzorčnih povezav in predvidevanj 

- pomeni, ki izvirajo iz situacij, ter holistične predstave o svetu kot mozaiku 

 

- desna hemisfera je locus self reprezentacij, tvori polisemantično in emocionalno obarvano 

predstavo o sebi 

- travma povzroči dezintegracijo predstave o sebi, s tem pa pomanjkanje kohezivnih predstav 

o sebi, narcisistično ranljivost in multiplo osebnostno motnjo 

 

- okvara desne hemisfere se kaže kot zmanjšana spodobnost oblikovanja polisemantičnega 

konteksta 

- disfunkcija desne PFC! 

- fragmentacija: pacient ni sposoben oblikovat jasne predstave o sebi, ne vidi se jasno v svetu 

preide v kratkostično način razmišljanja in sklepanja 

- ljudje, ki so bili travmatizirani, imajo bolj krhek sistem, nekateri niti ne uspejo ustvarit 

koherentne predstave o sebi, njihovo sklepanje o stvarnosti je oškodovano, pripisujejo pomene 

(psihotično doživljanje) = krhek način pripisovanja stvarnosti, projekcija 

- nimajo možganske kapacitete, da bi se prepustili občutku varnosti 

- lažje zapadejo v samomorilni proces 

 

- človek se zruši tako, da se v trenutku panike oz. zaradi okoliščin zruši korteks, korteks se 

izklopi > preklop v afektivni mode, v katerem deluje samo limbični sistem > ni mogoče 

oblikovat naracije 

- astrociti regulirajo aktivnost kapilar in ko so možgani aktivni, je pretok krvi močan, kar 

vidimo na slikovnih metodah 

- veliko ljudi ne more pripovedovat, posredujejo le konstative, npr. ugotavljajo svoje počutje, 

povedo trenutne dogodke, ki jih ne morejo povezat s preteklostjo, niso sposobni oblikovat self 

naracije 

- slovenska kultura ni narativna 
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»že dolgo sem bila odločena, da naredim konec … saj je bila moja krivda … rezala sem se … 

potem je bilo lažje … pa hujšala, pa bruhala … pa najrajši sem sedela na oknu, visoko … da 

bi zaspala, pa se ne več zbudila … ni se več dalo živeti s tem … v poslovilnem pismu sem 

staršem napisala, da naj vprašata mojco … prijateljico … njej sem edino povedala … niti 

napisati nisem mogla …« 

- ljudje, ki imajo občutek, da niso za na ta svet, imajo ta občutek zaradi pogostega sesuvanja 

 

»potem pa mi je osebni zdravnik dal neko zdravilo … antidepresiv, mislim … sva sedeli z 

mamo ob kavi … je rekla, da bo imel dedek rojstni dan … sem rekla, da ne bom šla … mama 

je vzrojila … pa sem ji kar povedala, kaj je delal z mano … vsa tista leta … potem pa sem jo 

pustila tam za mizo, sem kar odšla … ne vem, če mi je bilo lažje, ali še bolj hudo …« 

 

1895 Breuer & Freud, Študije o histeriji: vzročna povezava med zgodnjo spolno travmatizacijo 

in histerijo 

 

1905, Freud  

Bruchstück einer hysterie-analyse (the Dora case)  

»histerični simptomi so odraz njihovih najbolj skritih in potlačenih želja« 

- francoska psihiatrična stroka je prišla do spoznanja, da se za histerijo skriva spolna zloraba 

- Freud se vrne v Avstrijo, z Breuerjem začneta izvajat psihanalizo 

- opisi travmatiziranih deklic potrdijo vzročno-posledično povezavo 

- Freud je kasneje spremenil stališče glede učinka spolne zlorabe 

 - ideja glede spolne zlorabe je začela metat slabo luč na žide in psihoanalizo, saj je začela 

odkrivat gnusobo družbe > »spolna zloraba nima realne vloge, ampak si dekleta to umišljajo« 

 

