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Rozpowszechnienie, czynniki ryzyka
i możliwości prewencji samobójstw
u 'osób w wieku podeszłym
Suicide in the elderly:
prevalence, riskfactors and prospects ofprevention
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STRESZCZENIE. Cel. W pracy przedstawiono dane epidemiologiczne i kliniczne dotyczące samobójstw
u osób w wieku podeszłym. Poglądy. Problem samobójstw u osób starszych jest marginalizowany w literaturze psychiatrycznej, a w polskim piśmiennictwie nieomaIże nieobecny. Dane epidemiologiczne wskazują
na nieproporcjonalnie duży odsetek skutecznych prób samobójczych u osób w wieku podeszłym (szczególnie u mężczyzn) wypowiadających myśli samobójcze. Najistotniejszym czynnikiem ryzyka samob~jstw
u osób starych są zaburzenia afektywne, zwłaszcza przewlekła depresja. Istnieją możliwości skutecznych programów terapeutycznych (prawidłowo prowadzona farmakoterapia i psychoterapia) oraz, co
wydaje się być nawet ważniejsze, prewencyjnych. Wnioski. Wobec konieczności przekształcania obecnego, niewydolnego systemu opieki zdrowotnej w Polsce, warto rozważyć podjęcie długoterminowych,
narodowych programów prewencyjnych, wśród których (ze względu na rangę problemu oraz ogromne
koszty zaniechań) powinny znaleźć się programy ochrony zdrowia psychicznego, zwłaszcza dotyczące
depresji i samobójstw, oraz otępień.
SUMMARY. Aim. Epidemiological and clinical data on suicide in the elderly are presented in the paper.
Review. The problem of suicide in the elderly is marginalized in the psychiatric literatUl-e and almost
totally absent in the Polish-language publications. Epidemiological data indicate a disproportionately
high prevalence of committed suicides among the elderly (especially males) who had expressed suicidal
ideas. The most significant riskfactor in the elderly consists in ąjJective disorders, above al/-chronic depression. EjJicient therapeutic interventions (including appropriate medication and psychotherapy) are possible,
as well as prevention programs, which seem to be even more important. Conclusions. Considering the necessity of transformation of the current in~ffective system of health care in Poland it seems worthwhile to
develop long-term national prevention programs. Due to the importance ofthe problem and enormous costs
ofnegligence, the prevention programs should include mental health protection, especialZv in the aspect of
depression and suicide, as well as dementia.
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Zjawisko starzenia się społeczeństw jest
obserwowane na całym świecie; jeśli utrzymają się obecne trendy demograficzne odsetek osób po 65 roku życia wzrośnie na całym
świecie z obecnych 7,2% do 16,5% w roku

2050, a w Polsce z obecnych 11,9% do mało
28% w 2050 r. W społeczeń
stwie japońskim, które jest jednym z najszybciej starzejących się na świecie, w ciągu ostatnich 5 lat odsetek osób po 65 roku wzrósł
wyobrażalnych
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z 16 do 18,5%; towarzyszy temu niespotykana wcześniej "epidemia" samobójstw osób
w wieku podeszłym, których liczba w omawianym okresie uległa niemal podwojeniu.
Niepokojące są zwłaszcza trendy dotyczące
starych mężczyzn. W kontekście zmian struktury demograficznej społeczeństw zagadnienia ochrony zdrowia, także psychicznego,
a zwłaszcza skuteczne strategie prewencyjne
nabierają kluczowego znaczenia. W pracy
przedstawiono stan wiedzy na temat rozpowszechnienia i czynników ryzyka samobójstw u osób w wieku podeszłym, a także
scharakteryzowano realizowane już obecnie,
a możliwe i rekomendowane także w Polsce,
strategie prewencyjne.
