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Bevezetés

Az önkárosító magatartások és az öngyilkosságok hátterében az élet értelmének a

kérdése vetődik fel, amire az egyén nem tudja a választ. Számos formája ismeretes és

kizárólag az emberi nem sajátossága. Az egészségtelen életmód, a jövőbe vetett remény

elvesztése, a destruktív, értékromboló ideológiák követése, a hitelüket vesztett eszmék

negatív hatásai, a hagyományoktól való elszakadás, az egyéni érdekek felerősödése a

közösségi érdekekkel szemben, a hagyományos családstruktúrák felbomlása, a

konfliktusmegoldás súlyos hiányosságai mind megtalálhatók a megye lakosságánál.

Az egészség-magatartás súlyos hiányosságai (mozgáshiány, egészségtelen táplálkozás,

dohányzás, elhízás, a szűrővizsgálatok és a gyógykezelések elhanyagolása) a munka és

a pihenés arányainak eltorzulása, mértéktelen alkoholfogyasztás, a kockázatkereső

magatartások, az élet értelmének a kérdésére válasz nem találása, a betegségbe

menekülés, az öngyilkosság, sokkal nagyobb mértékben pusztítja a megye népességét,

mint más megyékben vagy Európa más országaiban.

Jól tükrözik ezt a rossz demográfiai és halálozási mutatók.

Magas és növekvőa depressziós megbetegedésben szenvedők aránya, amely a ”végső

közös ösvény” az öngyilkosság felé vezetőúton.(1*) Bács-Kiskun megye a Dél-alföldi

régió része. Területe 8 445 négyzet-km, az ország területének 9,1%-a. Lakónépessége a

2006. év végén 536 290 fő, az ország népességének 5,3%-a. Ebből 254 757 férfi és 281

533 nő. A 60 feletti népesség a 22%, ez 0,4%-kal magasabb az országos átlagnál.(2*)

Az 1000 lakosra jutó halálozás 13,3, amely az országos átlaghoz viszonyítva 1,5%-kal,

Ausztria országos átlagánál 47,8%-kal magasabb. A helyzet tragikusságát súlyosbítja,

hogy a megye települései között három településen a halálozási mutató meghaladja a

100 évvel ezelőtti országos átlagot, hét településen az 1000 lakosra jutó halálozás

meghaladta a 20 értéket. 1939-ben az országos halálozási arányszám 13,5 volt. Bács-

Kiskun megye települései közül 2006-ban 67 településen magasabb volt a halálozási

arány 1939-hez viszonyítva és 15 településen a halálozási arány 19-nél magasabb volt.

Elgondolkoztató, hogy az egészségpolitika miért nem foglalkozik ezzel a súlyos

problémával.

Magas az öngyilkosságok száma. (2a*) Kétségtelen, hogy az öngyilkosságban

meghaltak és az öngyilkossági kísérletet elkövetők több mint 90 százaléka pszichiátriai

betegségben szenved az öngyilkossági esemény időpontjában, amely leggyakrabban
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major depresszió, alkohol illetve drog-betegség vagy schizophrenia. (2-b*) Másrészről

viszont, az is igaz, hogy a depressziós betegek döntőtöbbsége sohasem követ el

öngyilkosságot, illetve több mint 50 százalékuk öngyilkossági kísérletet sem, ezért a

pszichiátriai betegség mellett egyéb, pszicho-szociális tényezőknek is lényeges szerepük

van az önpusztító magatartás létrejöttében. (3*) (4*) A depressziós páciensek

többségének a betegsége még ma sem kerül felismerésre a háziorvosi gyakorlatban és

ennek megfelelően a megfelelőkezelést sem kapják meg, bár a helyzet az utóbbi

években javul.(5*) Az 1980-as évek közepén a svédországi Gotland szigeten történt

vizsgálat volt az első, amely kimutatta, hogy a háziorvosoknak tartott rövid, intenzív

depresszió felismerési program markánsan csökkenti az adott ellátási terület

öngyilkossági halálozását, elsősorban a depressziós öngyilkosok számának csökkenése

következtében. A háziorvosok szerepét az öngyilkossági veszély felismerésében és az

öngyilkosság megelőzésében aláhúzza az a tény, hogy az öngyilkosságban meghaltak

illetve az öngyilkossági kísérletet elkövetettek mintegy fele felkeresi háziorvosát élete

utolsó 1-3 hónapjában. A Gotland vizsgálat eredményeit a németországi nürnbergi ill. a

svédországi Jamtland vizsgálat is megerősítették

Az öngyilkosság-megelőzés iránt megnyilvánuló fokozódó nemzetközi figyelem

részeként az American Foundation for Suicide Prevention (AFSP) vezetése részéről Dr.

Herbert Hendin és Dr. John Mann professzorok 1998-ban felkérték Rihmer Zoltánt,

hogy Magyarországon a gotlandi vizsgálathoz hasonló szuicid prevenciós programot

szervezzen, és aki a jelölt ez irányú érdeklődését valamint ezzel kapcsolatos megelőző

munkásságát a kiskunhalasi régió magas szuicid mortalitását ismerve a kiskunhalasi

pszichiátriai osztály ellátási területét választotta a program megvalósítására.

