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Abstrakt: 

Úvod: Samovražedná aktivita predstavuje 

zvláštny druh agresie namierenej proti sebe, 

pri ktorej je prítomný potlačený alebo 

oslabený pud sebazáchovy. Sestra je v úzkom 

kontakte s pacientom a preto má prvotnú 

pozíciu pri posudzovaní suicidálneho rizika. 

Včasné rozpoznávanie a vnímanie signálov 

možného samovražedného konania u 

pacientov je preto súčasťou ošetrovateľskej 

praxe.  

Cieľ: Cieľom výskumu bolo zistiť hodnotenie 

rizika suicídia psychometrickými nástrojmi 

sestrami v ošetrovateľskej praxi u pacientov 

trpiacich duševným ochorením.  

Súbor a metódy: Práca má dizajn prierezovej 

kvantitatívnej štúdie vykonanej na základe 

dotazníka, zahŕňa 198 sestier zo 7 

psychiatrických zariadení. Výber 

respondentov bol zámerný. Údaje boli 

spracované v programe SPSS. Porovnanie 

viacerých skupín v nominálnych premenných 

bolo realizované chi-kvadrátovým testom 

nezávislosti kritérií.  

Výsledky: Iba 40 % sestier so špecializáciou 

využíva posudzovacie nástroje na detekciu 

rizika suicidálneho konania u pacienta, bez 

špecializácie využíva takéto hodnotenie iba 

26 % sestier. V psychiatrických liečebniach 

hodnotí suicidálny potenciál pacienta 

prostredníctvom nástrojov 70 % sestier,  v 

špecializovaných psychiatrických 

nemocniciach 29 % sestier a najmenej, iba 17 

% sestier hodnotí riziko suicidálneho konania 

pacienta na psychiatrických oddeleniach 

všeobecných nemocníc. Preukázali sme 

štatistickú závislosť medzi špecializáciou 

sestier a posudzovacím nástrojom NGASR, 

používanie nástrojov na hodnotenie 

suicidálneho potenciálu je závislé od typu 

zdravotníckeho zariadenia poskytujúceho 

špecializovanú psychiatrickú starostlivosť.  

Záver: Použitie validných posudzovacích 

nástrojov nám pomáha objektivizovať rôzne 
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deficity či riziká pacienta avšak nenahrádzajú 

nám kvalitné ošetrovateľské vyšetrenie. 

Sestry môžu detekovať riziká v rámci 

vyšetrenia práve použitím vhodných 

hodnotiacich nástrojov, pretože akékoľvek 

sebapoškodenie pacienta počas jeho 

hospitalizácie je často vnímané ako prejav 

nedostatočnej starostlivosti a zlyhania 

zdravotníckeho zariadenia. 

Kľúčové slová: suicídium, hodnotenie, 

psychometrické nástroje, psychiatrické 

ošetrovateľstvo 

 

Abstract: 

Introduction: Suicide is an aggression 

activity directed against oneself intentionally 

in which the suppressed or weakened instinct 

for self-preservation is present. Nurses are in 

close contact with the patients and therefore 

have a prime position in assessing suicidal 

risk. Early recognition and perception of 

possible suicide signals in patients is therefore 

part of the nursing practice.  

Objective: The aim of the research was to 

assess the risk of suicide by using 

psychometric tools in nursing practice with 

patients suffering from mental illness.  

Material and Methods: This research has a 

cross-sectional quantitative study design 

based on a questionnaire including 198 nurses 

from 7 psychiatric facilities. The choice of 

respondents was intentional. Data were 

processed in SPSS. Comparison of multiple 

groups in nominal variables was performed 

by a chi-square test of independence of 

criteria.  

Results: Only 40% of nurses with specialty 

use assessment tools to detect the risk of 

suicidal behavior in a patient, without 

specialization, only 26% of nurses use such 

assessment tools. In psychiatric hospitals, 

70% of nurses assess the patient's suicidal 

potential through tools, in specialized 

psychiatric hospitals 29% of nurses and at 

least, only 17% of nurses assess the risk of 

patient suicidal behavior in psychiatric wards 

of general hospitals. The results show a 

statistical dependence between the nurses' 

specialization and the NGASR assessment 

tool; the use of suicidal potential assessment 

tools depends on the type of healthcare 

facility providing specialized psychiatric care.  

