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Úvod 

Tématem předkládané absolventské práce jsou „Sebevraždy očima 

záchranářů“. Toto téma jsem zvolila na základě četnosti výjezdů k suicidálnímu jednání 

v rámci mé praxe na výjezdových stanovištích. Sebevražda (suicidium) znamená 

dobrovolné a většinou vědomé ukončení života. Analýzou motivů vedoucích                    

k suicidálnímu chování zjistíme, že neexistuje pouze jeden motiv, ale že jde zpravidla   

o sjednocení více podnětů.  

 V teoretické části se budu zabývat suicidálním chováním, jakožto akutním 

stavem v psychiatrii, stručně popíši způsoby suicidia a jejich postavení                              

v přednemocniční neokladné péči  a zaměřím se na problematiku komunikace se 

suicidálním pacientem. V praktické části zpracuji čtyři kazuistiky, rozhovory se 

suicidálními pacienty a rozhovory se záchranáři. Na základě kazuistik a rozhovorů 

zanalyzuji aspekty vedoucí k sebevraždě. 
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1 Cíle absolventské práce 

 

1.1 Hlavní cíl 

Popsat a seznámit čtenáře s problematikou sebevražd prostřednictvím nejen čtyř 

kazuistik suicidálních pacientů. 

 

1.2 Vedlejší cíle 

Provést rozhovory se suicidálními pacienty a záchranáři z praxe. 

Na základě sběru dat a dostupných informací analyzovat aspekty vedoucí                        

k sebevražednému chování. 
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2 Teoretická část 

 

2.1 Suicidální jednání 

 Takové jednání probíhá obvykle v několika formách. Rozlišujeme sebevražedné 

myšlenky, tendence a sebevražedný pokus letálně končící dokonanou sebevraždou. 

Sebevražedné myšlenky jsou verbální i neverbální projevy toho, že se jejich nositel 

zabývá myšlenkami na ukončení svého života. S myšlenkou „co by bylo, kdybych nežil, 

kdybych se neprobudil…“ je v životě asi konfrontován každý. Jestliže chceme posoudit 

nebezpečnost sebevražedných myšlenek, musíme zhodnotit jejich intenzitu, kolik 

zabírají času a jejich konkrétnost, tzn. jak jasnou má takový jedinec představu                

o provedení suicidia. [KOUTEK, 2003] 

 

2.1.1 Definice sebevraždy 

Sebevražda (lat. suicidium) bývá chápána jako důsledek vnějších příčin, kterými 

se zabývají jak filozofie, tak sociologie. V teologii může být chápána jako hřích nebo 

jako porucha pudu sebezáchovy či patologie v medicíně a v psychiatrii. Vztah                   

k sebevraždě je kulturně a dějinně podmíněný, např. v antice, harakiri v Japonsku, 

rituální sebevraždy ve starších kulturách. *MÜHLPACHR, 2008+ 

Sebevražda, jedna z poruch pudu sebezáchovy, je vědomé a úmyslné ukončení 

života, které patří mezi deset nejčastějších příčin smrti. *HÖSCHL, 2002+ 

Sebevraždu lze charakterizovat jako záměrný a sebepoškozující akt, při němž 

osoba, která se ho dopouští, si nemůže být jista, zda jej přežije. Přestože se dá připustit 

i nevědomá motivace, patří k sebevražednému aktu úmysl zemřít „zde a nyní“. Jde též 

o časově ohraničený akt, v průběhu jedné chvíle, několika minut či hodin. 

*MATOUŠKOVÁ, 2013+ 

 

2.1.2 Způsoby suicidálního jednání 

 Způsob suicidálního jednání je důležitým faktorem pro výsledek každého 

sebevražedného pokusu. Obsahem téměř veškerých suicidálních myšlenek bývá úvaha 

o tom, jakým způsobem lze ukončení života docílit. V těchto úvahách hraje významnou 

roli představa a fantazie o účinku jednotlivých metod, posouzení nebezpečnosti a jejich 
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dostupnost. Při hodnocení nebezpečnosti použité metody však zejména u dětí                

a dospívajících musíme počítat s tím, že nebezpečnost nemusí být hodnocena reálně. 

V hrubých obrysech lze použité způsoby suicidálního jednání rozdělit na metody        

tzv. tvrdé a měkké. Mezi měkké metody patří ty, u nichž je nebezpečnost nižší                

a možnost záchrany života vyšší, tedy metody, které většinou nevedou k okamžité 

smrti. Mezi takové metody lze zařadit intoxikaci medikamenty, povrchní pořezání nebo 

skok z nízké výšky. U těchto metod zůstává naděje, že bude dotyčný včas nalezen          

a  zachráněn. U jednotlivých typů suicidálního jednání pak lze uvažovat o vědomých 

nebo nevědomých tendencích přežít sebevražedný pokus. Takzvané tvrdé metody 

naopak vedou nejčastěji okamžitě nebo velmi rychle ke smrti a možnost záchrany je 

velmi snížena, případně vyloučena. Mezi tyto metody patří zejména strangulace 

(oběšení), použití střelné zbraně a skok z velké výšky. Na hranici stojí podřezání, při 

jeho hodnocení musíme brát v úvahu jeho závažnost a též místo suicidálního činu. 

[KOUTEK, 2003] 

 

2.1.3 Motivy suicidálního jednání 

 Při zjišťování motivu suicidálního jednání narážíme na určité problémy. Ať se již 

zamýšlíme nad motivem dokonaného suicidia, nebo při psychiatrickém vyšetření, 

zjišťujeme důvod suicidálního pokusu pacienta, dozvídáme se nezřídka pouze jednu 

z příčin. Často to bývá pověstná poslední kapka, kterou pohár z různých důvodu             

a příčin přetekl. Nad uvedeným důvodem se musíme v každém případě zamyslet           

a posoudit celou situaci komplexně. Velmi často je motivů k takovému jednání více, ty 

se mohou různě doplňovat a vzájemně umocňovat. Rozdílné motivy suicidálního 

jednání jsou jedním z argumentů pro kvalitativní rozdíl mezi suicidálním pokusem          

a dokonalým suicidiem. U pokusů bývají uváděny motivy z oblasti interpersonálních 

vztahů, zatímco k dokonané sebevraždě vedou spíše motivy z oblasti intrapsychické      

a z pocitu ohrožení. Podle statistik dokonaných suicidií v roce 2000 bylo nejčastějším 

zjištěným motivem duševní onemocnění v 9,8%, zdravotní problémy a tělesná vada 

v 9,3%. Následující konflikty a rodinné problémy v 7,1% a jiné osobní konflikty                

a problémy v 6,5%. Statistiky vykazují určité rozdíly mezi oběma pohlavími. Zatímco      

u mužů převažují zdravotní problémy, u žen duševní onemocnění. *KOUTEK, 2003+ 
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2.1.4 Právní aspekty suicidálního jednání 

