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Ο ι αυτοκτονίες αποτελούν ένα μείζον ζήτημα δημόσιας υγείας και βρίσκονται στο επί-
κεντρο πολλών ερευνών με στόχο την πρόληψη και αντιμετώπιση της αυτοκτονικό-
τητας. Η παρούσα μελέτη αποσκοπεί στη διερεύνηση των Προειδοποιητικών Σημείων 
Επαγρύπνησης στις απόπειρες αυτοκτονίας. Για το σκοπό αυτό, μελετήθηκαν 100 

ασθενείς που νοσηλεύτηκαν στο Γενικό Περιφερειακό Νοσοκομείο «Σωτηρία» μετά από απόπει-
ρα αυτοκτονίας. Η εξέταση περιλάμβανε τη διεξαγωγή ημιδομημένης ψυχιατρικής συνέντευξης, 
τη χορήγηση της κλίμακας Beck Depression Inventory (BDI) και τη διερεύνηση των παρακάτω 
Προειδοποιητικών Σημείων Επαγρύπνησης: Εσωτερίκευση, Επιμένουσα ακεφιά, Παρουσία πρόσφα-
του τραύματος στο ιστορικό, Αλλαγή συμπεριφοράς, Φόβος, Εκχώρηση προσωπικών αντικειμέ-
νων, Κατάθλιψη και Επιθετικότητα. Το 80% του συνολικού δείγματος παρουσίαζε τουλάχιστον δύο 
Προειδοποιητικά Σημεία Επαγρύπνησης για απόπειρα αυτοκτονίας και μόνο το 10% των ασθενών 
δεν εμφάνιζε κανένα Προειδοποιητικό Σημείο. Τα πιο συχνά Προειδοποιητικά Σημεία ήταν η επιμέ-
νουσα ακεφιά και η παρουσία πρόσφατου τραύματος με ποσοστά 61% και 53% αντίστοιχα. Επίσης, 
παρατηρήθηκε ισχυρή θετική συσχέτιση μεταξύ αριθμού Προειδοποιητικών Σημείων και βαθμολο-
γίας της κατάθλιψης στην κλίμακα BDI. Τα Προειδοποιητικά Σημεία Επαγρύπνησης είναι παρόντα 
στη συμπεριφορά των ατόμων που πραγματοποιούν απόπειρα αυτοκτονίας με υψηλή συχνότητα 
και η έγκυρη και έγκαιρη αναγνώριση τους από την πλευρά της οικογένειας, του ευρύτερου περι-
βάλλοντος και των επαγγελματιών ψυχικής υγείας δύναται να συμβάλλει σημαντικά στην πρόληψη 
των αυτοκτονιών. 

Λέξεις ευρετηρίου: Απόπειρα αυτοκτονίας, προειδοποιητικά σημεία επαγρύπνησης, πρόληψη, κα-
τάθλιψη 
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Κατά το έτος 2000 σχεδόν ένα εκατομμύριο άν-
θρωποι πέθαναν από αυτοκτονία, με ποσοστό θνη-
σιμότητας παγκοσμίως 16,7 στους 100.000 ή ένας 
θάνατος κάθε 40 sec. Τα τελευταία 45 χρόνια τα πο-
σοστά αυτοκτονιών αυξήθηκαν κατά 60% σε όλο τον 
κόσμο, με τις αυτοκτονίες να συγκαταλέγονται πλέ-
ον στις 3 πρώτες αιτίες θανάτου για τις ηλικίες 15–44 
έτη (και για τα δύο φύλα). Είναι αξιοσημείωτο δε ότι 
τα παραπάνω στοιχεία αφορούν άτομα που αυτοκτό-
νησαν, ενώ λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα για τις 
απόπειρες αυτοκτονίας, ο αριθμός των αποπειραθέ-
ντων ασθενών αυξάνεται έως και 20 φορές.1,2

Η μελέτη της αυτοκτονίας και γενικότερα της αυ-
τοκτονικής συμπεριφοράς τείνει πλέον να συμπε-
ριλάβει και τις απόπειρες, καθότι μπορούν να θεω-
ρηθούν μέρος ενός συνεχούς, στο φάσμα της αυτο-
κτονικότητας, που κυμαίνεται από τον αυτοκτονικό 
ιδεασμό, στη χειριστική απόπειρα, στην απόπειρα 
μέτριας σοβαρότητας και τέλος στην αυτοκτονία. 
Επιπρόσθετα η ύπαρξη στο ιστορικό μιας ή περισ-
σότερων αποπειρών θεωρείται ο βασικότερος προ-
γνωστικός παράγοντας για μια μελλοντική απόπει-
ρα ή και αυτοκτονία.4–7