Conclusion: The use of valid assessment 

tools helps us to objectify various deficits or 

risks of the patient, but they do not substitute 

for high-quality nursing examination. Nurses 

can detect the risks of the examination by 

using appropriate assessment tools, since any 

self-harm to the patient during hospitalization 

is often perceived as a manifestation of 

inadequate care and failure of the medical 

facility. 

Key words: suicide, evaluation, psychometric 

tools, psychiatric nursing 

_____________________________________ 

Suicídium 

„Je to vedomé a úmyselné ukončenie svojho 

života, ktorého výsledkom je privodenie smrti. 
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Jedinec si svoju smrť želá a očakáva, že si ju 

svojim činom privodí“ (Černák, Minárik a 

kol., 2014, str. 13). Takáto samovražedná 

aktivita predstavuje zvláštny druh agresie 

namierenej proti sebe, pri ktorej je prítomný 

potlačený alebo oslabený pud sebazáchovy 

(Černák, Minárik a kol., 2014). V súčastnosti 

je zaznamenaný zvyšujúci sa počet samovrážd 

u hospitalizovaných pacientov. Sestra je v 

úzkom kontakte s pacientom a preto má 

prvotnú pozíciu pri posudzovaní suicidálneho 

rizika. Včasné rozpoznávanie a vnímanie 

signálov možného samovražedného konania u 

pacientov je preto súčasťou ošetrovateľskej 

praxe (Čerňanová, 2011). Suicídium, 

samovražda ako patický čin sa vyskytuje v 

priebehu ťažkých depresií alebo schizofrénie, 

motivácia je tu chorobná, psychotická. Ďaleko 

častejšie sú samovraždy respektíve 

samovražedný pokus vyprovokovaný vplyvmi 

vonkajšími, psychogennými. Samovraždy 

delíme na demonštratívne a bilančné. Do 

prvej skupiny zahŕňame samovražedné 

pokusy, ktorých cieľom nebolo zomrieť, (sú 

však pokusy, ktoré končia tragicky), 

hovoríme o nich aj ako o "volaní o pomoc", 

keď subjekt túži po súcite a záujme zo strany 

okolia vo svojej momentálnej ťaživej situácii. 

K bilančnej samovražde sa jedinec odhodláva 

v situácii, z ktorej nevidí východisko 

(nevyliečiteľná choroba s nevyhnutným 

koncom, mučenie bez vyhliadky na prežitie a 

podobne) (Pavlovský a kol., 2009). 

 

Epidemiológia suicídií na Slovensku 

V roku 2017 zomrelo na dokonané suicídium 

506 osôb (81 % muži, 19 % ženy), suicidálny 

pokus malo 841 osôb (55 % muži, 45 % 

ženy). Pri porovnaní s rokom 2016 došlo v 

oboch prípadoch k poklesu, samovraždy o 39 

a samovražedné pokusy o 110 prípadov. Pri 

medziročnom znížení počtu všetkých 

úmyselných sebapoškodení samovraždy žien 

ako jediné v roku 2017 vzrástli (o 9,1 %). Obe 

pohlavia páchali samovraždy najmä vo veku 

50 – 59 rokov, nasledovali 40 – 49-roční a 60 

– 69-roční. 3 samovraždy vykonali deti do 14 

rokov a 14 mladiství vo veku 15 – 19 rokov. 

Za posledných desať rokov klesol počet 

samovrážd o 125 (z 11,7 na 9,3 na 100 000 

obyvateľov). Samovražedných pokusov bolo 

najviac u 20 – 29-ročných (22,4 %), 30 – 39-

ročných (21,6 %) a 40 – 49-ročných (17,2 %). 

Deti do 14 rokov sa pokúsili o samovraždu 

35-krát a mladiství od 15 do 19 rokov 94-krát. 