 Suicidální jednání ve všech svých formách může přinášet situace, v nichž je 

nutné využít právní vědy. Na jedné straně musí být někdy zasahováno do práv 

pacienta, který se pokouší o sebevraždu, na druhé straně jde o řešení případů, kdy 

někdo mohl být druhou osobou v souvislosti se suicidálním jednáním poškozen.            

V prvním případě jde o problematiku převzetí a držení občana v ústavu zdravotnické 

péče bez jeho souhlasu, v druhém o eventuální trestní odpovědnost jiné osoby              

v souvislosti se sebevražedným jednáním. Obecně platí, že každý, kdo má být 

hospitalizován ve zdravotnickém zařízení, musí s přijetím souhlasit. Může samozřejmě 

nastat situace, kdy nemocný léčbu na lůžku bezpodmínečně potřebuje, ale nesouhlasí    

s ní. Zákon, konkrétně § 23, odst. 4 zák. ČNR č. 86/1992 Sb., vymezuje indikace, ve 

kterých je možno zadržet pacienta bez jeho souhlasu. Jedna z indikací udává, že je 

možno zadržet osobu jevící známky duševní choroby nebo intoxikace, ohrožuje sebe 

nebo své okolí. Již proběhlé suicidální jednání v sobě nezřídka skrývá nebezpečí 

opakování sebevražedného pokusu. Nebezpečí suicidia je pravděpodobně jedním          

z nejčastějších důvodů pro hospitalizaci bez souhlasu nemocného. [KOUTEK, 2003] 

 

2.1 Rozdělení sebevražd a základní postupy v PNP 

 

2.2.1 Druhy sebevražd 

 

2.2.1.1 Dokonaná sebevražda 

 Dokonané suicidium může být definováno jako sebepoškozující akt                     

s následkem smrti, který je způsoben sebou samým, s vědomým úmyslem zemřít. 

[KOUTEK, 2003] 

Řada vědců se domnívá, že se mnoho lidí pokouší o sebevraždu, aniž by chtěli 

doopravdy zemřít. Na každého dokonaně suicidujícího dospělého sebevraha připadá 

asi deset sebevražedných pokusů. [FRANKEL, 1998] 

Nejčastějším způsobem provedení dokonané sebevraždy je tzv. tvrdá metoda. 

U obou pohlaví je to strangulace – oběšení. [www.czso.cz] 

 

 



 10 

2.2.1.2 Nedokonaná sebevražda 

Tentamen suicidii neboli nedokonaná sebevražda je pokus o sebevraždu, který 

nemá za následek smrt. [ANDRŠOVÁ, 2012] 

Každá nedokonaná sebevražda se též může definovat jako sebevražedný pokus, 

kdy dotyčný svůj úmysl dobrovolně zemřít přehodnotí, případně mu v dokonání 

sebevraždy někdo nebo něco zabrání. [www.sebevrazda.psychoweb.cz] 

 

2.2.1.2.1  Demonstrační sebevražda 

Demonstrační sebevraždu neboli parasuicidium páchají lidé, kteří ve skutečnosti 

nechtějí zemřít, „pouze“ chtějí demonstrovat svoji tíživou životní situaci. „Lidé, kteří se 

dopouštějí parasuicidia, jednají impulzivně – způsobem, který si říká o odhalení,            

a používají metody, u nichž je malá pravděpodobnost, že budou smrtelné.“ Například si 

záměrně vezmou nižší dávku léků, než je ke smrti potřeba, a vše je načasováno tak, aby 

tyto osoby někdo nalezl dříve, než by nastala teoreticky smrt. Toto chování 

označujeme termínem „demonstrativní sebevražda“. Není vyloučeno, že parasuicidium 

může skončit jako dokonaná sebevražda. *ANDRŠOVÁ, 2012+ 

 

2.2.2 Mýty a fakta o sebevraždách 

Pokud bychom nabyli podezření, že je někdo ohrožen sebevraždou, je vhodné 

jej sledovat důkladněji. Jedinec totiž většinou naznačuje různými způsoby její 

plánování. Tato znamení však často zůstávají nevyslyšena a přehlédnuta. Signály, které 

jedinec vysílá, shrnuje pojem presuicidální mentalita. Mohou obsahovat následující: 

 

▪ dominance deprese, beznaděj, zoufalství, smutek, 

▪ zájem o problematiku sebevražd a smrti (knihy, filmy), 

▪ sebevražedné fantazie (co bych, jak bych) – suicidální úvahy, 

▪ vnuknutí/nápad – smrt jako plnohodnotné řešení situace, 

▪ útlum střídán hyperaktivitou, 

▪ odpor k učení, studiu, zaměstnání, 

▪ auto- i heteroagrese, 

▪ záchvaty pláče, vzteku – emoční labilita, prudké kolísání nálad, 
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▪ někdy hyperaktivita a uklidnění (zlepšení nálady). Před spácháním – již 

je jasno, jak pryč z těžké situace, úleva nad nalezeným řešením, 

▪ bolesti hlavy, změny hmotnosti, 

▪ zužování – kruhu přátel, zájmů, koníčků – izolace („outsider“), 

▪ rozdávání majetku, 

▪ zhoršení, selhávání ve škole, v práci, rodině, 

▪ ztráta komunikace, sociální fobie, 

▪ zneužívání toxických látek, 

▪ negativní hodnocení budoucnosti, budoucnost beze mě, 

▪ myšlenka  tendence  úvahy  hodnocení  rozhodnutí o realizaci. 