Είναι χαρακτηριστικό ότι τα ποσοστά αυτοκτονίας 
ποικίλουν σημαντικά από χώρα σε χώρα.1 Παρότι η 
αξιοπιστία των επιδημιολογικών δεδομένων αναφο-
ρικά με την αυτοκτονία είναι αμφίβολη, σε πολλές 
χώρες φαίνεται να επιβεβαιώνεται ένα υψηλότερο 
ποσοστό αυτοκτονιών στους άνδρες σε σχέση με τις 
γυναίκες, με λόγο που κυμαίνεται από 3:1 έως 7,5:1, με 
μοναδικές εξαιρέσεις την Κίνα και την Ινδία, όπου τα 
ποσοστά γυναικών που πεθαίνουν από αυτοκτονία 
είναι παρόμοια με αυτά των ανδρών.8–10 Όσον αφο-
ρά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Φινλανδία παρουσιάζει 
το υψηλότερο ποσοστό αυτοκτονιών, ενώ η Ελλάδα 
το χαμηλότερο. Το χαμηλό αυτό ποσοστό μπορεί να 
οφείλεται και σε μεθοδολογικά και επιδημιολογικά 
ζητήματα, ωστόσο έχει αποδοθεί σε μεγάλο μέρος 
σε πολιτιστικές παραμέτρους καθώς και στον προ-
στατευτικό ρόλο των ισχυρών οικογενειακών δε-
σμών που υφίστανται ακόμα στην Ελλάδα.11

Επιπρόσθετα, αναφορές του Παγκόσμιου Οργα-
νισμού Υγείας προβλέπουν ότι το μερίδιο των αυτο-

κτονιών στην παγκόσμια επιβάρυνση της δημόσιας 
υγείας από ασθένειες κατά τις επόμενες δεκαετίες 
θα αυξηθεί περαιτέρω.1,12,13 Συνεπώς το φαινόμενο 
των αυτοκτονιών αποτελεί σε παγκόσμιο επίπεδο 
ένα μείζον ζήτημα δημόσιας υγείας και συνιστά το 
επίκεντρο πολλών ερευνών, οι οποίες βρίσκονται 
σε εξέλιξη με στόχο την πρόληψη και αντιμετώπιση 
της αυτοκτονικότητας. 

 ( )

Η έννοια των Προειδοποιητικών Σημείων στην 
υγεία δεν είναι νέα.14 Προειδοποιητικά Σημεία έχουν 
χρησιμοποιηθεί εδώ και πολλά χρόνια στη δημόσια 
υγεία σε επίπεδο κοινότητας με επίκεντρο σημαντι-
κά προβλήματα υγείας όπως τα καρδιακά επεισόδια, 
το εγκεφαλικά αγγειακά επεισόδια και το σακχαρώ-
δη διαβήτη.15 Σε πεδία πιο «εκ του σύνεγγυς» στη 
ψυχική υγεία, έχουν αναγνωριστεί Προειδοποιητικά 
Σημεία για τη νεανική βία.16 Παραδόξως, η προσέγ-
γιση αυτή μόνο πρόσφατα έχει χρησιμοποιηθεί στην 
αυτοκτονία,17 παρά το γεγονός ότι αποτελεί ένα εκτε-
ταμένο ζήτημα δημόσιας υγείας σε παγκόσμιο επίπε-
δο εδώ και δεκαετίες. Τα πιο συχνά ταυτοποιημένα 
Προειδοποιητικά Σημεία Επαγρύπνησης για την αυ-
τοκτονία περιλαμβάνουν: τον αυτοκτονικό ιδεασμό, 
απότομες αλλαγές στην προσωπικότητα, στη συμπε-
ριφορά, στον ύπνο και στη διατροφή, αισθήματα ενο-
χής και μειωμένες σχολικές ή εργασιακές επιδόσεις.18 
Ο γενικός στόχος των Προειδοποιητικών Σημείων 
αφορά στη βελτίωση της αναγνώρισης και ανταπό-
κρισης του κοινού σε συγκεκριμένα προβλήματα με 
αποτέλεσμα την καλύτερη έκβαση σε μακροχρόνια 
βάση.19 Στην περίπτωση της αυτοκτονίας ο στόχος 
είναι απλός και άμεσος: να αυξηθεί ο συνολικός αριθ-
μός των ατόμων με αυτοκτονικό ιδεασμό ή συμπερι-
φορές που αναζητούν βοήθεια έμμεσα –και συνήθως 
διαλάθουν από το στενό περιβάλλον τους– και κατά 
συνέπεια να σωθούν περισσότερες ζωές. 