Pri zohľadnení meniacej sa vekovej štruktúry 

populácie (po prepočte na 100 000 

obyvateľov danej vekovej skupiny) bolo 

najviac samovražedných pokusov u mladých 

vo veku 15 – 19 rokov (34,3/100 000). V 

porovnaní s rokom 2008 bolo vykonaných o 

130 samovražedných pokusov menej (pokles 

z 18,0 na 15,5 na 100 000 obyvateľov), 

pričom nárast sme po prepočte bol zaznamený 

predovšetkým u 0 – 19-ročných detí a 

mladistvých (NCZI, 2019). 
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Hodnotenie suicidálneho konania z 

pohľadu ošetrovateľstva 

Hodnotenie rizika samovraždy je obyčajne 

založené na identifikácii a hodnotení 

varovných znakov, ako aj prítomných 

rizikových a ochranných faktorov. Informácie 

týkajúce sa histórie osoby, chronickej 

skúsenosti, akútneho stavu, súčasných plánov, 

súčasných myšlienok a dostupných 

podporných sietí sa môžu použiť na 

pochopenie stupňa rizika (Perlman et al., 

2011). Existuje viacero nástrojov pre odhad 

samovražedného konania, vhodným 

nástrojom vytvoreným pre psychiatrické 

sestry je posudzovací konštrukt Nurses 

Global Assessment of Suicide Risk 

(NGASR). Ďalším nástrojom je Sad Persons. 

Jednotlivé nástroje pomáhajú objektivizovať a 

ľahšie odhaliť rizikové faktory, ktoré by ináč 

ostali zabudnuté (Petr, 2011). Emergency 

Nurses Asotiation (ENA) v publikácii Clinical 

Practice Guideline: Suicide Risk Assessment 

uvádzajú jednotlivé nástroje, ktoré sú vhodné 

na posúdenie samovražedného konania v 

rámci ošetrovateľskej starostlivosti. Sú to The 

Mental Health Triage Scale (MHTS), 

Behavioral Health Screening-Emergency 

Department (BHS-ED), Manchester Self-

Harm Rule, The ReACT Self-Harm rule 

aThe P4 screener (Brim et al., 2012). 

 

Odhad samovražedného konania pre 

psychiatrické sestry - Nurses Global 

Assessment of Suicide Risk (NGASR) 

Nástroj obsahuje 15 položiek a vyplnenie 

netrvá viac než 5 minút. Posudzujeme 

prítomnosť nasledujúcich rizík: beznádej, 

depresia a strata záujmu i potešenia, plán 

spáchať samovraždu, aktuálna strata blízkeho 

alebo rozpad vzťahu, samovražedný pokus v 

anamnéze, prítomnosť stresových udalostí, 

perzekučné hlasy a presvedčenie, vážne 

duševné problémy alebo samovražda v 

rodinnej anamnéze, varovné známky 

samovražedného zámeru, psychóza v 

anamnéze, strata životného partnera, známky 

stiahnutia, socio-ekonomický deficit v 

anamnéze, užívania alkoholu alebo toxických 

látok v anamnéze, prítomnosť terminálneho 

ochorenia. Bodové hodnotenie je 5 a menej 

predstavuje nízke riziko suicidálneho konania, 

6 – 11 stredné riziko, 12 a viac vysoké riziko 

(Barker, 2004). Vnútorná konzistentnosť 

NGASR a väčšina identifikovaných 

podkapitol bola nízka. Ďalšie ukazovatele 

spoľahlivosti NGASR boli dostatočné, hoci 

prediktívna platnosť bola slabá. NGASR 

neprekonal iné nástroje, ale je ľahko 

použiteľný a môže prispieť k identifikácii 

rizikových faktorov, ako aj k integrálnejšiemu 

hodnoteniu rizika samovraždy (Veen et al., 

2010; Venn et al., 2015). Štúdia 

psychometrických vlastností NGASR ukázala 

miernu vnútornú konzistentnosť a dobrú 

platnosť obsahu a kritéria. Obsahová platnosť 

získaná prostredníctvom skupiny odborníkov, 

bola konsenzuálna (Façanha, Carlos, 

Cutcliffe, 2016) 
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Stupnica k rýchlemu hodnoteniu 