A kiskunhalasi pszichiátriai osztály ellátási területén 2000. év október-novemberében

két éves depresszió felismerési és öngyilkosság megelőzési programot kezdtünk,

amelynek során az önként jelentkező háziorvosok és körzeti ápolónők intenzív,

elsősorban a depressziós felismerésére irányuló pszichiátriai képzését tűztük ki célul.

Az oktatást hazai és amerikai pszichiátria vezetőszakemberei tartották előadások és

csoportos megbeszélések formájában.

Célkitűzés

1. Megvizsgálni az önpusztító magatartás következményei okozta halálozást a

szomszédos országokban, a rokon Finnországban, az ideálisan jó helyzetben lévő
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Svájcban és az összegyűjtött adatokat összehasonlítani a magyarországi adatokkal 1995-

2005/6 között.

2. Megvizsgálni az önpusztító magatartás következményei okozta halálozást Bács-

Kiskun megyében a vizsgált időszakban, különös tekintettel az öngyilkosságra.

3. Keresni olyan módszereket, amelyek segítségével megállíthatóak vagy

csökkenthetőek a megyében a halálozási mutatók.

4. Megvizsgálni a háziorvosok számára készült, Kiskunhalason lefolytatott depresszió-

felismerési és öngyilkosság megelőzési oktatási programok hatékonyságát az

öngyilkossági ráta tekintetében, és ezek eredményei alapján keresni olyan módszereket,

amelyek segítségével az öngyilkosságok száma tovább csökkenthető. (6*)

Módszerek

Az értekezésemnek módszertanilag két főterülete van:

I. Nagytömegű, az önpusztító magatartást bizonyító nemzetközi, hazai népmozgalmi és

halálozási statisztikai adatbázis áttekintését és összekapcsolását végeztem Bács-Kiskun

megyére vonatkozóan, amely

II. a Kiskunhalason végzett depresszió felismerési és öngyilkosság megelőzési program

hatékonyság-elemzésének sokdimenziós hátteréül szolgált.

AZ ADATGYŰJTÉS FORRÁSA

1. Népmozgalmi, egészségügyi, halálozási adatok:

Központi Statisztikai Hivatal hivatalos évkönyvei, (Demográfiai Évkönyvek,

Egészségügyi Statisztikai Évkönyvek 1995-2006, Bács-Kiskun megyei Statisztikai

Évkönyvek 1995-2006) WHO adatbázis, (MBD-European Mortality Database. WHO-

Report Office for Europe. 2007. http://data.euro.who.int/hfadb.

2. Az öngyilkossággal kapcsolatos adatok:

a Központi Statisztikai Hivatal hivatalos statisztikai évkönyvei, Demográfiai

Évkönyvek, (Egészségügyi Statisztikai Évkönyvek 1995-2006, Bács-Kiskun megyei

Statisztikai Évkönyvek 1995-2006) WHO adatbázis, (MBD-European Mortality

Database. WHO-Report Office for Europe. 2007. (http://data.euro.who.int/hfadb)

egyedi adatok kérése a KSH-tól, a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság

Egészségügyi Osztályától kapott adatok, Kiskunhalasi Rendőr-főkapitányságtól kapott

adatok, az Országos Mentőszolgálattól kapott adatok, Háziorvosi Szolgálattól kapott

adatok, irodalomból átvett adatok.

http://data.euro.who.int/hfadb
http://data.euro.who.int/hfadb
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3. Az öngyilkossági kísérletekkel kapcsolatos adatok:

Országos Mentőszolgálattól kapott adatok, kiskunhalasi kórházi adatok.

4. A gyógyszerfogyással kapcsolatos adatok:

OEP-től kapott adatok, az irodalomból átvett adatok. Az antidepresszív gyógyszerek

fogyásánál négy mutatót vizsgáltunk és hasonlítottunk össze a befejezett

öngyilkosságok számával.

Ad I.

A fenti adatbázisok Bács-Kiskun megyére vonatkozó adatbázisainak összekapcsolásával

(7*) részletes elemzéseket végeztem:

Ad II. A Kiskunhalason végzett depresszió felismerési és öngyilkosság megelőzési

program hatékonyság-elemzésének módszerei.

A (7-a*) program elemei:

1. A kiskunhalasi pszichiátriai osztály ellátási területén felkerestük a háziorvosi

szolgálatok munkatársait és felkínáltuk a lehetőséget a programban való részvételre. A

háziorvosok mellett a körzeti ápolónőket is bevontuk a képzési programba. 2000. év

október-novemberében intenzív, 20-20 órás oktatással kezdtük a két éves depresszió

felismerési és öngyilkosság megelőzési programot, amelynek során a háziorvosok és

körzeti ápolónők intenzív, elsősorban a depressziós felismerésére és kezelésére irányuló

pszichiátriai képzését végeztük. A programot később meghosszabbítottuk 2005. év

közepéig. Kontroll területnek Kiskunfélegyháza kistérséget választottuk.

2. Az oktatást kiegészítettük a háziorvosokat és körzeti ápolónőket segítőszóró anyagok

ellátásával, elsősorban BECK skálával, amelyet kibővítettünk az öngyilkossági

kísérlettel, az alkoholfogyasztással és a dohányzással kapcsolatos néhány kérdéssel. A

háziorvosi szolgálatok részére több mint 80 000 Beck-Depresszió skálát küldtünk ki. Az

előadások rövid kivonatát és dia-anyagát tartalmazó könyvet a továbbképzés előtt a

résztvevők rendelkezésére bocsátottunk.