Η παρούσα μελέτη έλαβε χώρα στο Γενικό Περι-
φερειακό Νοσοκομείο «Σωτηρία» και αφορούσε το 
σύνολο των ασθενών που νοσηλεύτηκαν για από-
πειρα αυτοκαταστροφής σε διάστημα 3 μηνών (κα-
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τά την περίοδο 1/10/03 έως 31/12/03). Ο πληθυσμός 
της μελέτης ήταν νοσηλευόμενοι των παθολογικών 
κλινικών και ο τρόπος με τον οποίο είχαν αποπειρα-
θεί να αυτοκτονήσουν περιλάμβανε τη λήψη φαρ-
μάκων σε υπερβολική δοσολογία. Το σύνολο του 
δείγματος αποτέλεσαν 100 ασθενείς, εκ των οποίων 
24 άνδρες και 76 γυναίκες. 

Σύμφωνα με το ερευνητικό πρωτόκολλο, όλοι οι 
ασθενείς εξετάστηκαν κατά το πρώτο 24ωρο της νο-
σηλείας τους και εκτός από τα βασικά δημογραφικά 
στοιχεία (ηλικία, φύλο) καταγράφηκαν το εκπαιδευ-
τικό επίπεδο (σε έτη) και η απασχόλησή τους. Η εξέ-
ταση περιλάμβανε τη διεξαγωγή ημιδομημένης ψυ-
χιατρικής συνέντευξης, τη χορήγηση της κλίμακας 
Beck Depression Inventory (BDI) και τη διερεύνηση 
των Προειδοποιητικών Σημείων Επαγρύπνησης.

Πιο συγκεκριμένα, η ημιδομημένη ψυχιατρική συ-
νέντευξη αποσκοπούσε στην εκτίμηση ενδεχόμενης 
προϋπάρχουσας ψυχιατρικής διαταραχής σύμφωνα 
με τα κριτήρια του DSM-IV. 

Επίσης, όπως αναφέρθηκε, στους ασθενείς χορη-
γήθηκε η ψυχομετρική κλίμακα Beck Depression 
Inventory (BDI),20 προκειμένου να αξιολογηθεί η 
παρουσία και η ένταση της καταθλιπτικής συμπτω-
ματολογίας. Η BDI αποτελεί μια από τις πιο δημοφι-
λείς κλίμακες μέτρησης της κατάθλιψης τόσο στην 
Ελλάδα,21,22 όσο και διεθνώς,23 η οποία αποτελείται 
από 21 λήμματα, βαθμολογούμενα σε μια κλίμακα 
από 0–3.20 Πέραν αυτού η επιλογή του συγκεκρι-
μένου εργαλείου έγινε και λόγω των ψυχομετρικών 
της χαρακτηριστικών. Πράγματι, η BDI παρουσιάζει 
υψηλή αξιοπιστία εσωτερικής συνοχής, ενώ η αξιο-
πιστία επαναδοκιμασίας κυμαίνεται μεταξύ 0,48–
0,86 για τις κλινικές ομάδες και 0,60–0,90 για τον μη 
κλινικό πληθυσμό. Επιπρόσθετα, η εγκυρότητά της 
σε σχέση με ένα εξωτερικό κριτήριο για την κατά-
θλιψη, όπως η κλινική διάγνωση, θεωρείται ικανο-
ποιητική. Όσον αφορά στην ερμηνεία της βαθμολο-
γίας στη BDI θεωρείται ότι τιμές μεγαλύτερες ή ίσες 
του 14 υποδηλώνουν την ύπαρξη από ήπιας έως σο-
βαρής κατάθλιψης.24

Τέλος, δεδομένης της αυξανόμενης βιβλιογραφί-
ας για το ρόλο των προειδοποιητικών σημείων στην 
αυτοκτονική συμπεριφορά διερευνήθηκε, μέσω συ-
νέντευξης με τους ασθενείς και το οικογενειακό τους 

περιβάλλον, η παρουσία ή όχι των ακόλουθων οκτώ 
προειδοποιητικών σημείων για την αυτοκτονία: εσω-
τερίκευση, επιμένουσα ακεφιά, παρουσία πρόσφα-
του τραύματος στο ιστορικό, αλλαγή συμπεριφοράς, 
φόβος, εκχώρηση προσωπικών αντικειμένων, κατά-
θλιψη και επιθετικότητα14,17,25–27 (πίνακας 1).

Όσον αφορά στα δημογραφικά χαρακτηριστικά 
του δείγματος και συγκεκριμένα ως προς το φύλο, 
παρατηρήθηκε ότι στο δείγμα υπερτερούσε σαφώς 
ο γυναικείος πληθυσμός (76 γυναίκες) έναντι του 
ανδρικού (24 άνδρες) (p<0,01), με διαφορά επίσης 
στην ηλικία (33,4 vs 39,8 έτη αντίστοιχα, p<0,05) χω-
ρίς όμως διαφορά ως προς την εκπαίδευση (11,5 vs 
10,5 έτη σπουδών, NS). 