Ferenczi  

- šibka in nerazvita osebnost na neugodne dogodke ne reagira z obrambo, ampak s tesnobo, 

pogojeno identifikacijo in ponotranjenjem agresorja 

- »ko otrok okreva po takšnem napadu, čuti izrazito zmedo, je razdvojen med nedolžnostjo in 

krivdo za dogodek, njegovo zaupanje v lastno presojo je izničeno« 

- »motenost jezikov med otrokom in odraslim«, Wiesbaden 1932  

- Ferenczi je imel pacientke iz nižjih družbenih razredov 
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- 1823 Ferenczi o motenosti jezika med otrokom in odraslim, vsi so ga zavrnili, če naslednje 

leto ne bi umrl, bi ga izključili 

- šele v 90. letih so to spremenile feministične psihologinje 

- v 90. letih se je razvila psihotravmatologija, ljudje so začeli govorit o samomorilni 

ogroženosti 

 

Anna Freud: »s poosebljanjem agresorja ali z imitacijo nasilja otrok spremeni sebe iz ogrožene 

osebe v agresorja« 

 

Firestone 

- »glasovi predstavljajo jezik obrambnih procesov, ki se lahko definirajo kot organizirani 

sistem ponotranjenih misli in pridruženih čustev, ki so tuje ali celo sovražne interesom 

posameznika« 

- »sistem misli določa obrambno funkcijo osebnosti kot glasovni proces, ker so vsi ljudje 

vpleteni v notranji dialog … negativni dogodki, odklonitve, občutki ranjenosti niti približno 

niso tako škodljivi, kot tisto, kar mi sami rečemo o njih« 

- »ponotranjene misli se izkusijo v obliki čustveno prežetih trditev o sebi, tako kot bi drugi 

govorili o nas« 

 

»sem najbolj črna svinja, ki niti ne zasluži da bi hodila po zemlji. svinja, svinja« 

 

- Dube, 2001: »obstaja močna povezava med neugodnimi izkušnjami v času otroštva in 

samomorilnostjo skozi celoten potek življenja« 

- Ullman, Brecklin in Leanne, 2002: »ženske z zgodovino spolne zlorabe v otroštvu in 

odraslosti kažejo signifikantno več poskusov samomora« 

- Read idr., 2001: »aktualna samomorilnost je bolj predvidljiva s spolno zlorabo v času 

otroštva, kot s sedanjo diagnozo depresije« 

- Blaauw idr., 2002: »samomorilni zaporniki poročajo o pogostih spolnih zlorabah, telesnem 

trpinčenju, emocionalni zlorabi, zanemarjanju in poskusih samomora pri svojcih« 

Gladstone idr., 2004: »spolna zloraba v otroštvu je pomemben dejavnik tveganja pri 

depresivnih ženskah« 

> jasna povezava med samomorilnostjo in spolno zlorabo ali na splošno travmatiziranostjo 

(npr. vojaški veterani) 
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DEPRESIJA IN SAMOMORILNOST V STAROSTI 

 

depresivnost kot spremljevalec sprememb, ki pridejo z leti  

- depresija je sicer pogosta v starosti, vendar ni nujen del procesa staranja 

- ženske ob upokojitvi ohranijo veliko aktivnosti (gospodinjstvo) 

 

- prestop v tretje življenjsko obdobje: upokojitev, kronične bolezni, izguba kompetenc in 

veščin, grožnja izgube partnerja/partnerke, izguba stika z otroci, razočaranje nad njihovim 

odnosom, negotove predstave o prihodnosti  

- prestop v četrto življenjsko obdobje: bolezen, umiranje, smrt prijateljev, partnerja/partnerke; 

izolacija, kronične, težke, letalne bolezni; demenca; odhod od doma v DSO; onemoglost, 

soočanje z inkontinenco, nepokretnostjo; strah pred smrtjo;  soočanje z lastnim življenjem;  

 

- depresija spremlja somatske bolezni: parkinsonova bolezen, možganska kap (depresija ob 

možganski kapi nastopi deloma zaradi možganske okvare, deloma pa zaradi okrnjenega 