3. Szociológusok bevonásával továbbképzőelőadásokat tartottunk.

4. Depressziórendelést szerveztünk heti tíz órában a meglévő szakrendelés és

pszichiátriai gondozó rendelési idején felül, ahová a háziorvosok soron kívül küldhették

be a betegeiket. A depressziórendelésen biztosítottunk az orvos és a szakdolgozó részére

a lehetőséget az elsőalkalommal egy bővített dokumentáció kitöltésére és kidolgoztuk

az után követés protokollját is.
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5. Folyamatos, 24 órás telefonszolgálatot szerveztünk, amelyen keresztül a háziorvos és

a körzeti ápolónőbármikor pszichiátriai segítséget kérhetett a betegeivel kapcsolatban.

6. Beállítottunk két pszichiátriai szakdolgozót az időskorú depressziósok jobb ellátása

érdekében, akik a területen a háziorvos rendelkezésére álltak.

7. Pszichológiai mélyinterjút készítettünk több mint száz áldozat hozzátartozóinál,

amelyhez szükséges képzéseket két munkatársunk a New Yorki Columbia Egyetemen

kapta meg. Az előzetes eredményekről a hazai és nemzetközi szakirodalomban, hazai és

nemzetközi kongresszusokon beszámoltunk.

8. Vizsgáltam az antidepresszív gyógyszer fogyását (N06A) a kiskunhalasi régióban,

Kiskunfélegyháza kistérségben, Bács-Kiskun megyében és Magyarországon.

9. Mindezekről tájékoztattam a települések polgármestereit és felajánlottam a részükre

előadások tartásának a lehetőségét, amelyet néhány településen igénybe vettek.

ADATFELDOLGOZÁS ÉS ELEMZÉS

Statisztikai sorok, idősorok vizsgálata, nyers adatok standardizálása, statisztikai táblák

készítése, térképes ábrázolás; viszonyszámok számítása koncentrált mintavétel alapján,

az összegyűjtött adatok közötti összefüggések matematikai statisztikai elemzése

A MEGELŐZÉSI PROGRAM KUTATÁSETIKAI ÉS ENGEDÉLYEZÉSI

MÓDJA

A program kezdete előtt a hatályos jogi szabályoknak megfelelően a program tervezetét

engedélyeztetés céljából benyújtottuk a Szegedi Tudományegyetem Szentgyörgyi

Albert Orvos és Gyógyszerészettudományi Centrum Regionális Humán Orvosbiológiai

Kutatásetikai Bizottságának. (Elnök: Dr. habil Wittmann Tibor egyetemi tanár, titkár:

Dr. Virágos Kiss Erzsébet egyetemi adjunktus.) A programot a Kutatásetikai Bizottság

engedélye alapján végeztük.

A kiskunhalasi program statisztikai elemzése:

Az öngyilkossági rátákat, az antidepresszívumokról szóló receptek számát, és az

alkohollal kapcsolatos halálesetek számát ismételt mérésekkel hasonlítottuk össze,

amelyeket a SAS GLIMMIX szoftverbe épített általánosított összetett lineáris

modellekbe illesztettünk (SAS Insitute Inc, Cary, North Caroline). Poisson-eloszlást és

log-link függvényt alkalmaztunk. A Poisson-eloszlást azért használtuk, mert az

öngyilkosság ritka esemény és ez lehetővé tette, hogy az elemi események eloszlásra
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több tényezős modelleket állítsunk fel. Nem strukturált variancia-kovariancia mátrixot

alkalmaztunk, és 3-as típusú összegzési eredményeket mutattunk ki. A munkanélküliség

aránya és az öngyilkossági alapadatok a nem paraméteres Wilcoxon-féle rangösszeg

próba segítségével kerültek összehasonlításra a beavatkozási és kontrollterületeken. Az

1996 és 2000 közötti adatok (2000-es adatok beleértve) a beavatkozás előtti

(preintervenciós), a 2001 és 2005 közöttiek (2005-ös adatok beleértve) pedig

beavatkozás utáni (posztintervenciós) időszakot jellemzik.

Az antidepresszív gyógyszerek fogyása és az öngyilkosságok közötti összefüggés

vizsgálatakor Spearman féle korrelációs számítást végeztünk az antidepresszív

gyógyszerk fogyásának és az öngyilkosságok számának az összehasonlításával, nemek

szerint. Az összefüggést szignifikánsnak tekintettük p< 0,005 szinten 0,75 érték esetén.

Eredmények

1. Összegyűjtöttem és megvizsgáltam Bács-Kiskun megyében, Magyarországon, a

szomszédos országokban, a rokon Finnországban, az ideálisan jó helyzetben lévő

Svájcban, az EU-15 tagállamokban, a fontosabb népmozgalmi adatokat, a halálozási és

öngyilkossággal kapcsolatos adatokat, amelyek tükrözik a népesség önpusztító

magatartását.

2. Bebizonyítottam, hogy az önpusztító magatartás következtében Bács-Kiskun

megyében sokkal több áldozatot veszítünk el, mint az európai országok többsége.