*ANDRŠOVÁ, 2012+ 

 

Jedna z potíží při zkoumání sebevražd v jakékoli věkové skupině je skutečnost, že 

sebevraždy jsou obklopeny mnoha mýty. Zatímco existuje spousta hledisek, kvůli nimž 

se odborníci často neshodnou, několik základních faktů je jistých. [FRANKEL, 1998] 

 

1) Lidé, co o sebevraždě mluví, ji nikdy nespáchájí. 

V 60-ti až 80-ti procentech všech případů dávají sebevrazi svůj záměr nějak 

najevo. Někdo skutečně může otevřeně uvažovat o spáchání sebevraždy, nebo 

může mluvit o tom, co se stane až umře nebo žertovat o sebevraždě. Každému, kdo 

mluví o sebevraždě, by se mělo pozorně naslouchat, zvlášť, když se jedná o někoho, 

kdo je v depresi nebo kdo zažil v nedávné době nějakou ztrátu nebo zklamání. 

 

2) Lidé jsou náchylnější k sebevraždě za špatného, deštivého počasí než za jasného 

a slunečného dne. 

Sebevražda je často spojena s pocitem osamění. Ohrožený člověk se tedy může 

cítit méně osamělý za ponurého dne, kdy všichni ostatní se také cítí na dně. 

Slunečný den může osamělému člověku v depresi připadat jako důkaz toho, že se 

nedokáže radovat ze stejných věcí jako ostatní. 

 

3) Většina sebevrahů jsou blázni. 

Sebevrazi jsou schopni vést normální, často i úspěšný život do té doby, než se 
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rozhodnou ho sami ukončit. Může existovat strašný a bolestivý rozdíl mezi tím, co 

sami cítí, a tím, jak se jejich život jeví ostatním. 

 

4) Když někdo přežije pokus o sebevraždu, už se obvykle znovu o sebevraždu 

nepokusí. 

Ačkoliv mnoho lidí, kteří přežijí pokus o sebevraždu, už nikdy pokus neopakují, 

jiní pokus opakují několikrát, buď během jednoho životního období, nebo i po 

dlouhé době. Pro ty, kteří to zkusili jenom jednou, mohl pokus o sebevraždu 

znamenat vyřešení nějakého konfliktu anebo se jim dostalo takové pomoci, jakou 

potřebovali. Ti, kteří to zkoušeli vícekrát, mohli mít pro své jednání mnoho důvodů. 

 

5) Jestliže je někdo skutečně rozhodnut spáchat sebevraždu, pak už se mu v tom 

nedá zabránit. 

Na sebevraždách je naštěstí pozitivní to, že se jim dá zabránit. Jak bylo výše 

naznačeno, člověk, který uvažuje o sebevraždě, bude o svém rozhodnutí přímo či 

nepřímo mluvit, nebo bude nějakým jiným způsobem dávat najevo varovné signály. 

[FRANKEL, 1998] 

 

2.2.3 Způsoby sebevražd a základní postupy v PNP 

 

2.2.3.1 Intoxikace 

 Intoxikace neboli otrava látkou, která není organismu vlastní, je v medicíně 

prvního kontaktu poměrně častým jevem. O aktuálním klinickém stavu pacienta 

rozhoduje několik faktorů: 

 

▪ farmakologické vlastnosti látky, 

▪ dávka, 

▪ cesta vstupu do organismu, 

▪ odolnost jedince, 

▪ doba, která uplynula od vstupu látky do organismu. *ŠEBLOVÁ, 2013+ 
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U otrav nejde a nemůže jít o jasně definovanou patofyziologickou jednotku pro 

velké množství možných typů intoxikací, přístup je tedy převážně symptomatický.         

V první řadě musíme určit, zda se vůbec jedná o intoxikaci, což bývá obtížné zejména   

u pacientů v bezvědomí. *ŠEBLOVÁ, 2013+ 

Intoxikace je druhý nejčastější způsob sebevraždy u žen. V dnešní době se od 

otrav jedy z rostlin a hub odstupuje a převažují intoxikace léky, které jsou dnes běžně  

k dispozici. Často je intoxikace kombinovaná, kdy suicidant požije léky v kombinaci        

s alkoholem. [POKORNÝ, 2003] 

 Nejčastější intoxikace vznikají pomocí léků jako jsou: benzodiazepiny, 

barbituráty, antiepileptika, antidepresiva, především tricyklická antidepresiva, 

neuroleptika, paracetamol, salicyláty, beta–blokátory, antihistaminika, inzulin                

a antidiabetika a v neposlední řadě organofosfáty. *POKORNÝ, 2003+ 

 Mezi další způsoby intoxikace patří např. intoxikace alkoholy (ethanol, 

methanol, glykoly), inhalační intoxikace (oxid uhelnatý), intoxikace přírodními jedy 

(houby, rostlinné alkaloidy) a intoxikace návykovými látkami (halucinogeny, 

psychostimulancia). 

 Pří intoxikacích postupujeme obvykle symptomaticky. Při ohrožení vitálních 

funkcí musí diagnostika a terapie probíhat současně. Zkontrolujeme stav vědomí           

a dýchání a zajistíme adekvátní ventilaci a oxygenaci. Je-li stav pacienta nestabilní nebo 

uvažujeme o aplikaci antidot, zajistíme přístup do oběhu. Některá antidota jsou 

použitelná v rámci zásahu záchranné služby v terénu: 

 

▪ atropin jako nespecifické antidotum při otravě organofosfáty, 

▪ etanol při otravě metanolem a etylenglykolem, 

▪ kyslík při otravě oxidem uhelnatým, 

▪ hydroxykobalamin (Cyanokit®) pro otravu kyanidy (limitem je vysoká cena), 

▪ n-acetylcystein při otravě paracetamolem, 

▪ kalcium při prokázané otravě antagonisty kalciových kanálů, 

▪ flumazenil při otravě benzodiazepiny, 

▪ naloxon při otravě opiáty, 

▪ glukagon při otravě betablokátory, *ŠEBLOVÁ, 2013+ 
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▪ podává se též živočišné uhlí, které je tzv. univerzální antidotum, a to v dávce 

1g/ kg hmotnosti klienta. [POKORNÝ, 2003] 

 

Monitorování oběhových parametrů je samozřejmostí, sledujeme účinnost 

ventilace. Součástí vyšetření je vždy i základní neurologické vyšetření. Velmi pečlivě 

zhodnotíme stav pacienta s ohledem na možný úraz, jehož příznaky může intoxikace 

zastřít. Nezapomínáme na regulaci tělesné teploty – při hypotermii pacienta 

zahříváme, při hyperpyrexii chladíme. *ŠEBLOVÁ, 2013+ 

 