EPIDEMIOLOGIA SAMOBÓJSTW
W WIEKU PODESZŁYM
Myśli dotyczące możliwości popełnienia

samobójstwa u osób w wieku podeszłym są
częste. Pasywne myśli samobójcze (myśli
o bezsensie i bezwartościowości życia, przekonanie, że lepiej byłoby nie żyć, wyrażanie
woli zak011czenia życia, ale bez bezpośred
niego planowania odebrania sobie życia)
występują wg badań epidemiologicznych
u 7-21 % [1, 2, 3], zaś aktywne tendencje
samobójcze (planowanie zamachu samobójczego, przygotowania, m.in. związane
z próbami zakamuflowania przyczyn ewentualnej śmierci) stwierdzano u 0,7-6% osób po
60 roku życia [4, 5]. W grupie z aktywnymi
tendencjami samobójczymi dominują osoby
z zaburzeniami psychicznymi, zwłaszcza
depresją [4, 6]. Badania epidemiologiczne
wskazują na istotny związek między depresją
(i itmymi zaburzeniami psychicznymi, np. niedawno postawioną diagnozą otępienia) a ryzykiem pojawienia się myśli samobójczych
i zamachu samobójczego w wieku podeszłym.
Dane dotyczące liczby prób samobójczych u osób starych są skąpe, co wynika
w większości krajów (także w Polsce) z unikania raportowania samobójstwa jako przyczyny zgonu oraz nieuwzględniania tej przy-
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czyny śmierci przez oceniających lekarzy,
w tym medyków sądowych. Zjawisko obserwowane w grupie osób starych podejmują
cych próbę samobójczą to ich skuteczność:
jedna na cztery próby samobójcze w tej grupie samobójców kończy się zejściem śmier
telnym [7, 8], podczas gdy stosunek ten
wśród ogółu samobójców wynosi 1: 8 - 1: 33
[9], a wśród młodzieży zaledwie 1 :200 [10].
Znacznie dokładniejsze dane posiadamy
jeśli chodzi o liczbę skutecznych prób samobójczych. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia w 2000 r. w Polsce zanotowano ogółem 5841 samobójstw jako przyczyn
zgonu (4869 mężczyzn), co daje szacowany
populacyjny wskaźnik dokonanych samobójstw 15,1/100 tys. Obserwuje się również
istotne różnice dotyczące płci. We wszystkich
grupach wiekowych mężczyźni znacznie
częściej niż kobiety dokonują skutecznych
zamachów samobójczych: średnie wskaźniki
dla całej populacji polskiej wynoszą dla męż
czyzn 25,9/100 tys. i kobiet 4,9/100 tys.,
a zatem częstość odnotowania skutecznego
zamachu samobójczego jest u mężczyzn
5,2-krotnie wyższa niż u kobiet. W grupie
osób po 65 roku życia całkowity populacyjny wskaźnik dokonanych samobójstw jest
wyraźnie wyższy niż średnia dla całej populacji i osiąga 18,3/100 tys., a częstość odnotowania skutecznej próby samobójczej przez
mężczyznę w wieku podeszłym jest lI-krotnie wyższa niż przez jego rówieśniczkę. Warto podkreślić, że wskaźnik populacyjny skutecznych samobójstw u mężczyzn po 65 roku
życia jest najwyższy w całej populacji i wynosi 60,4/100 tys.(por. wykres).
Jak widać z wykresu, w całej populacji
wskaźnik skutecznych samobójstw (na 100
tys.) osiąga maksimum w grupie osób mię
dzy 45 a 54 rokiem życia i ma rozkład normalny typu krzywej Gaussa. Nie dotyczy to
jednak mężczyzn, wśród których rozkład ma
charakter dwumodalny, a największe ryzyko
dotyczy grupy po 65 roku życia i jest w tej
grupie blisko 2,5-krotnie wyższe niż w całej
populacji mężczyzn i 4-krotuie wyższe niż
w całej populacji polskiej (wszystkie oblicze-
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nia na podstawie rocznego raportu WHO dotyczącego zarejestrowanych przyczyn zgonów w 2001 r. [www3.who.intlwhosis/mortl
table1.-process.cfm] oraz danych demograficznych dotyczących populacji polskiej
[US Census Bureau; http://www.census.gov]).
Przyczyny obserwowanego zjawiska nie są
do końca jasne, znaczenie może mieć odmienny wpływ wdowieństwa na ryzyko podjęcia
próby samobójczej u mężczyzn i kobiet
(patrz podrozdział o czynnikach ryzyka).