3. Megvizsgáltam a háziorvosok számára tervezett, Kiskunhalason lefolytatott

depresszió-felismerési és öngyilkosság megelőzési oktatási programok hatékonyságát,

összehasonlítottam Kiskunfélegyháza kistérséggel, Bács-Kiskun megyével és

Magyarországgal. Az eredmények alapján összeállítottam olyan programot, amely

segítségével az öngyilkosságok száma tovább csökkenthető.

4. Megvizsgáltam Magyarországon, Bács-Kiskun megyében, a befejezett

öngyilkosságok változása és az antidepresszívumok fogyása közötti összefüggéseket.

5. Összeállítottam olyan programot, amely segítségével megállíthatóak vagy legalábbis

csökkenthetőek a megyében a halálozási mutatók.

A vizsgált országok népmozgalmi helyzete:

A születéskor várható átlagos élettartam esetében a szomszédos országok közül csak
Ukrajnában rosszabb a helyzet, Romániában és Szerbiában csak a nőknél rosszabb. (7-
b*)
Az alkoholfogyasztás területén Magyarország az első, és a tendencia is emelkedő.
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Bács-Kiskun megyei népmozgalmi helyzete:

A Bács-Kiskun megyei népmozgalmi adatokat a nemzetközi adatokkal összehasonlítva

azt találtam, hogy szinte minden mutató rosszabb a legtöbb európai országnál. Az ezer

lakosra jutó élveszületés az utóbbi tíz évben nem érte el a 10,0 értéket. A vizsgált

időszakban az élveszületés 13,5%-kal, a nyers halálozási ráta 13,1%-kal csökkent.

A halálozás egyetlen alkalommal sem volt 13.0 alatt, egy évben meghaladta a 15,0

értéket és öt évben a 14.0 értéket. A családi állapot szerinti megoszlás sejteti a házasság

válságát a megyében is. A kistérségek vizsgálata jelentős szórást mutat a megyén belül.

Halálozás a vizsgált országokban:

Magyarországon a halálozás 1995-2005 között 16,2%-kal javult (ffi: 16,3, nő: 15,4%)

Az önpusztító magatartással kapcsolatos főbb halálokok közül a vizsgált időszakban a

nőknél, a külsőokok okozta halálozás csoportban volt a legnagyobb a csökkenés,

(41,1%) a légzőrendszer okozta halálozási csoportban a legalacsonyabb. Itt a férfiaknál

13,7%-kal, a nőknél 2,4%-kal csökkent a mortalitási ráta. A keringési rendszer okozta

halálozás férfiaknál 24,4%-kal javult, azonban az ISZB okozta halálozás 5,05%-kal

emelkedett.(ffi: 0,75%, nő: 12,3%) Mindkét nemnél 30%-ot meghaladó mértékben

javult az emésztőrendszer okozta halálozás. Sajnálatos módon a légcső-hörgő-tüdő

rosszindulatú daganatai okozta halálozás a nőknél 17,1%-kal nőtt. 72,3%-kal

megnövekedett a cukorbetegség okozta halálozás. (ffi: 101,9, nő: 53,6%) Az alkoholos

halálozás jelentős csökkenést mutat: 45,3% (ffi: 43,9%, nő: 47,55%) Mindezek ellenére

ezek a halálozási mutatók európai viszonylatban magasak

1995-2005 között a magyarországi standard mortalitás 16,2%-kal csökkent. Ettől

nagyobb mértékű csökkenés csak Ausztriában és Szlovéniában volt. Szerbiában

növekedett, a többi szomszédos országban kisebb mértékben csökkent a halálozás.

A vizsgált fejlett országok standard mortalitása nemcsak lényegesen alacsonyabb a

magyarországi mutatóknál, de a vizsgált időszakban ezekben az országokban nagyobb

mértékűvolt a halálozás csökkenése, mint Magyarországon.

A 100 000 lakosra jutó standardizált halálozás rosszindulatú daganatok okozta halálozás

esetében 2005-ben 43,2%.kal volt magasabb, mint Ausztriában, 66,4%-kal volt

magasabb, mint Finnországban, 36,8%-kal volt magasabb, mint az EU-15 tagállamok

átlaga. Svájc esetében a különbség 74,7%.
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A 100 000 lakosra jutó standardizált halálozás keringési rendszer okozta halálozás

esetében 2005-ben 109,2%-kal volt magasabb, mint Ausztriában, 108,9%-kal volt

magasabb, mint Finnországban, 135%-kal volt magasabb, mint az EU-15 tagállamok

átlaga. Svájc esetében a különbség 180,3%.

A 100 000 lakosra jutó standardizált halálozás ischaemiás szívbetegség okozta halálozás

esetében Magyarországon 5%-os növekedést találtam, míg Ausztriában 28,3%-kal

Finnországban 31,5%-kal EU-15-tagállamok átlagában 29,8%-kal csökkent. Svájcban

2004-ig 31,6%-kal csökkent. 2005-ben a standard mortalitás 134,1%-kal volt magasabb,

mint Ausztriában, 84%-kal volt magasabb, mint Finnországban, 217,7%-kal volt

magasabb, mint az EU-15 tagállamok átlaga. Svájc esetében a különbség 222,7%.

A 100 000 lakosra jutó standardizált halálozás légző-rendszer betegségei okozta

halálozás esetében 2005-ben a standard mortalitás 36,3%-kal volt magasabb, mint

Ausztriában, 58,9%-kal volt magasabb, mint Finnországban, 0,4%-kal volt alacsonyabb,

mint az EU-15 tagállamok átlaga. Svájc esetében a különbség 30,0%.