2.2.3.2 Pořezání 

Řezné rány (vulnus scissum) vznikají tahem a tlakem ostrého nástroje ve směru 

jeho dlouhé osy po povrchu těla. Jsou delší, než je šířka rány, jejich okraje jsou hladké, 

úhly ostré. Nejhlubší bývají uprostřed nebo blíže k úhlu, v jehož směru byly vedeny       

a kde končí. Rány bývají nejčastěji přímočaré nebo lehce obloukovité, pokud nástroj 

působil šikmo k povrchu těla, mohou být více obloukovité až lalokovité, může být           

i odříznut kožní lalok se vznikem oválného defektu kůže, a to v závislosti na úhlu, pod 

kterým nástroj působí na tělo, Rána může být rovněž přerušovaná, působil-li nástroj 

jen povrchně na kůži vrásčitou nebo složenou v řasy. Šířka rány je závislá především na 

průběhu proťatých elastických vláken kůže a podkoží. Jestliže jsou elastická vlákna 

proťata příčně, okraje se retrahují a rána více zeje. Podobně zasahuje-li rána až do 

svalstva a byla-li svalová vlákna proťata příčně, rána je více otevřena. *ŠTEFAN, 2012+ 

Sebevražedné řezné rány bývají umístěny nejčastěji na zápěstí, na předloktí, 

v loketních jamkách, na krku, popřípadě v podkolenních jamkách a na zadních stranách 

lýtek a kolem kotníků. Bývají na nekrytých nebo odkrytých a přístupných částech těla, 

sebevraždu však nelze vyloučit ani při ranách vedených do míst krytých oděvem. 

Řezných ran bývá často více, bývají rovnoběžné, poněvadž končetina nebo krk bývají 

drženy ve stejné poloze a nástroj bývá opakovaně veden stejným směrem. Typické pro 

sebevražedné řezné rány jsou povrchní nářezy kůže při jednom z úhlů hlavní rány. 

Sebevrah buď neměl dost odvahy poranit se ihned do hloubky, nebo hledal vhodnější 

místo k nasazení nástroje (tzv. zkusmé rány). U praváků jsou rány umístěny na levé 

horní končetině nebo na levé straně krku. Na zápěstích, předloktích a v jamkách 

loketních rány probíhají obvykle příčně, na krku lehce šikmo zezadu shora, dopředu      
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a dolů. Na krku mohou být řezné rány, zvláště při použití ostrého nástroje, velmi 

hluboké. Může dojít k přetětí velkých krčních cév, hrtanu, průdušnice a jícnu, takže 

zasahují až k páteři, kde může vzniknout i nářez v periostu. Nejhlubší řezné rány bývají 

na krku. *ŠTEFAN, 2012+ 

 Ošetření se shoduje s popsaným běžným prozatímním ošetřením ran. Je-li          

v ráně otevřena větší žíla, vytéká z rány tmavá krev. Toto krvácení již může ohrozit 

raněného větší ztrátou krve. Při lokalizaci rány na krku, horních částech hrudníku nebo 

paže je nebezpečí vzniku vzduchové embolie. Krvácení vyžaduje přiložení tlakového 

obvazu, který je většinou dostačující a brání stlačením periferního konce otevřené žíly 

ztrátám krve a současně stlačením centrálního konce žíly nasávání vzduchu.      

Pokračuje-li krvácení, je většinou chyba v naložení tlakového obvazu. Je třeba upravit 

obvaz a jeho umístění. Při tom kontrolujeme pulzaci na tepnách periferně, kterou by 

obvaz ovlivnit neměl. Je potřeba odstranit všechny tísnící části oděvu, které brání 

centrálnímu odtoku žilní krve a mohou vést naopak k větším ztrátám žilní krve ranou. 

Poranění periferní tepny v ráně se projevuje větším výronem světle červené krve           

z rány, někdy pulzující nebo dokonce stříkající. Zda je tepna přerušena částečně nebo 

úplně, nelze při první pomoci často rozhodnout a těžkosti vznikají i při odhadu, zda jde 

o krvácení z menší či větší tepny při umístění rány nad nebo v blízkosti průběhu většího 

tepenného kmene. U menších tepenných krvácení postačuje většinou přiložený 

kompresivní obvaz podobně, jako bylo uvedeno u krvácení žilního. Krvácení z velkých 

tepen musí zachránce co nejrychleji vyhledat a prstem stlačit kmen tepny proti nejbližší 

kosti nad ranou nebo přímo ranou směrem centrálním. K tomu, aby manévr byl co 

nejrychlejší, jsou nezbytné anatomické znalosti o průběhu hlavních tepenných kmenů   

a o umístění tlakových bodů. Při krvácení z dolní části paže a lokte stlačujeme pažní 

tepnu proti pažní kosti. Tepnu loketní stlačujeme proti dolní části pažní kosti v mediální 

části loketní jamky při krvácení na předloktí. Při poranění a tepenném krvácení              

v oblasti zápěstí a dlaně stlačujeme současně tepnu vřetenní a loketní na palcové          

a malíkové straně volární dolní části předloktí. *ZEMAN, 2003+ 

 Při masivním krvácení je nutno pomýšlet i na možnost, spíše pravděpodobnost 

vzniku šokového stavu, kdy v tomto případě vzniká hypovolemický šok ze ztrát 

intravazálního objemu, přesněji z krevních ztrát, kdy se jedná o hemoragickou 

podskupinu hypovolemického šoku. Jako důsledek šokového stavu se objevuje 
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zmatenost, bledá až cyanotická barva kůže, chladná a opocená pokožka, v prvotní fázi 

tachykardie přecházející postupně v bradykardii, těžko hmatný puls na periferii, 

hypotenze, apatie, somnolence až bezvědomí. Vždy je nutné mít na paměti, že při 

každém úrazu děláme protišoková opatření i v případě, že nejsou viditelné jakékoliv 

známky šoku. Například u krevních ztrát jsou jisté známky šoku viditelné vcelku pozdě, 

a to až při ztrátách větších než 30 % intravazálního objemu. Mezi první protišoková 

opatření patří vhodná poloha, kdy protišoková poloha vzniká při elevaci dolních 

končetin asi 30 cm nad podložku. V předlékařské první pomoci, kde je to možné, je 

efektivnější uložit zraněného do tzv. Trendelenburgové polohy. Celé tělo ukládáme tak, 

že hlava se nachází níže než dolní končetiny a mezi tělem a podložkou je tvořen uhel 

cca 30 °. Vhodné je zvýšit nabídku kyslíku, a to zahájením oxygenoterapie, a je nutné 

zahájit včasnou volumoterapii. Při ní podáváme krystaloidní a koloidní roztoky zároveň. 