Αναφορικά με την ηλικία, το σύνολο των ασθενών 
είχαν μέσο όρο ηλικίας 34,9 έτη (±14,9), με το 50% 
του δείγματος να παρουσιάζει ηλικία μικρότερη των 
32 ετών. Η μέση διάρκεια εκπαίδευσης του δείγμα-
τος σε έτη ήταν 11,3 (± 3,0), με ένα ποσοστό της τά-
ξεως του 25% να έχει λάβει εκπαίδευση μόλις 6 ετών. 
Όσον αφορά στη BDI η μέση βαθμολογία των ασθε-
νών ήταν 20,77 (±12,51), με το 52% των ασθενών να 
παρουσιάζει βαθμολογία μεγαλύτερη από 20.

Η απασχόληση φάνηκε να συσχετίζεται με την κα-
ταθλιπτική συμπτωματολογία με τους άνεργους να 
παρουσιάζουν στατιστικά σημαντική διαφορά ένα-
ντι των εργαζομένων όσον αφορά στη βαθμολογία 
της BDI (26,3±11,8 έναντι 16,9±11,4, t=3,5, P<0,05), 
(πίνακας 2). 

Όσον αφορά σε στοιχεία που προέκυψαν, από την 
ημιδομημένη ψυχιατρική συνέντευξη διαπιστώθηκε 

Πίνακας 1. Προειδοποιητικά Σημεία Επαγρύπνησης για την αυτο-
κτονία.
Εσωτερίκευση
Επιμένουσα ακεφιά
Παρουσία πρόσφατου τραύματος στο ιστορικό
Αλλαγή συμπεριφοράς 
Φόβος
Εκχώρηση προσωπικών αντικειμένων
Κατάθλιψη
Επιθετικότητα
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ότι το 20% του δείγματος ανέφερε θετικό οικογενει-
ακό ιστορικό για ψυχική νόσο.

Τέλος, τα αποτελέσματα σχετικά με τη διερεύνη-
ση των Προειδοποιητικών Σημείων Επαγρύπνησης 
στους αποπειραθέντες ασθενείς συνοψίζονται στον 
πίνακα 3. Ένα ποσοστό της τάξεως του 80% του συ-
νολικού δείγματος παρουσίαζε τουλάχιστον δύο 
Προειδοποιητικά Σημεία και μόνο το 11% των ασθε-
νών δεν εμφάνιζε κανένα Προειδοποιητικό Σημείο.

Κατά μέσο όρο οι ασθενείς παρουσίαζαν τρία 
Προειδοποιητικά Σημεία (πίνακας 4). Η ακεφιά ήταν 
το Προειδοποιητικό Σημείο που παρουσιάστηκε σε 
μεγαλύτερο ποσοστό (61%), ενώ ακολουθούσε η 
παρουσία πρόσφατου τραύματος στο ιστορικό, στο 
53% του δείγματος. Αντιθέτως η εκχώρηση προσω-
πικών αντικειμένων αφορούσε μόλις το 2% του πλη-
θυσμού της μελέτης (πίνακας 5).

Η αναζήτηση συσχετίσεων ανάμεσα στα δημο-
γραφικά στοιχεία, τη βαθμολογία στη BDI και στα 
Προειδοποιητικά Σημεία έδωσε τα ακόλουθα απο-
τελέσματα: Ισχυρή θετική συσχέτιση παρατηρήθη-
κε –όπως ήταν άλλωστε αναμενόμενο– μεταξύ του 
αριθμού των προειδοποιητικών σημείων και της κα-
ταθλιπτικής συμπτωματολογίας, όπως αξιολογήθηκε 
μέσω της BDI (p<0,01), (πίνακας 6). Επίσης ισχυρή θε-
τική συσχέτιση σημειώθηκε και ανάμεσα στην βαθ-
μολογία στη BDI και στην ηλικία (p<0,01). Αντιθέτως, 
δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση 
ανάμεσα στα δύο φύλα, τόσο στη βαθμολογία της 
BDI όσο και στον αριθμό προειδοποιητικών σημεί-
ων για αυτοκτονία. Επίσης, δεν παρατηρήθηκε καμία 
συσχέτιση ανάμεσα στην ύπαρξη προειδοποιητικών 
σημείων και στην ηλικία ή στα έτη εκπαίδευσης.