A 100 000 lakosra jutó standardizált halálozás emésztőrendszer betegségei okozta

halálozás esetében 2005-ben a standard mortalitás 132,3%-kal volt magasabb, mint

Ausztriában, 97,7%-kal volt magasabb, mint Finnországban, 136,5%-kal volt

magasabb, mint az EU-15 tagállamok átlaga. Svájc esetében a különbség 285,7%.

A 100 000 lakosra jutó standardizált halálozás külsőokok okozta halálozás esetében

2005-ben a standard mortalitás 54,8%-kal volt magasabb, mint Ausztriában, 2,0%-kal

voltalacsonyabb, mint Finnországban, 87%-kal volt magasabb, mint az EU-15

tagállamok átlaga. Svájc esetében a különbség: 103,9%.

A 100 000 lakosra jutó standardizált halálozás gépjárműbalesetek okozta halálozás

esetében Magyarországon 2005-ben a standard mortalitás 48,0%-kal volt magasabb,

mint Ausztriában, 76,5%-kal volt magasabb, mint Finnországban, 44,6%-kal volt

magasabb, mint az EU-15 tagállamok átlaga. Svájc esetében a különbség: 131,6%.

Halálozás Bács-Kiskun megyében:

A megyei halálozási mutatókat az önpusztító magatartás következtében létrejövőfőbb

halálokok szerint vizsgálva azt találtam, hogy a vizsgált időszakban a légzőrendszer

betegségei okozta halálozás 35,1%-kal, az alkoholos májbetegségek okozta halálozás

47,8%-kal, az emésztőrendszer megbetegedései okozta halálozás 34,8%-kal a közúti

közlekedési baleseti halálozás 37,0%-kal és az öngyilkosság 29,1%-kal emelkedett. A
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megyei halálozási számokat az országos adatokkal összehasonlítva 2006. évben azt

találtam, hogy a légzőrendszer megbetegedései okozta halálozás 69,4%-kal, a közúti

közlekedési baleseti halálozás 46,7%-kal és az öngyilkosság 40,6%-kal volt magasabb

az országos átlagnál.

Halálozás Bács-Kiskun megye kistérségeiben:

Az értekezésben kistérségenként a nyers és standardizált arányszámok és a főbb

halálokok szerint részletes elemzést végeztem.

Öngyilkosság Magyarországon:

A magyarországi standardizált öngyilkossági adatokat összehasonlítva a szomszédos

országokkal azt találtam, hogy 2005. évben Magyarországon volt a legmagasabb az

öngyilkossági ráta, és Romániában a legalacsonyabb. Ausztriával, a rokon

Finnországgal, az ideálisan jó helyzetben lévőSvájccal és az EU-15-tagállamok

átlagával összehasonlítva még nagyobbak a különbségek. 2005-ben Magyarországon

57,3%-kal volt magasabb az öngyilkossági ráta, mint Ausztriában, 31,7%-kal

magasabb, mint Finnországban és 134,1%-kal volt magasabb az EU-15 tagállamok

átlagánál. 2004. évben Magyarországon 62,4%-kal volt magasabb az öngyilkossági ráta,

mint Svájcban. Az öngyilkossági ráta csökkenése Ausztriában, Finnországban és az EU-

15 tagállamok átlagánál magasabb volt, mint Magyarországon.

Magyarország megyéit összehasonlítva változatlanul a déli és keleti megyékben a

legsúlyosabb a helyzet. Az idősorok vizsgálatánál Bács-Kiskun megyét a különböző

megyékkel összehasonlítva érdekes párhuzamos emelkedőés csökkenőtendenciát

vettem észre, amely független a megyékben előforduló öngyilkosságok számától, és

amelyre nem találtam magyarázatot.

Öngyilkosság Bács-Kiskun megyében:

Bács-Kiskun megyében 1995-től az öngyilkosságok száma az 1999. évben történt

emelkedés ellenére fokozatosan csökkent. A 100 000 lakosra jutó öngyilkosságok

száma 29,1%-ot csökkent, (48,4-ről 34,3-ra,) az országos 25,1%-kal szemben, (32,6-ról

24,4-re.) Férfiaknál 31,4%-ot csökkent, (79,1-ről 54,2-re) az országos 22,5%-kal

szemben. (50,2-ről 38,9-re) Nőknél 20,8%-ot csökkent, (20,2-ről 16,0-ra) az országos

31,5%-kal szemben. (16,5-ről 11,3-ra) Korcsoportbontásban a 20> életkorban néhány

eset fordul elő, évente nulla és hat eset között. A 40-49 éves korosztályban a nők száma

emelkedett. A 60 év feletti öngyilkosságok száma mind a férfiaknál, mind a nőknél az
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országos és a megyei összes öngyilkosságok csökkenése mellett enyhe emelkedést

mutat az utóbbi években. (bár a 60-69 éves korosztályban az országos esetek száma is

emelkedett) A 2006. évben a legtöbb áldozat a 60-69 éves korúak közül került ki, ezt

követték a 70-79 évesek, majd a 40-49 évesek. Tragikus, hogy a 60< női áldozatok az

összes női áldozatok 54,3%-át tették ki az országos 43,2%-kal szemben.