CZYNNIKI RYZYKA SAMOBÓJSTW
W WIEKU PODESZŁYM

W badaniach nad czynnikami wpływają
cymi na ryzyko zachowań samobójczych
u osób starych zwraca się uwagę na trzy głów
ne grupy zjawisk: stan zdrowia psychicznego,
ogólny stan zdrowia oraz czynniki psychospołeczne; mniejszy nacisk kładzie się na
inne możliwe czynniki, m.in. biologiczne
oraz dostęp do środków realizacji, np. broni.
W licznych pracach analizowano związek
między występowaniem zaburzeń psychicz-

nych a samobójstwem u osób starych. Zwią
zek wydaje się być ewidentny w przypadku
samobójstw skutecznych, gdzie u 71-95%
ofiar miało tzw. poważną diagnozę psychiatryczną (zwykle nawracające zaburzenia
afektywne, rzadziej przewlekła psychoza nieafektywna lub otępienie), co w różnych badaniach oceniano albo na podstawie analizy
dokumentacji medycznej albo za pomocą
specyficznej techniki zbierania informacji
o zmarłych określanej jako autopsja psychologiczna [6, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16]. Najczęstszą diagnozą była duża depresja lub inne
zaburzenie afektywne (44-87%), a ryzyko
było wysokie zwłaszcza wówczas, gdy rozpoznawano współistniejące uzależnienie [8,
15, 16]. Inne zaburzenia psychiczne, takie jak
schizofrenia i inne psychozy, zaburzenia osobowości, izolowane uzależnienie oraz zaburzenia lękowe są mniej powszechne, a próby
samobójcze u osób z otępieniem, o ile nie
towarzyszy mu depresja, uważa się w ogóle
za bardzo rzadkie [8, 17]. W jedynym prospektywnym badaniu, w którym ocenianą koń
cową zmienną była próba samobójcza, Ross
i wsp. [18] obserwowali 12000 osób w wieku

148
podeszłym zamieszkujących
w społeczności przez okres 5

samodzielnie
lat. W czasie
obserwacji odnotowano 19 skutecznych
zamachów samobójczych.· Analiza danych
demograficznych i medycznych ofiar wykazała, że klinicznie jawna depresja u osób
owdowiałych była naj silniejszym czynnikiem
ryzyka (wskażnik szans OR = 23) samobójstwa, obok zaburzeń snu (OR = 4,6) i nadużywania alkoholu (OR = 3,5). Sugerowane
w dawniejszych pracach związki między profilem osobowości i obecnością takich cech jak
nieśmiałość, postawa hipochondryczna, wrogość czy niezależność [m.in. 19], nie zostały
potwierdzone w nowszych badaniach [14].
Obserwacje kliniczne i wyniki nielicznych prac wskazują wreszcie na zależności
między obrazem klinicznym depresji a ryzykiem podjęcia próby samobójczej. Podkreśla
się zwłaszcza znaczenie przewlekłości stanu
depresyjnego (ale nie jego nasilenia!), diagnozy choroby dwubiegunowej, obecności
objawów psychotycznych (zespół Cotarda)
i zaburzeń snu oraz współwystępowania uzależnienia dla oceny ryzyka zachowań samobójczych u osób starych [20, 21]. Wdowiel'lstwo i towarzyszące mu reaktywne stany
depresyjne są silnymi czynnikami ryzyka
podjęcia próby samobójczej praktycznie wyłącznie u mężczyzn [22, 23].
Związki między ogólnym stanem zdrowia
a ryzykiem samobójstwa u osób w wieku podeszłym są złożone. W niektórych badaniach
nie wykazano w ogóle istnienia zależności
między obecnością obiektywnie ciężkiej choroby somatycznej a zachowaniami samobójczymi [16], w innych wskazywano tylko na
niektóre choroby o przewlekłym przebiegu
lub złym (albo niepewnym) rokowaniu [15,
24]. Autorzy podkreślają natomiast zgodnie
znaczenie w ocenie ryzyka zamachu samobójczego takich czynników, jak: przeżywane
fizyczne cierpienie, subiektywne poczucie
beznadziejności lub niepewności związanej
z chorobą, utrata niezależności i konieczność
korzystania z opieki (zwłaszcza u mężczyzn)
oraz pogorszenia sprawności wzroku i innych
zmysłów [15, 24, 25].