Τα Προειδοποιητικά Σημεία, ως γνωστόν, είναι 
παρόντα στη συμπεριφορά των ατόμων που πραγ-
ματοποιούν απόπειρα αυτοκτονίας με υψηλή συ-

Πίνακας 2. Συγκρίσεις αποπειραθέντων αυτοκτονία σε σχέση 
με την απασχόληση και τη βαθμολογία στη BDI

Mέσος όρος 
(Μ)

Αριθμός
δείγματος (N)

Τυπική απόκλιση 
(SD)

*Εργαζόμενοι 16,978 46 11,4207

*Άνεργοι 26,333 33 11,8892

Συνταξιούχοι 24,143 7 9,1911

Μαθητές 19,286 14 14,4085

Σύνολο 20,770 100 12,5109

*Εργαζόμενοι vs άνεργοι, t=-3,5, p<0,05

Πίνακας 3. Αριθμός προειδοποιητικών σημείων σε αποπειρα-
θέντες αυτοκτονία

Συχνότητα Ποσοστό
(%)

Αθροιστική 
συχνότητα

ΠΣ 0 11 11 11
ΠΣ 1 13 13 24
ΠΣ 2 16 16 40
ΠΣ 3 25 25 65
ΠΣ 4 17 17 82
ΠΣ 5 15 15 97
ΠΣ 6 1 1 98
ΠΣ 7 1 1 99
ΠΣ 8 1 1 100
Σύνολο 100 100

Πίνακας 4. Αριθμός προειδοποιητικών σημείων κατά μέσο 
όρο στο σύνολο του δείγματος των αποπειραθέντων αυτο-
κτονία.

Ν Μικρότερος 
αριθμός

Μεγαλύτερος 
αριθμός

Μέσος
όρος

SD

Π ροειδο- 
ποιητικά 
σημεία 100 0 8 2,84 1,716

Πίνακας 5. Ποσοστά εμφάνισης προειδοποιητικών σημείων 
(ΠΣ) στους αποπειραθέντες αυτοκτονία

Ποσοστό εμφάνισης 
ΠΣ στο δείγμα (%)

Εσωτερίκευση 47

Ακεφιά 61

Πρόσφατο τραύμα 53

Αλλαγή συμπεριφοράς 18

Φόβος 27

Ε κχώρηση προσωπικών αντι-
κειμένων

2

Κατάθλιψη 46

Επιθετικότητα 11
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χνότητα και η έγκυρη και έγκαιρη αναγνώρισή τους 
από την πλευρά της οικογένειας, του ευρύτερου πε-
ριβάλλοντος και των επαγγελματιών ψυχικής υγείας 
δύναται να αποτελέσει σημαντικό τμήμα της πρόλη-
ψης των αυτοκτονιών.14

Οι παράγοντες αυξημένου κινδύνου για αυτοκτο-
νία περιλαμβάνουν το ανδρικό φύλο, την εφηβεία 
και την ηλικία άνω των 65 ετών, ενώ όσον αφορά 
στις απόπειρες οι παράγοντες κινδύνου περιλαμβά-
νουν το γυναικείο φύλο, τη νεαρή ηλικία, τον άγαμο 
βίο, το χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο και την ανερ-
γία.8,28,29 Οι δημογραφικοί παράγοντες για τις από-
πειρες αυτοκαταστροφής επιβεβαιώνονται και στο 
δείγμα της μελέτης μας σε ασθενείς που πραγματο-
ποίησαν απόπειρα αυτοκτονίας, όπου φαίνεται ότι 
οι γυναίκες αποτελούν την πλειoψηφία σε μια ανα-
λογία γυναικών/ανδρών ίση με 3:1.

Στη βιβλιογραφία αναφέρεται πως περισσότερο 
από το 90% των θυμάτων αυτοκτονίας παρουσίαζαν 
κάποια ψυχιατρική διαταραχή κατά την περίοδο του 

θανάτου.30,31 Παρά ταύτα οι περισσότεροι ψυχιατρι-
κοί ασθενείς δεν διαπράττουν απόπειρα αυτοκτονί-
ας.32,33 Συνεπώς η ύπαρξη μιας ψυχιατρικής διαταρα-
χής αποτελεί απαραίτητη αλλά όχι και ικανή συνθήκη 
για την αυτοκτονία.34 Σε συμφωνία με τα παραπάνω, 
μόνο το 20 % των ασθενών της μελέτης είχαν θετικό 
ψυχιατρικό ιστορικό. Ανάμεσα στις ψυχιατρικές δια-
ταραχές, οι συναισθηματικές και ψυχωσικές διαταρα-
χές, η χρήση αλκοόλ ή/και ουσιών και οι διαταραχές 
προσωπικότητας και ελέγχου των παρορμήσεων ενέ-
χουν το μεγαλύτερο κίνδυνο για αυτοκτονία ή παρα-
αυτοκτονικές συμπεριφορές,28,34–36 ενώ η παρουσία 
πολλαπλών ψυχιατρικών διαταραχών συνδέεται με 
ιδιαίτερα αυξημένο κίνδυνο.37

Πιο συγκεκριμένα, ασθενείς με κατάθλιψη έχουν 
10–20 φορές υψηλότερο κίνδυνο αυτοκτονίας από 
το γενικό πληθυσμό,38 ενώ οι ασθενείς που πάσχουν 
από σχιζοφρένεια αποπειρώνται να αυτοκτονήσουν 
σε ποσοστό 40% και σε ποσοστό 10% πραγματοποι-
ούν μια ολοκληρωμένη αυτοκτονία.39 Στην παρού-
σα μελέτη 20% των ασθενών είχαν ατομικό ιστορι-
κό κατάθλιψης, ενώ κανένας ασθενής δεν ανήκε στο 
σχιζοφρενικό φάσμα. 