Je dobré zahájit náhradu volumoterapii elektrolytovým roztokem např. Hartmannovým 

roztokem® nebo Ringer – laktátem®. Na úvod by měly být ztráty cirkulující tekutiny 

nahrazeny v 10 až 15 minutách rychleji. U dospělého aplikujeme 1 až 2 litry roztoku      

a u dětí 20ml/kg celkové váhy. Po elektrolytovém roztoku je vhodné aplikovat 

plasmaexpander (např. Dextran®), tedy koloidní náhradní roztok, jedná se zde                 

o náhražku plazmy. *POKORNÝ, 2003+ 

 

2.2.3.3 Skok z výšky 

 Sebevrazi tuto metodu nejčastěji volí stylem skoku z mostu, ze střechy či 

skokem z okna panelového domu. Pokud člověk skok přežije, tak nejčastějším 

zraněním skokem z výšky jsou polytraumata.  

 Polytrauma je současné poranění více tělesných systémů či regionů, přičemž 

nejméně jedno z nich bezprostředně ohrožuje život raněného. Jsou spojeny s vysokou 

mortalitou, morbiditou a mnohdy i invaliditou. Poranění v jednotlivých regionech musí 

být závažné – např.: 

 

▪ hlava: komočně-kontuzní syndrom, nitrolební krvácení, zlomeniny lebky 

nebo obličejového skeletu, 

▪ hrudník: sériové zlomeniny žeber (více než 3), zlomeniny sterna, poranění 

nitrohrudních orgán, 
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▪ břicho: poranění nitrobřišních a retroperitoneálních orgánů, 

▪ pohybový aparát: poranění pánevního kruhu, acetabula, páteře, dlouhých 

kostí, dislokované nitrokloubní zlomeniny a dilacerace končetin, mimo 

poranění prstů. [POKORNÝ, 2003] 

 

Za neodvratitelnou příčinu smrti pokládáme těžké poranění mozku, 

prodloužené míchy a roztržení velkých cév (aorta, v.cava). Za odvratitelnou příčinu 

smrti pokládáme obstrukce horních cest dýchacích, tenzní pneumotorax a srdeční 

tamponádu. [POKORNÝ, 2003] 

Cílem první pomoci je: zajistit vitální funkce, bránit rozvoji úrazového šoku, 

připravit pacienta na transport. Postupujeme zásadně podle systému ABC            

(airway – breathing – circulation). V algoritmu ošetřovacích kroků následuje kontrola 

krvácení ihned po zajištění vitálních funkcí a po první diagnostice všech poranění. Při 

poranění hlavy je nutné opakovaně sledovat stav vědomí. Při polytraumatech se 

chováme, jako kdyby byla poraněná páteř, její zranění nelze totiž v tak těžkém stavu 

vyloučit. Zde je nejdůležitější imobilizace. Krční páteř znehybníme krčním límcem, 

hrudní a bederní páteř nejefektivněji imobilizujeme vakuovou matrací. Při poranění 

páteře předpokládáme přítomnost edému míchy, proto je nutné preventivně nasadit 

Solu-Medrol®, jenž aplikujeme v dávce 30 mg /kg celkové hmotnosti zraněného do  

250 ml fyziologického roztoku a necháme vykapat během 15 minut intravenózně.  

Solu-Medrol® se řadí do skupiny kortikoidů, tlumí zánětlivou reakci a redukují edém. 

[POKORNÝ, 2003] 

Závažné poranění hrudníku vede již na místě nehody k respirační tísni. 

Nejčastější hrozbou polytraumatu u poranění hrudníku je pneumotorax. Vzduch se do 

pleurální dutiny dostává z alveolů poraněné plíce, vzácněji z poraněných bronchů nebo 

při perforaci jícnu. Bývá kombinován s hemotoraxem, a je potom označován jako 

pneumohemotorax. Otevřený pneumotorax je nebezpečný zvláště tehdy, jestliže 

komunikace poraněné plíce se zevnějškem je větší než 2/3 průměru trachey. 

V takovém případě uniká vzduch cestou nejmenšího odporu mimo plíci a ventilace je 

tak neefektivní. V přednemocniční fázi ošetření se přikládá neprodyšný obvaz, který 

však uzavírá ránu ze tří stran, aby se vytvořil ventilový systém a nevznikal tenzní 

pneumotorax. Při uzavřeném pneumotoraxu je vzduch uvnitř a utlačuje plíci, nebo 
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dokonce tvoří tamponádu srdeční. V tomto případě provedeme punkci silnou kanylou   

v 2. mezižebří v medioklavikuální čáře. Tenzní (přetlakový) pneumotorax vzniká 

ventilovým mechanismem při poranění plíce s otevřením většího bronchu nebo při 

otevření pleurálního prostoru navenek. Vzduch se do pleurálního prostoru dostává při 

každém inspiriu a hromadí se zde. Nejprve dojde ke kolapsu plíce a následně k posunu 

mediastina na protilehlou stranu. Zmenší se funkční plocha plíce, zvýšený nitrohrudní 

tlak omezí venózní návrat a poklesne minutový srdeční volum. [POKORNÝ, 2003] 

 

2.2.3.4 Zastřelení 

 Sebevražda metodou zastřelení se řadí mezi tzv. tvrdé metody, kdy je minimální 

šance na záchranu.  

 Střelná rána (vulnus sclopetarium) vzniká střelou vypálenou ze střelné zbraně. 

Rozeznáváme průstřel, zástřel, postřel a nástřel. Při průstřelu střela pronikla tělem. 