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Czynniki stresowe i inne psychospołecz
ne odgrywają również istotną rolę w ocenie
ryzyka samobójstwa u chorych w wieku podeszłym. Badacze zwracają uwagę, że czynniki typowe dla młodszych samobójców,
takie jak problemy interpersonalne, trudności
zawodowe lub finansowe oraz zatargi z prawem, raczej nie mają znaczenia u osób starszych. Podkreśla się natomiast znaczenie
samotności, utraty więzi z rodziną (zwłasz
cza z dorosłymi dziećmi), izolacji społecznej
po zakończeniu aktywnej pracy zawodowej,
a także mało zbadane zagadnienie sprawowania opieki nad chorym współmałżonkiem,
w tym zwłaszcza nad otępiałym lub o znacznym stopniu niepełnosprawności [15, 16,26].
Czynniki biologiczne w patogenezie zachowań samobójczych u osób w wieku podeszłym są słabo zbadane. W jednym z najpopularniejszych modeli neurobiologicznych
Mann i wsp. [27] zwrócili uwagę na osoby
o wyraźnych cechach, takich jak impulsywność i agresja, które mają mieć tendencje do
działania pod wpływem myśli samobójczych.
Takie cechy osobowości mogą zależeć od
zaburzeń metabolizmu serotoniny i innych
monoamin w ośrodkowym układzie nerwowym, które są bardziej nasilone u starych
mężczyzn [27, 28]. Inni autorzy opisywali
zmiany neuropatologiczne w mózgach ofiar
zamachów samobójczych pod postacią zwyrodnienia neurofibrylarnego typu Alzheimera
w hipokampach [29] oraz okołokomorowe
zmiany w istocie białej w badaniu techniką
rezonansu magnetycznego [30].
MOŻLIWOŚCI PREWENCJI

Identyfikacja depresji jako naj istotniejszego czynnika ryzyka podejmowania prób
samobójczych przez osoby w wieku podeszłym niesie za sobą oczywiste implikacje
praktyczne: rozpoznawanie i skuteczne leczenie depresji u ludzi starych powinno stać
się priorytetem w prewencji samobójstw
w tej grupie wiekowej. Kluczowe znaczenie
ma tu konieczność uwzględniania klinicznej
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odmienności stanów depresyjnych u ludzi
dostępność do placówek ochrony zdrowia
starych: wielu z nich cierpi na przewlekłe, oraz innych miejsc użyteczności publicznej
(np. bibliotek, klubów, aktywności kulturalczęsto "subkliniczne" stany depresyjne, czę
sto wśród skarg dominują objawy somatycz- nych). Podobnie zaprojektowany program
ne depresji, takie jak zaburzenia snu, zapar- uruchomiono w Australii [Australian Network
cia czy zespoły bólowe, a chorzy stosunkowo for Promotion, Prevention and Early Interrzadko zgłaszają się po poradę do specjalisty vention; www.auseinet.com] wzbogacając
psychiatry. Ciężar rozpoznawania większości go o szeroką ofertę edukacyjną dostępną
przypadków depresji w wieku podeszłym w internecie. Inny aktywny program prewenspada zatem na lekarzy rodzinnych, zwykle cyjny działa we Włoszech (Tele-Help/Teleniewystarczająco przygotowanych do tego
Check Service) i opiera się głównie o możli
zadania. Diagnozę depresji utrudnia ponadto wości uzyskania szybkiej porady (w tym
sama postawa osób starych i ich krewnych telefonicznej i przez internet) i ułatwiony do(a także, niestety, znacznego odsetka lekarzy stęp do serwisu specjalistycznego. Program
i innych fachowych pracowników ochrony włoski (region Veneto) został oceniony prozdrowia) wobec zaburzeń nastroju, które czę spektywnie i uzyskano w docelowym regiosto odbierane są, podobnie jak zaburzenia pa- nie zmniejszenie liczby samobójstw [31].