suicidálneho rizika - SAD PERSONS 

Hodnotenie prostredníctvom SAD PERSON 

je jednoduchý, jasný a praktický návod na 

meranie potenciálu samovraždy (Varcarolis, 

1990). Hodnotíme 10 rizikových oblastí: Sex / 

pohlavie (muži uskutočnia viac kompletných 

samovrážd, ženy majú viac pokusov), 

Adolescencia a staroba (vyššie riziko 

suicidálneho konania), Depresia 

(predovšetkým s beznádejou a 

agitovanosťou), Predchádzajúci pokus 

(predovšetkým pokiaľ bol závažný), Etanol 

(zneužívanie, alebo závislosť od alkoholu 

alebo iných návykových látok), Racionálne 

myslenie oslabené (poruchy osobnosti, 

impulzivita, kognitívne postihnutie, 

halucinácie, bludy, organické poškodenie 

mozgu), Sociálna podpora chýba (objektívne 

alebo subjektívne chýbanie sociálnej 

podpory), Organizovaný plán (plán ako 

suicídium realizovať), Nie je blízka osoba 

(chýba partner po odchode, rozvode, úmrtí 

alebo u osamelých), Slabosť a únava 

(chronické a obmedzujúce ochorenia) 

(Praško, 2007). Stupnica SAD PERSON je 

prispôsobená aj na použitie u detí a 

dospievajúcich. Je určená pre nelekárskych 

zdravotníckych pracovníkov rýchlo a ľahko 

získať objektívne informácie k počiatočnému 

posúdeniu rizika samovraždy, ale nemala by 

sa používať iba samostatne (Wilcox et al., 

2013). Jednotlivé položky hodnotíme nulou 

alebo jedným bodom a riziko sa hodnotí 

podľa rozmedzia: 0 – 2 body predstavujú 

malé riziko, pacient môže ostať doma; 3 – 4 

body zvýšená opatrnosť, časté monitorovanie 

a hodnotenie pacienta; 5 – 6 bodov znamená 

vážne riziko, hospitalizácia je veľmi 

odporučaná; 7 – 10 bodov veľmi vysoké 

riziko, hospitalizácia je nutná (Varcarolis, 

1990; Praško, 2007). Modifikovaná 

skórovacia verzia nástroja MSPS predstavuje 

pri skóre <=6 senzitivitu 94% a špecificitu 

71% identifikovať pacienta, ktorý vyžaduje 

hospitalizáciu. Pri skóre <=5 má 95% 

negatívnu prediktívnu hodnotu na 

hospitalizáciu (Wilcox et al., 2013).  

 

CIELE 

Cieľom výskumu bolo zistiť hodnotenie rizika 

suicidality pacienta psychometrickými 

nástrojmi sestrami v ošetrovateľskej praxi u 

pacientov trpiacich duševným ochorením. 

 

VÝSKUMNÁ VZORKA 

Výskumná vzorka pozostávala zo 198 

respondentov z rôznych typov 

psychiatrických zdravotníckych zariadení v 

pracovnej kategórii sestra s rôznym stupňom 

vzdelania. Najčastejším dosiahnutým 

vzdelaním bolo vzdelanie vysokoškolské I. 

stupňa v počte 42,92 % sestier. Druhou 

najpočetnejšou skupinou boli sestry so 

stredoškolským vzdelaním - 36,86 % sestier. 

Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa malo 

12,12 % sestier a vyššie odborné vzdelanie 

8,08 %. K vzdelávaniu sestier patrí 
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špecializačné štúdium, pričom bez 

špecializácie bolo 63,13 % (125) sestier, s 

rôznou špecializáciou 36,86 % (73). V 

špecializovaných psychiatrických 

nemocniciach bolo 65,66 % (130) sestier, na 

psychiatrických oddeleniach všeobecných 

nemocníc 23,23 % (46) sestier a  z 

psychiatrických liečební 11,11 % (22) sestier. 

Výber výskumnej vzorky bol zámerný. 

Inkluzívnym kritériom bola aktívna účasť na 

poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti 

duševne chorým, exkluzívnym kritériom boli 

sestry pracujúce na somatických oddeleniach 

a sestry poskytujúce špecializovanú 

ambulantnú ošetrvateľskú starostlivosť 

osobám s duševnými poruchami.  

 

METODIKA 

Metódou zberu dát bol neštandardizovaný 

anonymný dotazník so 26 položkami, 17 

položiek bolo polytomických s neúplným 

výberom, 4 dichotomické položky a 5 

otvorených položiek. Odoslaných bolo 18 

písomných žiadostí, kladne stanovisko udelilo 

7 zdravotníckych zariadení. Podmienkou 

realizácie výskumu a publikovania výsledkov 

bolo zachovanie anonymity konkrétneho typu 

zariadenia vzhľadom k citlivosti témy. 