Otvor, kterým vnikla do těla, se nazývá vstřel a bývá obvykle menší než výstřel. Otvor 

vzniklý vylétnutím střely z těla se nazývá výstřel. Mezi vstřelem a výstřelem  probíhá 

střelný kanál. Při zástřelu zůstává střela v těle, takže vzniká pouze vstřel a různě dlouhý 

střelný kanál, na jehož konci bývá střela. Postřel vzniká střelou , která zasáhla povrch 

těla jen tangenciálně, takže dochází ke zranění povrchu těla ve tvaru rýhy.        

*ŠTEFAN, 2005+ 

 Následky střelného poranění závisí především na přímém poškození tkání 

střelou, ke kterému přistupuje i nepřímé působení hydrodynamického tlaku. To se 

projevuje nejčastěji v dutině lební při střelení z bezprostřední blízkosti působením 

plynů vzniklých při explozi a vnikajících se střelou do těla nebo při průchodu projektilu 

dutými orgány vyplněnými tekutinou (srdce, žaludek, močový měchýř). V břišní dutině 

může tlaková vlna vést k okamžité smrti peritoneálním šokem. Silný trhavý účinek 

s rozsáhlým potrháním tkáně např. obličeje a lebky vzniká nejen při výstřelu z přiložené 

zbraně k tělu, ale rovněž při použití zbraně se silnější náloží např. pušky. Při výstřelu 

z pušky se trhavý účinek  může projevit i ze vzdálenosti 10-20 cm. *ŠTEFAN, 2005+ 

 Pokud má pacient v době příjezdu záchranné služby zachované základní životní 

funkce, je na prvním místě stavění krvácení, které je uvedeno v kapitole 2.2.3.2. Při 

selhání životních funkcí zahajujeme KPR. 
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2.2.3.5 Oběšení 

 Oběšení (strangulace) je násilné sevření krku smyčkou vlastní vahou, dochází ke 

stlačení krčních cév, dýchacích cest a poranění páteře a míchy; smrtelné může být         

i nekompletní, vahou asi 7kg. Bývá patrná tzv. strangulační rýha, pohmoždění a oděrky, 

překrvení a cyanóza obličeje, spojivkové krvácení. *BYDŽOVSKÝ, 2008] 

 Oběšení je u nás a ve většině zemí nejčastějším způsobem sebevraždy. Smrt 

oběšením je bezbolestná pro okamžité bezvědomí. Mohou být nalezeny i jiné známky 

násilí, např. řezné rány, svědčící pro předcházející sebevražedný pokus. *ŠTEFAN, 2012+ 

 Dušení věšením je vyvoláno tlakem škrtidla, které je utaženo kolem krku, 

pasivně hmotností celého těla nebo jeho části. Protože ke stlačení a uzávěru krčních 

cév stačí jen relativně malá síla, k oběšení může dojít i vsedě, vkleče nebo vleže. Při 

oběšení se na smrti podílí ischémie mozku, uzavření dýchacích cest zmáčknutím            

a podráždění n.vagus, n.laryngicus cranialis a sinus caroticus. Po utažení škrtidla 

dochází takřka okamžitě k bezvědomí. Pokud dojde jen k uzávěru krčních žil, dochází 

k abnormálnímu překrvení hlavy s tvorbou krevních výronků ve spojivkách a kůži a ke 

krvácení z nosu. K uzávěru dýchacích cest dochází tlakem pod úhly dolní čelisti 

probíhajícího škrtidla, které vytlačí kořen jazyka dozadu a nahoru proti měkkému patru 

a nosohltanu. Podráždění nebo poškození n.vagus může vést k náhlé zástavě srdce. 

Srdeční činnost však může být zachována až čtvrt hodiny. Pokud během několika minut 

po zatažení škrtidla dojde k jeho uvolnění nebo se škrtidlo uvolní při jeho přetržení, 

může se podařit postiženého zachránit; často však již zůstávají trvalé následky 

v psychické oblasti. *ŠTEFAN, 2012] 

 V okolí strangulační rýhy, nejčastěji hned pod ní, se mohou nalézt oděrky, které 

vznikly tím, že škrtidlo uložené kolem krku se při zatažení smeklo vzhůru. Tyto oděrky 

mívají nejčastěji pruhovitý tvar, probíhají rovnoběžně se strangulační rýhou, velmi 

často s ní souvisí a do ní přecházejí. K sesmeknutí škrtidla a k vytvoření oděrek dochází 

hlavně při použití škrtidel málo pružných. Oděrky bývají nejčastěji na vystupujících 

částech krku, tedy nad hrtanem a pak na místě protilehlém úponu škrtidla. Výjimečně 

se v okolí rýhy mohou nalézt oděrky od nehtů, jejichž vznik je vysvětlován tím, že 

sebevrah se snažil vyprostit z kličky. *ŠTEFAN, 2012+ 
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Typická pro oběšení je  tzv. hangman's fracture (katovská zlomenina), kdy dens 

axis útlakem poškodí míchu. Poranění míchy je vždy třeba předpokládat a podle toho 

s postiženým manipulovat. *BYDŽOVSKÝ, 2008] 

Pokud sebevrah při příjezdu posádky nejeví jasné známky smrti, zahajuje se 

kardiopulmonální resuscitace včetně imobilizace krční páteře.   

 

2.2.3.5 Utonutí 

Vodní plochy a toky přitahují kandidáty sebevraždy na celém světě. Kdo se chce 

utopit, volí raději řeku či rybník než moře, přičemž veřejné nádrže, plavecké bazény       

a vany následují až ve velkém odstupu. Bylo zjištěno, že tito sebevrazi spojují utopení 

jestě se skokem z výšky a skáčou raději z mostu. Někteří lidé se navzdory značnému 

odhodlání v poslední chvíli zaleknou, že je pud sebezáchovy od jejich úmyslu odvrátí,    

a tak si, než skočí, poutají kolena, nohy anebo ruce za zády. Často si také naplní kapsy 

oblázky nebo si uvážou kolem krku provaz s těžkým kamenem na konci. [MONESTIER, 

2003] 

Zatímco někteří se nechají v poslední chvíli vyrvat smrti, jiní často své zachránce 

odstrkují a odmítají se chytit provazu, který jim hodí. Stává se dokonce, že mnozí 

sebevrazi se poté, co je vytáhli na břeh, opět vrhnou do vln. Jiní ve vzteku napadají své 

zachránce. [MONESTIER, 2003] 

Tonutí  se  jeví  jako  respirační  insuficience  způsobená  neprůchodností 

dýchacích cest. Při aspiraci sladké vody, jež je hypotonická ke krevní plazmě, nastává  

transport  tekutiny  z alveolů  do  intravazálního  prostoru.  Zde  vzniká osmotická 

hemolýza, hyperkalémie a rozvíjí se diseminovaná intravaskulární koagulace. Při tonutí 

ve slané vodě se hromadí  tekutina  v alveolech  a  následně  vzniká  plicní  edém.         