Στους ασθενείς που έχουν νοσηλευτεί, η περίοδος 
αμέσως μετά το εξιτήριο είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, κα-
θότι υπολογίζεται ότι οι ασθενείς παρουσιάζουν 100 
φορές μεγαλύτερο κίνδυνο αυτοκτονίας σε σχέση 
με το γενικό πληθυσμό,40 και για το λόγο αυτό 10 
ασθενείς χρειάστηκε και αποδέχθηκαν να νοσηλευ-
τούν στην Ψυχιατρική Κλινική. 

Επίσης, οφείλει να τονιστεί ότι το αλκοόλ συνυ-
πήρχε σε ποσοστό 30% των αποπειρών ως μέσο 
υποβοήθησης της απόπειρας χωρίς διαπιστωμένη 
διαταραχή κατάχρησης/εξάρτησης από το αλκοόλ.

Ο πληθυσμός της μελέτης παρουσίασε μεγάλη δια-
κύμανση γύρω από το μέσο όρο στις μεταβλητές που 
εξετάστηκαν, γεγονός που υπογραμμίζει την ύπαρξη 
ανομοιογένειας στο δείγμα. Έτσι, όσον αφορά στην 
καταθλιπτική συμπτωματολογία, συνυπάρχουν στο 
δείγμα άτομα με κλινικά σημαντική κατάθλιψη (με 
βαθμολογία BDI μεγαλύτερη του 21), και άτομα με 
υποκλινική συμπτωματολογία. Είναι συνεπώς πιθα-
νό, ιδιαίτερα στα άτομα αυτά να λαμβάνουν μεγαλύ-
τερη βαρύτητα παράγοντες που σχετίζονται με την 
παρορμητικότητα. Πράγματι, μελέτες που έχουν επι-

Πίνακας 6. Συσχετίσεις μεταξύ BDI, Αριθμού Προειδοποιητικών 
Σημείων, Ηλικίας και Εκπαίδευσης των αποπειραθέντων αυτο-
κτονία.

Αριθμός
προειδο-

ποιητικών 
σημείων

BDI Ηλικία

BDI Σ υντελεστής 
γραμμικής 
συσχέτισης 
Pearson 

0,545**

Τ ιμή P (αμφί-
πλευρη)

0,00

Ηλικία Σ υντελεστής 
γραμμικής 
συσχέτισης 
Pearson 

0,141 0,235*

Τ ιμή P (αμφί-
πλευρη)

0,161 0,019

Εκπαίδευση Σ υντελεστής 
γραμμικής 
συσχέτισης 

–0,090 –0,065 –0,306**

Τ ιμή P (αμφί-
πλευρη)

0,384 0,530 0,003

 * Επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 0,05
** Επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 0,01
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έπονται ψυχοπιεστικών γεγονότων που περιλαμ-
βάνουν οικογενειακές και συναισθηματικές/ερω-
τικές συγκρούσεις καθώς και νομικά ή πειθαρχικά 
προβλήματα, ιδιαίτερα σε ευάλωτους ψυχισμούς.46 
Στρεσσογόνοι παράγοντες πιο «μακρινοί», όπως οι 
περιγεννητικές συνθήκες και η παιδική κακοποίηση 
έχουν επίσης συσχετιστεί με επακόλουθη αυτοκτο-
νική συμπεριφορά και την προαναφερθείσα ψυχική 
ευαλωτότητα.47 Οι εν λόγω παράγοντες, ωστόσο, 
δεν διερευνήθηκαν στην παρούσα μελέτη.

Επιπρόσθετα, οι ασθενείς της μελέτης εμφάνισαν 
σε αρκετά υψηλό ποσοστό «κατάθλιψη» και «εσωτε-
ρίκευση» ως Προειδοποιητικά Σημεία. Συγκεκριμένα 
το 46% του δείγματος ανέφερε «κατάθλιψη», ενώ το 
47% «εσωτερίκευση». Η εσωτερίκευση μπορεί να 
θεωρηθεί μέρος της καταθλιπτικής διεργασίας κατά 
την οποία λαμβάνει χώρα μια στροφή του ατόμου 
προς τον εαυτό του. Τα δύο Προειδοποιητικά αυτά 
Σημεία βρίσκονται σε συνάφεια με τα ερευνητικά 
δεδομένα που υποστηρίζουν τον υψηλότερο κίνδυ-
νο αυτοκτονίας σε ασθενείς με κατάθλιψη σε σχέση 
με το γενικό πληθυσμό.38

Αντιθέτως, τα υπόλοιπα Προειδοποιητικά Σημεία 
δεν παρουσιάστηκαν με ιδιαίτερα υψηλή συχνότη-
τα. Έτσι, «φόβο» ανέφερε το 27% του δείγματος ενώ 
«αλλαγή συμπεριφοράς», «επιθετικότητα» και «εκ-
χώρηση προσωπικών αντικειμένων» εκδήλωσε το 
18%, 11% και 2% αντίστοιχα. 