Vyplnenie dotazníka bolo podmienene 

dobrovoľnosťou. Sestry boli kategorizované 

podľa vzdelania a typu zdravotníckeho 

zariadenia. Štatistické spracovanie dát a 

porovnanie viacerých skupín v nominálnych 

premenných bolo realizované chi-

kvadrátovým testom nezávislosti kritérií. 

 

Vzťah medzi posudzovaním nálady 

psychometrickými nástrojmi a 

špecializáciou sestier 

Vysledné testovanie stanovenej hypotézy sme 

realizovali na hladine významnosti p < 0,05. 

Nami zistené p-hodnoty pre jednotlivé 

premenné sú odlišné, znázorňuje ich tabuľka 

1. 

 

Tabuľka 1 Vzťah medzi posudzovaním nálady psychometrickými nástrojmi a špecializáciou 

sestier. 

Posudzovanie 

suicídia   a 

špecializácia sestier 

(n=198) 

 NGASR SAD 

PERSON 

sestry so  

špecializáciou 

(n=73) 

n 29 2 

% 40 3 

sestry bez  

špecializácie (n=125 

n 32 4 

% 26 3 
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Chi-square  4,314 0,061 

df  1 1 

p-value  0,037 0,804 

 

Pre posudzovací nástroj SAD PERSONS za pomoci Yatesovej korekcie je vysledná hodnota p-

0,855, preto konštatujeme, že posudzovanie suicidálneho konania pacienta nástrojom SAD 

PERSONS nesúvisí so špecializáciou sestier. V položke NGASR je p-hodnota 0,037 a indikuje 

sledovanú závislosť. Konštatujeme, že je zrejmý vplyv špecializácie sestier na posudzovanie rizika 

suicidálneho konania u pacienta  prostredníctvom hodnotiaceho nástroja NGASR. 

 

Vzťah medzi typom zdravotníckeho zariadenia a posudzovaním nálady psychometrickými 

nástrojmi. 

 

Stanovenú hypotézu sme testovali na hladine významnosti p < 0,05. Pri špecifikácii testu pri 

premennej SAD PERSON sme potrebovali použiť Yatesovú korekciu. Výsledok testovania 

hypotézy nám umožňuje prijať hypotézu. Môžeme konštatovať, že s pravdepodobnosťou možnej 

chyby p < 0,05 je používanie posudzovacích nástrojov NGASR a SAD PERSON závislé od typu 

zdravotníckeho zariadenia poskytujúceho špecializovanú psychiatrickú starostlivosť. Prehľad 

štatistických prepočtov prostredníctvom chi-kvadrátového testu je zobrazený v tabuľke 2. 

 

Tabuľka 2 Vzťah medzi typom zdravotníckeho zariadenia a posudzovaním nálady 

psychometrickými nástrojmi. 

Posudzovanie suicídia 

a typ zdravotníckeho 

zariadenia (n=198) 

 NGASR SAD 

PERSON 

špecializované 

psychiatrické nemocnice 

(n=130) 

n 37 5 

% 29 4 

psychiatrické oddelenia 

všeobecných nemocníc 

(n=46) 

n 8 0 

% 17 0 

psychiatrické liečebne 

(n=22) 

n 15 2 

% 70 9 
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Chi-square  18,452 1,506 

df  2 2 

p-value  0,000 0,470 

 

DISKUSIA 

Zhodnotenie psychického stavu pacienta je 

relevantným predpokladom úspešnej liečby a 

vyžaduje tímovú spoluprácu. Vysoká úroveň 

hodnotenia je daná používaním štandardných 

hodnotiacich systémov (Poledníková, 

Slamková, Baráthová, 2009). 