življenja), srčno-žilne bolezni, maligne bolezni, diabetes, bolezni ščitnice, pomanjkanje 

vitamina B12, demenca in Alzheimerjeva bolezen, lupus, sklerosis multipleks 

- zdravila, ki lahko povzročajo ali slabšajo depresijo: antihipertenzivi (klonidin), beta blokerji 

(inderal), uspavala, pomirjevala (apaurin, xanax), blokatorji kalcijevega kanala, 

antiparkinsoniki, steroidi (kortizon, prednizolon), antilipemiki (statini), analgetiki, estrogeni 

 

- depresija je motnja, ki povzroča zelo resne spremembe v socialnem funkcioniranju, vitalnosti, 

aktivnosti; mentalni kondiciji in psihičnem stanju; somatskem zdravju; doživljanju duševnih 

in telesnih težav; celotni kvaliteti življenja 

- alkohol in depresija pri starejših: dolgoletna zloraba alkohola povzroča: socialno izolacijo in 

gmotno pomanjkanje; kronične somatske bolezni; okvarjeno nevrobiologijo; pomanjkanje 

vitaminov B skupine; hude duševne motnje = težave z alkoholom v srednjih letih zelo slabo 

vpliva na staranje: huda revščina, socialni problem 

 

nozologija depresije v starosti  

- žalost, vendar ta simptom ni nujno prisoten oz. zaznan 

- utrujenost  
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- izguba interesa ali opuščanje konjičkov in drugih virov ugodja 

- socialni umik in izolacija (odpor pred druženjem, vključevanjem v aktivnosti, zapuščanjem 

doma) 

- izguba telesne teže in apetita (občasno patološka ješčnost) 

- motnje spanja (pacient težko zaspi, ne prespi noči ali nasprotno spi preveč, dremlje tudi čez 

dan) 

- izguba smisla obstoja, življenja (pacient ima občutek, da je v breme drugim, občutek 

nesmiselnosti, samopomilovanje) 

- povečana uporaba alkohola ali drugih drog 

- fiksacija na smrt, strah pred smrtjo, samomorilna ideacija in poskusi samomora 

 

znaki atipične depresije (brez samomorilne ideacije)  

- nepojasnjeni znaki bolečine 

- občutki nemoči in obupa 

- tesnoba in zaskrbljenost 

- raztresenost, težave s spominom 

- pomanjkanje motivacije in volje 

- upočasnjeno gibanje in govorjenje 

- iritabilnost, razdražljivost, slaba obvladanost  

- izguba interesa za družbo in aktivnosti 

- opuščanje osebne nege, jemanje zdravil ipd. 

 

- atipični način poteka je pogost 

- ženske veliko lažje prenesejo izgubo partnerja 

 

depresija in demenca  

 

za depresijo so značilni: 

- mentalni upad v kratkem času 

- ohranitev orientacije v času in prostoru 

- upad koncentracije 

- upočasnjenost jezikovnih in motoričnih sposobnosti, vendar njihova formalna ohranjenost 

- pritožbe na račun težav s spominom 
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samomorilnost v starosti 

 

- starejši Američani so nesorazmerno bolj samomorilni od mlajših sodržavljanov 

- čeprav delež starejših od 65 let predstavlja le 12 % vseh Američanov, je njihov delež v številu 

samomorov 16 % (leto 2004) 

- količnik samomorilnosti starejših od 65 let je 14,3 na 100.000, medtem ko je med splošno 

populacijo 11 na 100.000 

- najbolj ogroženi s samomorilnostjo so beli moški, starejši od 85 let, ki niso španskega porekla, 

njihov količnik je 49,8 na 100.000 

 

- v Sloveniji, ki je po številu samomorov med starostniki, starejšimi od 65 let, prva na svetu, 

število smrtnih primerov zaradi samomora pri osebah, starejših od 65 let, narašča že od leta 