Az öngyilkosság elkövetési módjai közül változatlanul az önakasztás a leggyakoribb

elkövetési mód mind két nemnél, és az előfordulási arány magasabb az országos

átlagnál. Egyes településeken szinte csak az önakasztás fordul elő. A mérgezések száma

az összes férfi áldozatok közül 13,8% volt az országos 10,7%-kal szemben, a nőknél

23,9% volt az országos 33%-kal szemben. Az egyéb módszerek közül férfiaknál egyre

többször előfordul a lőfegyver használata, a nőknél a magasról való leugrás és a

vízbeugrás, de ezek száma általában évente tíz alatt marad. A kistérségi adatok

bizonyítják, hogy ahol történt bármilyen erőfeszítés a depresszió felismerés javítására,

ott nagyobb mértékben csökkent az öngyilkosságok száma. Kimagaslóan jó eredmények

születtek Kiskunmajsa kistérségben, amely eredmények a program befejezését követően

sem rosszabbodtak. Az eredmények elsősorban a fokozott odafigyelésnek, a helyi ellátó

hálózat tagjai közötti együttműködés erősítésének köszönhető.

A kiskunhalasi program megbeszélése:

Az öngyilkosságok számának a változása 1999 és 2006 között következőképpen alakult:

Bács-Kiskun megye: ffi: 206-ról 138-ra csökkent: - 33,0%, nő: 56-ról 46-ra csökkent: -

17,9%, összesen: 262-ről 184-re csökkent: - 29,8%. Magyarország: ffi: 2550-ről 1861-

re csökkent: - 27,0%, nő: 778-ról 599-re csökkent: - 23,0%, összesen: 3328-ról 2460-ra

csökkent: - 26,1%. Kiskunhalasi pszichiátriai osztály ellátási területe: ffi: 40-ről 22-re

csökkent: - 45,0%, nő: 11-ről 4-re csökkent: - 63,6%, összesen: 51-ről 26-ra: - 49,0%.

Kiskunfélegyháza kistérség (kontroll terület) ffi: 18-ról 15-re csökkent: - 16,7% nő: 1-

ről 5-re emelkedett: + 500% (növekedés!) összesen: 19-ről 20-ra emelkedett: + 5,3%.

A kiskunhalasi pszichiátriai osztály ellátási területén a 100,000 lakosra jutó

öngyilkosságok száma a program előtti öt évben talált 59,7-ről a program alatti öt évben

talált 49,9-re csökkent, ami azt eredményezte, hogy a program ideje alatt 34 élettel

kevesebbet vesztettünk, mint a megelőző 5 évben. (15,45%) A csökkenés

Kiskunfélegyházán 16 élet volt. (11,7%). Bács-Kiskun megyében 183 (14,7%)
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Magyarországon 2510 (15,2%) Sokkal látványosabbak az eredmények, ha a kiindulási

1999. évhez viszonyítjuk a 2006. évet.

Amikor a népességet városi és vidéki csoportokra, illetve férfiakra és nőkre osztottuk,

terület/nem/idő összefüggést figyeltünk meg. A női öngyilkosságok esetében a

kiskunhalasi régióban csökkent, Kiskunfélegyháza kistérségben növekedett az

öngyilkosságok száma. Ez lehet a kiskunhalasi régióban vényre felírt nagyobb

mennyiségűantidepresszív gyógyszerek hatása. Bár az eredmények ígéretesek, nem

olyan drámaiak, mint Gotland vizsgálatban, és talán egy olyan beavatkozás korlátaira

figyelmeztetnek, amely nem ezen a beavatkozási területen tapasztalható öngyilkossági

okokra volt szabva. Egyúttal tükrözik a gyógyszerfelírási gyakorlat változásának az

öngyilkossági mutatókra kifejtett hatását az ország egy olyan területén, ahol több mint

egy évtizede – tehát a kutatás ideje alatt és azt megelőzőleg is – folyamatosan csökkent

az öngyilkossági ráta. Mindazonáltal, előnyök mutathatók ki az ország egészéhez, és a

megyéhez képest. Kiskunfélegyháza kistérséghez viszonyítva a program hatásosabb

volt vidéken, ahol az öngyilkossági mutató magasabb volt a program előtti öt évben ,

mint a városban.

A vidéki területen élőnők esetében tapasztalható jobb eredmény egy oka az lehet, hogy

a legtöbb antidepresszív gyógyszert nők váltották ki. A depresszió-kezelés nőkre

gyakorolt nagyobb befolyása egybehangzik a svéd Gotland tanulmány tapasztalataival,

ahol az elsőbeavatkozás utáni csökkenés szinte kizárólag a súlyosan depressziós nők

esetében mutatkozott, míg a férfiak öngyilkossági rátái szinte semmilyen változást nem

mutattak. A program során a kiskunhalasi régióban végzett utólagos pszichológiai

elemzések szerint az alkohol probléma szerepelt a férfi öngyilkosságok 75%-nál és a női

öngyilkosságok 21%-nál. Kiskunhalason nincs Anonim Alkoholista csoport; az egyetlen

alkoholizmust gyógyító program egy rövid kórházi kezelés Alkoholmegvonási

szindróma delíriummal (F10.4) esetén. Hozzávetőlegesen 3-400 esetet kezeltünk

kórházban évente, ez jelzi a kezeletlen alkoholizmus súlyosságát. A háziorvosok

szeptikusak voltak az alkoholizmus kezelésének hatékonyságát illetően. A férfi

alkoholista populáció kezelése intenzív egészségnevelési kampányt és intézményeket

igényel.