Ακόμη, όσον αφορά στην απασχόληση και την 
καταθλιπτική συμπτωματολογία παρατηρήθηκε ότι 
η βαθμολογία της BDI ήταν σημαντικά μεγαλύτερη 
στους ανέργους σε σχέση με τους εργαζόμενους 
αποπειραθέντες. Το εύρημα αυτό επιβεβαιώνει στον 
πληθυσμό της μελέτης τη σχέση μεταξύ απασχόλη-
σης και κατάθλιψης, καθώς επίσης και τη συμμετοχή 
της ανεργίας στους παράγοντες κινδύνου για αυτο-
κτονική συμπεριφορά.28,29,8

Τέλος, όπως είναι αναμενόμενο, η αύξηση της κα-
ταθλιπτικής συμπτωματολογίας η οποία αξιολογεί-
ται από την κλίμακα Beck Depression Inventory (BDI) 
συνδέεται με αυξημένη παρουσία Προειδοποιητικών 
Σημείων επαγρύπνησης, και στην παρούσα μελέτη 
συνδέεται επίσης με την αύξηση της ηλικίας. 

κεντρωθεί στις απόπειρες αυτοκτονίας, έχουν δείξει 
ότι το 75% των αποπειραθέντων χρειάστηκαν λιγότε-
ρη από μία ώρα για να λάβουν την απόφαση, τονίζο-
ντας έτσι το ρόλο της παρορμητικότητας.41 Πιθανόν 
η παρορμητικότητα να παίζει σημαντικό ρόλο για το 
γεγονός ότι, όπως αναφέρθηκε ήδη στη μέθοδο, το 
σύνολο των ασθενών που συμμετείχαν στη μελέτη, 
μετά την απόπειρα νοσηλεύτηκαν σε Παθολογικό 
Τμήμα και για κανένα δεν χρειάστηκε νοσηλεία σε 
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Η σοβαρότητα της 
απόπειρας συχνά σχετίζεται με την ένταση της ψυ-
χιατρικής συμπτωματολογίας, αλλά και με το βαθμό 
σχεδιασμού της. Είναι προφανές ότι στην παρούσα 
μελέτη οι απόπειρες δεν παρουσίαζαν μεγάλο βαθμό 
επικινδυνότητας για τη ζωή του ασθενούς, και στην 
πλειοψηφία ήταν μέσης βαρύτητας αφού απαιτού-
σαν τη νοσηλεία του ασθενούς, αλλά όχι εντατική 
παρακολούθηση.

Όσον αφορά στη διερεύνηση των Προειδο-
ποιη τικών Σημείων, παρατηρείται αυξημένη πα-
ρουσία «ακεφιάς» στη μελέτη. Πράγματι, το 61% 
των ασθενών αναφέρει «ακεφιά», η οποία ως 
Προειδοποιητικό Σημείο φαίνεται να συνάδει με την 
ύπαρξη ψυχολογικών παραγόντων κινδύνου όπως 
το αίσθημα απελπισίας,42 η ανηδονία,43 η παρορμη-
τικότητα44 και η υψηλή συναισθηματική αντίδρα-
ση.45 Πολλοί ερευνητές θεωρούν ότι οι παραπάνω 
παράγοντες προκαλούν άγχος και οδύνη σε βαθμό 
αβάσταχτο για το άτομο, με αποτέλεσμα αυτό να 
επιδιώκει να ξεφύγει μέσω της αυτοκτονίας.37,45

Η παρουσία «τραύματος» στο ιστορικό αναφέρε-
ται τόσο σε ψυχοπιεστικά γεγονότα ζωής όσο και 
σε ενδοψυχικούς παράγοντες. Στη μελέτη η ύπαρ-
ξη «τραύματος» στο ιστορικό ως Προειδοποιητικό 
Σημείο ήταν ιδιαίτερα συχνή με το 53% του δείγ-
ματος να αναφέρει ψυχοπιεστικά γεγονότα. Τα πε-
ρισσότερα θεωρητικά μοντέλα της αυτοκτονικής 
συμπεριφοράς προτείνουν ένα προδιαθεσικό για το 
στρες (diathesis-stress) μοντέλο, στο οποίο οι ψυ-
χιατρικοί, ψυχολογικοί και βιολογικοί παράγοντες 
προδιαθέτουν ένα άτομο όσον αφορά στην αυτο-
κτονική συμπεριφορά, ενώ τα ψυχοπιεστικά γεγο-
νότα ζωής αλληλεπιδρούν με τους παράγοντες αυ-
τούς αυξάνοντας τον κίνδυνο. Σε συμφωνία με αυτό 
το μοντέλο, οι αυτοκτονικές συμπεριφορές συχνά 
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Suicide attempts in the General 
Hospital and warning signs
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12nd Department of Psychiatry, "Attikon" University General Hospital, University of Athens, Athens
2Department of Psychiatry, "Sotiria" General Hospital for Chest Diseases, Athens, Greece