1985 

- z vrednostjo koeficienta samomorilnosti za moške, stare nad 65 let, smo čisto na vrhu 

evropske lestvice, z vrednostjo tega kazalnika za ženske pa na četrtem mestu v Evropi (več 

samomorov žensk v tej starostni skupini imajo v Litvi, Švici in Srbiji) 

 

depresija in samomorilnost pri starostnikih  

- altruistični samomor: evolucijska osnova za prenos genetskega materiala, ki omogoča 

samouničevalnost 

- vitalna depresija v obliki altruističnega samomora 

- umik in samouničenje starejših kot pogoj za preživetje otrok v hudih časih 

- genetski zapis, ki se lahko vklopi pod vplivom situacijskih dejavnikov 

 

huda psihotična depresija pri starostnikih z elementi pasivne samouničevalnosti  

- popolna pasivizacija, abulia 

- verbalizacija želje po smrti 

- odklanjanje hrane, tekočin, zdravil, posegov, zdravilnih postopkov 

- prepričanost v neozdravljivost bolezni, minimalistične, nihilistične blodnje, predstave 

- evidentna huda depresivna ideacija, spopadanje z realnimi ali irealnimi občutki krivde 

 

zdravljenje depresije v starosti  
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- medikamentozno zdravljenje  

- svetovalno-edukativni pristop  

- psihosocialne intervencije  

- samopomoč in vzajemna pomoč 

 

medikamentozno zdravljenje 

- SSRI: prva izbira zaradi relativno ugodnega profila toksičnosti in stranskih učinkov, pozor na 

motnje prevajanja 

- mirtazapin: ugodno delovanje na ješčnost in vitalnost 

- agomelatin: novo zdravilo, ugoden profil delovanja, previdnost ob okvarjenih jetrnih 

funkcijah 

- duloxetin: ugoden učinek na bolečine, ki se pojavijo ob depresivnosti  

 

svetovalno-edukativni pristop 

- problem depresivnega bolnika in svojcev 

- nepoznavanje bolezni kot vira konfliktov 

- potreba po suportivno-svetovalnem delu 

- potreba po edukaciji 

- trajnostna dostopnost za starostnika in svojce 

 

psihosocialne intervence 

- problem osamljenosti, izolacije, socialne stiske, nasilja v družini 

- potreba po svetovanju ob sklenitvi izročilnih in drugih pogodb 

- reševanje nastalih konfliktov, ki lahko izvirajo iz popačenega doživljanja starostnika 

- dnevni programi in aktivnosti starejših 

 

samopomoč in vzajemna pomoč  

- telovadba 

- socialna povezanost, vrstniška povezanost 

- uravnovešenje življenja z učenjem čustvenih veščin 

- zagotavljanje zadostnega spanja 

- skrb za domačo žival 

- prostovoljstvo 
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- zdrava prehrana  

- aktivnosti, ki nudijo užitek 

- ustvarjanje priložnosti za smeh  

 

VPRAŠANJA NA PRVEM ROKU 

 

- 10 vprašanj več ali manj po 2 točki, eden 4 točke, eden 3, ostali po 2 

1. Za katero suicidološko teorijo stojiia Michel in Valach (2t)  

2. Razloži bistvo anomičnega samomora (2t)  

3. Kateri trije poglavitni družbeni dejavniki samomora po Durkheimu (3t)  

4. Opiši postopek samomora s sovražno vsebino v domorodskih skupnostih (4t)  

5. Edini pravi vzrok za samomor po Shneidmanu (2t)  

6. Kaj je po vašem mnenju smisel samomora s sovražno vsebino in kdo ga naredi? (2t) 

7.  Bistvo Gotland Study (2t)  

8. Kakšno vlogo igra ambivalenca v samomoru (2t)  

9. Kaj je to Werther efekt? (2t) 

10. Kašno je razmerje med moškimi in ženskami pri samomoru? 

 

 

vprašanja za Pšenico: 

- kaj so te centralne kategorije pri Durkheimu, kaj pomenijo? 

- zakaj so statistike ravno na 10.000 prebivalcev? 