U  tonutí  vzniká hypoxémie,  spazmus  bronchů,  to  má  za  následek  vazokonstrikci  

plicních  cév. [POKORNÝ, 2003] 

Hlavním patofyziologickým mechanismem po tonutí je hypoxie, edém mozku, 

aspirace a její následky. Do 72 hodin se často vyvíjí syndrom akutní dechové tísně. 

Během tonutí ve studené vodě dochází k hypotermii. Ta má ochranný vliv proti hypoxii. 

V nemocniční péči, po obnovení srdeční akce, pokračujeme poresuscitační hypotermií. 

[www.zdravi.e15.cz] 
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2.2.4 Komunikace se suicidálním pacientem 

Pro některé jedince (bohužel i z řad záchranářů) představuje sebevražedný čin 

naprosto nepochopitelné a neomluvitelné chování. Může se proto stát, že se celý 

výjezd odehrává v duchu „nějaký blázen, jen ať si skočí, k tomu já jezdit nebudu“. 

Tento přezíravý postoj může ještě ztížit celou situaci. Vhodný přístup začíná tím, že 

pacienta nehodnotíme a nesoudíme (jeho důvody) – respektujeme jej takového, jaký 

je, a snažíme se mu pomoci. *ANDRŠOVÁ, 2012+ 

Neexistuje jednotný návod, jak navázat komunikaci se suicidálním pacientem, 

avšak je několik základních bodů, které by mohly vést k úspěchu: 

 

– nutnost vysoké sociální inteligence, dostatku času, empatie, celkově veliká 

náročnost, 

– podání psychofarmak: neuroleptika, benzodiazepiny, 

– pokusit se zachovat klid – neprojevovat svoje emoce (jako např. zděšení, 

překvapení, paniku), 

– nehodnotit klienta, ale situaci – pokusit se okamžitě zredukovat nebezpečí, 

jde-li to, 

– představit se, projevit zájem, navázat klienta na sebe  (podaří-li se nám to  

= přerušíme zužující se kruh), posadit, popovídat, brát vše vážně, 

– nemoralizovat a „nezakazovat“ sebevraždu – chápeme závažnost situace, 

ale stojíme na straně života – ovšem dáváme volbu na rozhodnutí, 

– zkusit probrat možnosti řešení (nebagatelizovat, nemoralizovat, nehádat 

se, neodsuzovat, neobviňovat) – pokoušet se o podpůrný rozhovor, 

– zkusit najít záchytný bod – existuje ještě nějaká životní hodnota? Zbývá 

něco, na čem ještě záleží, je ještě něco důležité? Je nějaká jiná alternativa?, 

– trvalá přítomnost, 

– nabídnout pomoc, společně vymyslet plán, 

– antisuicidální smlouva, kontrakt – smlouva o přežití: „Budu se snažit, abych 

zůstal naživu do… určitě nespáchám sebevraždu do…“, 

– terapie i po nezdařilém pokusu. Terapie/psychologická intervence pro 

pozůstalé – velmi špatně snášeno – „Jak jen nám to mohl udělat?“. 

*ANDRŠOVÁ, 2012+ 
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Možné urgentní terapeutické intervence při nebezpečí suicidálního jednání pak 

lze rozdělit podle klinické situace do 3 skupin: 

 

 okamžitá (i nedobrovolná) hospitalizace je nutná při vysoké 

pravděpodobnosti realizace nebo opakování suicidálního jednání. Rozhodně 

je nutné pokusit se navázat s pacientem verbální kontakt, během rozhovoru 

se k němu opatrně a citlivě přiblížit, a pokud možno je odzbrojit/stáhnout 

například z okna a posadit, případně fyzicky omezit a zamedikovat, je-li to 

třeba (provádí většinou vyjednávač PČR). Vhodnou intervencí u pacienta, 

který je již zajištěn, je trvalý dohled, verbální kontakt a transport do 

psychiatrického lůžkového zařízení, 

 parasuicidální jednání – stav vyžaduje lékařskou pomoc, ale akutně 

neohrožuje život nebo zdraví. Vyšetření psychiatrem je však nutné. Je 

možné ambulantní léčení, jednorázové zklidnění a po zajištění trvalé 

přítomnosti další osoby je možné doporučit ambulantní léčení, 

 podezření na nebezpečí suicidálního jednání. V každém případě je nutné 

psychiatrické vyšetření, psychiatr rozhodne o dalším postupu. *ANDRŠOVÁ, 

2012] 

 

2.3 Statistické údaje suicidia v ČR 

Údaje Českého statistického úřadu (dále jen ČSÚ) o sebevraždách, stejně jako   

o všech dalších zemřelých, vycházejí z Listu o prohlídce zemřelého, který vyplňuje lékař 

provádějící prohlídku, resp. pitvu zemřelého. Až do roku 2012 dostával ČSÚ informace 

o příčinách úmrtí prostřednictvím statistických hlášení o úmrtí, které vyplňoval 

matriční úřad na základě Listu o prohlídce mrtvého/zemřelého. ČSÚ má k dispozici 

údaje o počtu sebevražd za území srovnatelné s dnešní Českou republikou za období 

od roku 1876. Prozatím nejnižší počet zemřelých sebevraždou byl zaznamenán v letech 

2006-2008, kdy svůj život sebevraždou za rok ukončilo 1 400 či méně osob.                     

V posledním pětiletí byl počet sebevražd mírně vyšší. [www.czso.cz] 

Tendenci ukončit svůj život sami měli vždy výrazně vyšší muži než ženy (Příloha 

č.1). Počet sebevražd mužů byl po celou 2. polovinu 20. století minimálně dvojnásobný 

ve srovnání s počtem sebevražd žen. Od devadesátých let se převaha mužů dále 
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postupně zvyšuje. V letech 2009-2013 na jednu sebevraždu ženy připadlo pět 

sebevražd mužů, když sebevraždou zemřelo celkem 7 775 osob, z toho 6 473 mužů       

a 1 302 žen. Počet sebevražd na sto tisíc obyvatel daného věku se postupně s věkem 

zvyšuje až k maximu ve věku 50-59 let u mužů a 45-54 let u žen (Příloha č.2).                  