mięci, jako integralna, nieomaiże fizjologiczWreszcie, znaczenie edukacji lekarzy
na składowa starzenia się. Nie bez znaczenia w zakresie rozpoznawania i le.czenia depresji
jest także pogarszanie się u chorych na depre- wykazano w znanym projekcie przeprowasję przebiegu chorób somatycznych, takich
dzonym na szwedzkiej wyspie Gotlandia
jak: choroba niedokrwienna mięśnia serco- [32]. Intensywnym programem edukacyjnym
wego, nadciśnienie tętnicze czy zaburzenia objęto wszystkich lekarzy rodzinnych prakmetaboliczne (np. cukrzyca) oraz zła współ tykujących na Gotlandii i uzyskano aż 60%
praca w leczeniu (ang. non-compliance). Wy- redukcję liczby samobójstw. Co ciekawe,
daje się, że niezbędne są programy edukacyj- skuteczność programu ograniczała się do
ne, które mogłyby zmienić niekorzystny stan ok. 2 lat, po tym czasie objęci nim lekarze,
rzeczy. Taką potrzebę zauważyli eksperci niestety, wracali do starych nawyków diagnoamerykańscy powołując Narodowy Program
stycznych i terapeutycznych, a wskaźniki
Zapobiegania Samobójstwom (National Stra- epidemiologiczne do poziomów sprzed jego
tegy for Suicide Prevention) składający się implementacji. Zwraca to uwagę, ze względu
z części edukacyjnej przeznaczonej dla całe na widoczne wyczerpywanie się efektu, na
go społeczeństwa oraz interwencyjnej obej- konieczność stałych działań edukacyjnych
mującej m.in. programy aktywnego identyfiwśród lekarzy i innych pracowników systekowania potencjalnych samobójców poprzez mu ochrony zdrowia i opieki społecznej,
współpracę lekarzy, pracowników pomocy
a długoterminową nieskuteczność "świątecz
społecznej i innych służb (np. policji), wspólnych akcji" [33].
not lokalnych (np. parafii) oraz mediów.
W skutecznym zapobieganiu samobójW części tego programu poświęconej ludziom stwom istotne znaczenie mają również dziastarym zwraca się szczególną uwagę na oso- łania o charakterze prewencji wtórnej, czyli
by samotne, o słabych związkach ze wspól- dotyczące osób, które podejmowały już
notami IokaInyini i rodziną (zjawisko nie- próby samobójcze. Kluczowe znaczenie ma
wydolnej sieci społecznej), chore przewlekle . ··tu stosowanie skutecznych i dobrze tolerowaoraz mające w wywiadach stany depresyjne. nych leków przeciwdepresyjnych. Zwłasz
Uczestniczący w programie lekarze i piecza ta druga cecha (niewielka liczba objalęgniarki środowiskowe są nastawieni na
wów niepożądanych i interakcji) ma duże
dokonywanie aktywnego przesiewu w kie- znaczenie w kontekście konieczności stosorunku depresji. Zwraca się także uwagę na wania długoterminowych terapii (nierzadko
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wieloletnich) u chorych somatycznie i przyjmujących zwykle wiele innych leków chorych w wieku podeszłym. W programie prowadzonym na Gotlandii podkreślano ten
właśnie aspekt leczenia depresji i uzyskano
zmianę w profilu zapisywanych leków:
zmniejszyła się liczba recept na środki uspokajające i nasenne, a wzrosła na leki przeciwdepresyjne, zwłaszcza z rekomendowanej
u ludzi starszych grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny [34].
Wydaje się, że wobec konieczności przekształcania obecnego, w sposób oczywisty
niewydolnego systemu opieki zdrowotnej
w Polsce, warto rozważyć finansowanie dłu
goterminowych, narodowych programów
prewencyjnych, wśród których (nie tylko ze
względu na rangę problemu, ale także na
ogromne koszty ich zaniechania) powinny
znaleźć się programy dotyczące zdrowia psychicznego, zwłaszcza depresji i samobójstw
oraz otępień.
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