Psychiatriki 2009, 20:153–161

Suicide represents a major public health issue and much research is focusing on the prevention and 
management of suicidal behavior. The present study aims at the assessment of Warning Signs of 
Suicide. For this purpose, 100 patients admitted for attempted suicide in Sotiria General Hospital 
have been included in the study. All patients have been examined through a semi-structured psy-
chiatric interview, the somministration of Beck Depression Inventory (BDI) and the assessment of the 
following Warning Signs: Internalization, Feeling gloomy, Presence of recent trauma in the patient’s 
history, Change of behavior, Fear, Giving gifts, Depression and Aggression. The results showed that 
80% of the sample presented at least two warning signs whereas only 10% of the patients had no 
warning signs. Moreover, a strong correlation was observed between the total score of depression 
as assessed with the BDI Scale and the number of Warning Signs. Warning Signs are present with 
a high percentage in patients who attempt suicide and many authors suggest that they should be 
included in suicide prevention. Therefore, it is important for all mental health clinicians to integrate 
the assessment of Warning Signs into their practices and to educate both patients and family mem-
bers to recognize them.

Key words: Suicide attempt, warning signs for suicide, prevention, depression

Αξιοσημείωτο είναι, ότι μελέτες που έχουν βασι-
στεί σε διεξοδικές συνεντεύξεις με συγγενείς και 
στενούς φίλους ατόμων που έχουν αυτοκτονήσει 
αποδεικνύουν ότι το περιβάλλον του θύματος βρί-
σκει το θάνατό του από αυτοκτονία ανεξήγητο και 
συχνά αρνείται ότι είχε παρατηρήσει προειδοποιη-
τικά σημεία για την αυτοκτονία.48,49 Αυτός είναι και 
ο λόγος που πολλοί ερευνητές θεωρούν την εκπαί-
δευση του στενού περιβάλλοντος του ασθενούς 
αλλά και γενικότερα του ευρύτερου κοινού απαραί-
τητη για την αποτελεσματικότερη συμμετοχή τους 
στην πρόληψη των αυτοκτονιών.14,17

Συμπερασματικά, άτομα που πραγματοποιούν 
απόπειρα αυτοκτονίας παρουσιάζουν σε υψηλό 
ποσοστό Προειδοποιητικά Σημεία, τα οποία όμως 
διαφεύγουν της προσοχής και της αναγνώρισης 
από το οικογενειακό περιβάλλον των ασθενών. Η 
χρήση των Προειδοποιητικών Σημείων είναι δυνα-
τόν να συνεισφέρει σημαντικά στην καθημερινή 
κλινική πρακτική. Η ταυτοποίηση παρατηρήσημων 

Προειδοποιητικών Σημείων που υποδηλώνουν την 
κλιμάκωση της απελπισίας και της αυτοκτονικής 
πρόθεσης και αυξάνουν τον προσεχή κίνδυνο απο-
τελεί μια ουσιαστική πρόοδο στο πεδίο της επιστή-
μης που μελετά την αυτοκτονικότητα. Οι επαγγελ-
ματίες ψυχικής υγείας θα πρέπει να εντάξουν τα 
Προειδοποιητικά Σημεία στην ψυχοεκπαίδευση των 
οικογενειών των ασθενών με ιστορικό απόπειρας 
αυτοκτονίας, προκειμένου να είναι σε θέση να ανα-
γνωρίσουν εγκαίρως τα Προειδοποιητικά Σημεία 
της αυτοκτονικότητας και έτσι να μπορούν να πα-
ρέμβουν άμεσα προστατεύοντας τους ασθενείς. 

Όσον αφορά στις μελλοντικές έρευνες στο αντι-
κείμενο αυτό, θα πρέπει να εξεταστεί αν σημαντικοί 
βιολογικοί παράγοντες οι οποίοι παρέχουν στοιχεία 
υπέρ της πιθανής συμβολής κληρονομικών γενε-
τικών παραγόντων στην ανάπτυξη αυτοκτονικών 
συμπεριφορών50 μπορούν να δώσουν στοιχεία 
πρόβλεψης της αυτοκτονικής συμπεριφοράς και να 
συνδεθούν ενδεχομένως με την ύπαρξη συγκεκρι-
μένων Προειδοποιητικών Σημείων.
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