Dimenzionálnosť prístupov v tejto 

problematike viedla k vytvoreniu 

posudzovacích nástrojov. Ich benefitom je 

schopnosť kvantitatívne i kvalitatívne 

vyhodnotiť úroveň náhľadu 

štandardizovaným spôsobom a zachytiť 

diferenciácie v rámci diagnóz (Forgáčová, 

2009). Meranie môže byť v určitých 

situáciách zložité, najmä pre procesy, ako je 

hodnotenie rizika samovraždy. Táto zložitosť 

je založená na súčasnom nedostatku 

štandardizovaných politík a postupov na 

podporu hodnotenia rizika, rôznorodosti 

klinických preferencií pre metódy hodnotenia 

a nedostatku spoločných, štandardizovaných 

informácií o samovraždách (Perlman et al., 

2011). Na posúdenie vysoko rizikových 

faktorov akým je aj riziko suicidálného 

potenciálu pacienta môžu zdravotnícky 

pracovníci použiť celý rad nástrojov 

(Varcarolis, 1990; Perlman et al.,2011), od 

krátkych skríningových a výskumných 

nástrojov pre hodnotenie globálnych rizík 

samovraždy, ktoré môžu byť včlenené do 

rozsiahlejších nástrojov na posúdenie 

duševného zdravia (Perlman et al., 2011).  

Hodnotenie suicidálneho rizika by malo byť 

založené na zaevidovaní a posúdení všetkých 

indikátorov súvisiacich s konkrétnym 

prípadom (Janosiková, Daviesová, 1999), do 

úvahy berieme povahu suicidálneho pokusu, 

spôsob prevedenia a správania sa po 

suicidálnom pokuse (Petr, Marková, 2014). 

Presné posúdenie odhadovaného rizika 

samovraždy je kľúčom k vypracovaniu plánu 

ošetrovateľskej starostlivosti o 

samovražedného pacienta (Mericle, Brennan, 

1993). Sinclair et al. (2006) dospel k záveru, 

že skúsené psychiatrické sestry môžu 

poskytnúť zodpovedajúce klinické hodnotenie 

pacientov s duševným ochorením. Murphy, 

Kapur, Webb a Cooper (2010) zistili, že 

posúdenie rizika samovraždy realizované 

psychiatrickými sestrami (25 %) na 

pohotovosti v porovnaní s tým od psychiatra 

(23 %), malo pozitívnu prediktívnu hodnotu 

opakovania sebapoškodzovania. Petr (2011) 

konštatuje, že zavedenie systému 

štandardizavaného hodnotenie rizík pomáha 

personálu (sestrám, lekárom) uvedomiť si 

hlavné rizikové faktory už pri príjme pacienta 

a následne tomu prispôsobiť poskytovanú 

starostlivosť.  
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Aké postupy hodnotenia rizika suicidálneho 

konania v rámci risk assessmentu 

implementujú sestry v rámci ošetrovateľskej 

praxe sme zistovali v našej štúdii. Z našich 

poznatkov tvrdíme, že najvyužívanejšou 

škálou je NGASR, u špecializovaných sestier 

v 40% a sestier bez špecializácie v 26 %. Ak 

zoberieme do úvahy typ zariadenia tak v 

psychiatrických liečebniach využívajú 

NGASR prekvapivo v 70 %, v 

špecializovaných psychiatrických 

nemocniciach 29 % a na psychiatrických 

oddeleniach všeobecných nemocníc iba v 

17%. Štatistickým výpočtom sa nám potvrdila 

súvislosť medzi špecializáciou sestier a 

nástrojom NGASR. Posudzovací nástroj má v 

našej štúdii celkovo veľmi nízku frekvenciu 

využiteľnosti pri posudzovaní suicidálneho 

potenciálu u pacienta. Perlman et al. (2011) 

konštatujú, že preskúmaním literatúry a 

rozhovorov s rôznymi zúčastnenými stranami 

sa nedosiahol konsenzus na určenie jedného 

najúčinnejšieho nástroja. Vzhľadom k tomu, 

že žiadny nástroj nedokáže presne 

predpovedať samovraždu hlavný konsenzus 

bol v tom, že nástroje na posudzovanie rizík 

sú užitočné pre poskytnutie dodatočných 

informácií, ktoré dopĺňajú či potvrdzujú spolu 

s ostatnými ukazovateľmi riziko samovraždy. 

Veen (2010) a Cutcliffe, Barker (2004) píšu, 

že nie sú žiadne rozsiahle validačné štúdie 

testujúce psychometrické vlastnosti NGASR, 

ale zdá sa, že poskytuje užitočný vzor pre 

ošetrovateľské hodnotenie rizika samovraždy, 

najmä pre začiatočníkov (Cutcliffe, Barker, 

2004). Výskum Ferrara et al. (2019) odporúča 

používať platné skríningové nástroje na 

podporu posúdenia rizika samovraždy. 