A háziorvosok oktatása a klinikai gyakorlat megváltoztatására a depresszió kezelésének

vonatkozásában nem feltétlenül változtatja meg a kezelés gyakorlatát. A legtöbb
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háziorvos, különösen eleinte, nagy érdeklődést mutatott és lelkesen üdvözölte az

öngyilkosság-megelőző programot. Ugyanakkor úgy tűnt, hogy az öngyilkossági

események kevésbé okoztak aggodalmat, mint olyan országokban, ahol az

öngyilkossági ráta sokkal alacsonyabb. Öt év alatt mindössze 3 háziorvossal fordult elő,

hogy nem veszített el egyetlen pácienst sem öngyilkosság miatt, egy háziorvosnak 9

páciense, 3-nak pedig 7-7 páciense halt meg öngyilkosságban. Az oktatási programban

a háziorvosok látogatási aránya a 2000-es 90%-ról 60%-ra esett 2001-ben. A következő

4 évben 60% és 39% között váltakozott, és az ismétlő-ráerősítőtovábbképzések

látogatottsági százaléka szintén 80% és 39% között váltakozott. A változó látogatottság

oka az volt, hogy a háziorvosok túlterheltek voltak, elvesztették az érdeklődésüket, vagy

úgy érezték, már mindent megtudtak az elsőtovábbképzésből, amire szükségük volt,

avagy hiányzott a pénzügyi ösztönzés a részvételhez. Máskor a továbbképzések

időzítése nem volt megfelelő, pl. az éves szabadság időszakára estek. Abban is volt

eltérés, hogy mennyire hűen követték a háziorvosok az öngyilkosság-megelőző

programok javaslatait, és mennyire használták fel a nyújtott szolgáltatást. (8*) A

program korlátja, hogy nem volt lehetőség arra, hogy az öngyilkossági kísérletekre

vonatkozóan is hasonlóan megbízható adatokat gyűjtsünk, következésképpen, nem

tudtunk befoglalni a végsőelemzésbe öngyilkossági kísérletet elkövetőkre vonatkozó

adatokat. Öngyilkossági kísérleti adatokat a helyi mentőszolgálattól és a kórházi

sürgősségi ambulanciáról kaptunk, de azokat a kísérleteket nem rögzítették, és nem

jelentették, amelyekben orvosi ellátás nem volt szükséges, illetve az áldozatok nem

szorultak kórházi ápolásra. A kapott adatokat megvizsgálva azt tapasztaltuk, hogy

növekedett az öngyilkossági kísérletek száma, de az is lehet, hogy több kísérlet került

orvosi ellátásra. Valójában nem tudjuk, hogy összességében hány sikertelen kísérlet

történt. Az irodalmi becslésekkel ellentétben, a kiskunhalasi régióban egy befejezett

öngyilkosságra férfiaknál 1,5, nőknél 7,2, összesen 2,7 öngyilkossági kísérlet jut.

Kiskunfélegyháza kistérségben egy befejezett öngyilkosságra férfiaknál 1,4, nőknél 6,1,

összesen 2,4 öngyilkossági kísérlet jut, ami szintén azt sejteti, hogy az öngyilkossági

kísérletek jelentős része rejtve maradt.

Az egyik legfontosabb tanulság, az öngyilkossággal kísérletezőkre vonatkozó adatok

megbízhatóságának jelentősége, mivel a nem végzetes kimenetelű öngyilkossági
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kísérletek gyakoribbak mint a végzetes öngyilkosságoknak, így ez érzékenyebb

mérőszám lehet.

A program során az antidepresszívumok használata megnőtt mind a kiskunhalasi

régióban, mind a kontrollrégióban, és a kiskunhalasi régióban negatív korreláció

tapasztalható az antidepresszívumok hatása és az öngyilkossági ráták között.

Tudomásom szerint ez az elsődepresszió felismerési és öngyilkosság megelőzési

program a világ egyik magas öngyilkossági rátájú régiójában. Az erősségei közé

tartozik a hosszú beavatkozási periódus, megbízható adatok az öngyilkosságokról és az

antidepresszívumok használatáról a beavatkozást megelőzően és a beavatkozási időszak

során, valamint a kontrollrégió alkalmazása, a viselkedést meghatározó hagyományok

és trendek, és egyéb az öngyilkossági rátát befolyásoló olyan általános hatások

ellenőrzésére, amelyek nem a beavatkozásnak tulajdoníthatók. Ígéretes a nagyobb

csökkenés az éves öngyilkossági rátában a kiskunhalasi régióban a környezőmegyével

és az egész országgal összehasonlítva. Ugyanakkor a tanulmány rámutat az

öngyilkosság megelőzőprogram korlátaira is. A nők és férfiak esetében az öngyilkosság

pszichiátriai okainak heterogén mivoltát figyelembe véve a depressziókezelés

eredményességének javulásához a jövőbeni megelőzőprogramnak az öngyilkosság

egyéb helyi okait is meg kell céloznia, mint pl. a beavatkozási régióban élőalkoholista

férfiakat. Továbbá: a depresszió kezelésének javítására az elsődleges gondozás során

lehet, hogy többre van szükség, mint tovább-képzésre; például szerkezeti

változtatásokra az egészségügyi szolgáltatások gyakorlatában, mint például depresszió

rendelések szervezése, a depressziós betegeket az otthonukban gondozó pszichiátriai

szakdolgozók alkalmazása. A részletes javaslatokat az Értekezés Melléklete

tartalmazza.