NGASR je platný a spoľahlivý nástroj vhodný 

na ošetrovateľské hodnotenie 

samovražedného rizika v akútnom 

psychiatrickom prostredí. Ďalšia štúdia Dutch 

využívajúca NGASR na riešenie krízy hlási 

nízku vnútornú konzistenciu, ale vysokú 

užívateľskú spokojnosť. Spokojnosť medzi 

zdravotníckymi odborníkmi využívajúcimi 

NGASR sa odrazila aj medzi sestrami, ktoré 

sú nováčikom v hodnotení samovražedného 

konania. Nástroj je široko využívaný sestrami 

v Kanade, Írsku, Japonsku, Novom Zélande, 

Veľkej Británii (Veen, 2010). Štúdia Warden 

et al. (2014) tvrdia, že pre nástroj SAD 

PERSON neexistujú dostatočné dôkazy na 

podporu tohto nástroja pri posudzovaní alebo 

predpovedaní samovražedného správania. 

Vyžadujú sa dobre navrhnuté štúdie, ktoré sa 

zaoberajú zistenými obmedzeniami. Totožné 

tvrdenie má aj Katz et al. (2017), ktorý 

nepodporujú použitie SPS a ani 

modifikovaného SPS na predpovedanie 

samovrážd u dospelých. 

Naša osobná skúsenosť pri poskytovaní tak 

psychiatrickej ako aj nepsychiatrickej 

zdravotnej starostlivosti poukazuje na to, že 

zdravotníci musia rátať s výskytom 

závažných nežiadúcich situácií akými sú 

agresívne správanie, možnosť 

sebapoškodenia, suicidálne tendencie či 
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konanie. Otvorene konštatujeme ich 

závažnosť spočívajúcu v nebezpečenstve a 

ohrození samotného pacienta, či jeho okolia, 

ktoré môže skončiť tak závažným 

poškodením zdravia ako aj smrťou či už 

pacienta samotného, spolupacienta, člena 

ošetrovateľského tímu alebo kohokoľvek s 

kým pacient môže prísť do kontaktu. Preto si 

dovoľujeme tvrdiť, že je potrebné a 

nevyhnutné toto možné potencionálne riziko 

včas odhadnúť či odhaliť a tým predísť 

možným ošetrovateľským problémom a 

komplikáciam. Nie je možné očakávať, že sa 

výskyt takýchto situácii podarí úplne 

redukovať, ale použitím vhodných 

prostriedkov posúdenia a hodnotenia 

možných rizík ich výskyt môžeme 

minimalizovať. Z vyššie uvedeného teda 

rezultujeme dôležitosť a istým spôsobom aj 

nenahraditeľnosť a nesporný zisk 

akýchkoľvek postupov, ktoré dané riziko 

odhalia včas a jeho dôsledky eliminujú. 

 

ZÁVER 

Hodnotenie suicidálneho potenciálu si 

vyžaduje zodpovedný prístup a dôkladné 

ošetrovateľské vyšetrenie, nemalo dôležitá je 

aj samotná klinická skúsenosť sestier v 

špecializačnom odbore ošetrovateľská 

starostlivosť v psychiatrii.  Použitie validných 

posudzovacích nástrojov môže pomôcť 

objektivizovať rôzne deficity či riziká 

pacienta. Je veľmi dôležité pre každého 

zdravotníka vedieť o možnej hrozbe týchto 

rizík a ich včasné rozpoznanie aj 

prostredníctvom posudzovacích a 

hodnotiacich konštruktov. Následne prijaté 

opatrenia sú odrazom profesionality a 

odbornosti každého zdravotníckého 

pracovníka bez ohľadu na jeho funkčné 

zaradenie. Použitie vhodných a valídnych 

posudzovacích nástrojov má svoj význam aj z 

hľadiska forenznej ochrany. Je 

neopomenuteľný aj fakt, že akékoľvek 

sebapoškodenie pacienta počas jeho 

hospitalizácie je často vnímané ako prejav 

nedostatočnej starostlivosti a zlyhania 

zdravotníckeho zariadenia. 
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ZDRAVOTNÍCKYCH INFORMÁCIÍ 
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výsledkov uverejnených v článku. Celý 
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