Következtetések

Bács-Kiskun megye adatainak áttekintése, összehasonlítása az országos és nemzetközi

adatokkal egyértelműen bizonyítják, hogy a megye lakosságának nagy része számos

népegészségügyi szempontból kedvezőtlen helyzetben van. A statisztikai adatok súlyos

köz-népegészségügyi problémákat mutatnak. A csökkenő, elöregedőnépesség rossz

egészségi állapotát jelzik az európainál rosszabb népmozgalmi és halálozási mutatók.

Ezek alapján a népesség nemcsak önpusztító életmódot folytat, de az egészég és az élet

szempontjából veszélyeztetettebb helyzetben van az országos átlagnál. Nagyon sokan
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nem jutnak el a megfelelőegészségügyi ellátó szolgáltatóhoz, és nem kapják meg azt az

ellátást sem, amit a tudomány mai állása szerint és az ország gazdasági helyzete szerint

megkaphatnának. A mentőszolgálat egyes településeket a megyében csak későn tud

megközelíteni, különösen téli időszakban. A tanyákon élősürgősségi ellátást igénylő

embereknek esélyük sincs a túlélésre.

Az öngyilkosság tekintetében a megyében lezajlott depresszió felismerési és

öngyilkosság megelőzési programok eredményei ellenére súlyos a helyzet. Biztató

azonban, hogy 1999-2007 között a kiskunhalasi pszichiátriai osztály ellátási területén

53,7%-kal, Bács-Kiskun megyében 37,4%-kal, Magyarországon 25,4%-kal csökkent a

suicid ráta. Kiskunfélegyháza kistérségben 14,2%-kal növekedett. Férfiaknál a

kiskunhalasi pszichiátriai osztály ellátási területén 48,6%-kal, Bács-Kiskun megyében

32,5%-kal, Magyarországon 24,7%-kal csökkent a suicid ráta. Kiskunfélegyháza

kistérségben 14,9%-kal növekedett. Nőknél a kiskunhalasi pszichiátriai osztály ellátási

területén 72,3-kal, Bács-Kiskun megyében 57,7%-kal, Magyarországon 26,5%-kal

csökkent a suicid ráta. Kiskunfélegyháza kistérségben 9,1%-kal növekedett. Az

eredmények a kiskunhalasi programok hatékonyságát igazolják.

A további teendők egy része elsősorban prevenciós, szervezési, oktatási-nevelési

feladat, azokat az Értekezés Mellékletében részletezem. Először a népegészségügyi

problémák, másodszor az öngyilkosságok számának a csökkenése érdekében teendő

feladatokat kísérelem meg összefoglalni, azonban bármelyik csoportban történőpozitív

változtatás kihat a másik problémakör javítására is. Mind a népegészségügyi, mind az

öngyilkosság megelőzési programokban elsőbbséget kell biztosítani a krónikus stressz

okozta károk megszüntetésének.(9*) Úgy tűnik, a WHO és az Európai Unió

egészségüggyel kapcsolatos elvárásai és határozatai még nem érvényesülnek nemcsak

Bács-Kiskun megyében, de Magyarországon sem. Természetesen a megfelelő

egészségügyi szolgáltatások és a sürgősségi ellátás biztosítása nélkül jelentős

eredményeket elérni hiú ábránd. Fel kell hívni az egészségügyi kormányzat, az

egészségpolitika, a politikai szereplők, a megyei és helyi vezetők figyelmét a

hatékonyabb egészségvédelem érdekében. Az Országos Egészségbiztosító Pénztárnak

újfajta prioritást célszerűkialakítani, amelyben a megelőzés is helyt kap. Tájékoztatni

kell az egészségügyi dolgozókat, a civil szervezeteket, a szociális területen dolgozókat

és a pedagógusokat a jelentős ráfordítás nélkül, azonnal megvalósítható megelőzési



16

lehetőségekre. Sürgősen be kell vezetni az iskolákban a tanulók konfliktusmegoldó

képességének készség-szintűa kialakítását. A prevenciós programokban hatékonyabban

kellene felhasználni az Internet adta lehetőségeket.

A depresszió felismerési és öngyilkossági programok bizonyítottan hatékonyak. A

kiskunhalasi eredmények azt igazolják, hogy az erős szociológiai hatások ellenére,

megfelelő antidepresszáns kezeléssel a depressziós eredetű öngyilkosságok igenis

csökkenthetők és az országban lévő több évtizedes területi egyenlőtlenségek is

megváltoztathatóak. A tapasztalatok alapján kidolgozott cselekvési programokat meg

kell valósítani, csakis ez által várható, hogy a társadalomban mind a népesség, mind az

egészségügyi és szociális területen dolgozók ismerete a depresszióval és az

öngyilkossággal kapcsolatban növekedni fog, a depresszióval szembeni elutasító, az

öngyilkossággal kapcsolatos elfogadó attitűd megváltozik és a civilizációnknak eme kis

torz-szülötte, az öngyilkosság tovább fog csökkenni.
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