V pozdějším věku jich opět relativně ubývá. Nejvíce lidí volí pro svou dobrovolnou smrt 

oběšení: v letech 2009-2013 muži z 66 %, ženy ze 45 % (Příloha č.3). Druhou nejčastější 

formou dokonané sebevraždy je u mužů zastřelení (12 %), u žen otrávení (21 %) a dále 

skok s výše (16 %).  [www.czso.cz] 

Podle zažitých pověr si lidé berou nejčastěji život o Vánocích (více si uvědomují 

svou osamělost) nebo na podzim (chmurná nálada). To ale čísla ČSÚ nedokazují. 

Naopak prosinec je měsícem s nejmenším počtem sebevražd (552 v letech 2009-2013). 

Maximální počet zemřelých sebevraždou vykazují jarní měsíce, v letech 2009-2013 to 

byl březen a duben (731 a 706 úmrtí). Sebevražednost se mění nejen podle měsíců, ale 

i podle dnů v týdnu. Zatímco celkový počet zemřelých je do jednotlivých dnů v týdnu 

rozložen v podstatě rovnoměrně (14 % na den), sebevražd je relativně mírně více          

v pondělí (17 % v období 2009-2013) a méně ve dnech víkendu (13 %). V průměru 

denně spáchají sebevraždu 4 osoby. Nejvyšší denní počet evidovaný během období 

2009-2013 byl 13 (dne 27. 6. 2011). [www.czso.cz] 

Sebevražednost se mění nejen podle měsíců, ale i podle dnů v týdnu.                  

V následujícím zkoumání byly sebevraždy započítány do jednotlivých dnů v týdnu 

(pondělí až neděle) pokud tento den nebyl státním svátkem. Sebevraždy, ke kterým 

došlo v den státního svátku, byly započteny do samostatné položky „svátek“ a nikoliv 

do příslušného dne v týdnu. Z porovnání průměrných denních údajů za zkoumané 

období roků 2001-2005 vyplývá, že k největšímu počtu sebevražd dochází na začátku 

týdne, tedy v pondělí (Příloha č.4). Na tento den připadá v průměru 5,0 sebevražd.       

V úterý je již počet nižší – 4,6 a  pak každý následující den v týdnu až do pátku se 

průměrná hodnota dále snižuje, ovšem již jen mírně - o 0,1 případu na den. Další 

výraznější pokles (na průměr 3,9) je v sobotu. Neděle přináší proti sobotě mírné 

zvýšení, ale údaj zůstává pod úrovní pracovních dní. Ve svátky byl průměrný počet 

sebevražd o málo nižší než v neděli.  V relativním vyjádření, vztaženému                          

k průměrnému počtu sebevražd na jeden den v hodnoceném období, je pondělí 13 % 

nad průměrem a sobota 11 % pod průměrem. [www.czso.cz] 
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3 Praktická část 

 

3.1 Kazuistiky 

 

3.1.1 Kazuistika č.1 

J.J., *1975 

Indikace: sebevražda oběšením 

Posádka: RLP 

Pohlaví: žena 

Věk: 40 let 

Únor, pátek, 11:23 hod. 

 

Anamnéza: 

OA: deprese 

AA: ne 

FA: Prozac® 20mg 

Sociální anamnéza: rok po rozvodu, 11-ti letý syn v péči otce, bydlela sama v bytě 1+1, 

vzdělání – střední vzdělání s výučním listem (prodavačka) 

 

Pacientka nalezena bývalým manželem oběšená na zahradě, na větvi stromu, 

odřízl ji, volal 155 a byla zahájena TANR do příjezdu RLP, kdy lékař konstatoval smrt. 

GCS 1-1-1, EKG izoelektrická linie, strangulační rýha jasně viditelná, atypická, 

levostranná, Tonelliho příznak pozitivní, provedeno ohledání – neshledány známky 

dalšího traumatu, bývalý manžel udává, že si dlouho stěžovala na samotu. Na místě 

PČR, odeslána na soudní pitvu.  

 

Soudní pitva: 

Příčina smrti udušení z oběšení, šetřeno jako sebevražda, při pitvě zjištěny 

poresuscitační (laická resuscitace) anomálie (přítomnost většího množství krve 

v perikardu) , chorobné změny odpovídají věku, vybočuje hyperplazie hypofýzy 

(podvěsku mozkového), v případě zvýšené funkce může být některý z cílových 
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endokrinních žlaz hyperfunkční nebo naopak (hypofunkce..). Toxikologicky se 

neprokázaly žádné léky nebo alkohol , pouze v krvi a v orgánech zjištěn nicotinamid - 

vitamín ze skupiny B6. Během soudní pitvy nenalezeny známky násilí a obrany před 

útokem, vyloučeno cizí zavinění. 

 

3.1.2 Kazuistika č.2 

J.K., *1950 

Indikace: zastřelen 

Posádka: RLP 

Pohlaví: muž 

Věk: 63 let 

Listopad, pondělí, 13:20 hod. 

 

Anamnéza: 

OA: deprese 

AA: neznámá 

FA: neznámá antidepresiva 

 

Nahlášena sebevražda zastřelením. Můž staršího věku ležící v suterénních 

prostorách (posilovna) RD v poloze na břiše bez známek života. Velká krevní ztráta 

kolem hlavy. Na zemi vedle pravého boku leží lovecká brokovnice. Po zajištění místa 

PČR provedeno ohledání. GCS 1-1-1, EKG asystolie. Devastující střelné poranění hlavy 

s lokalizací na levé polovině. Vstřel ústy, výstřel nad levým boltcem, krepitace kalvy, 

jinak bez známek poranění.  

 

Kriminalistický spis: 

Muž J.K., rok narození 1950, abstinent, nekuřák, již 10 let v důchodu, pobírající 

výsluhový příspěvek. V příbuzenstvu sebevražda skokem pod jedoucí vlak – zeť pana 

J.K., rok sebevraždy 2010. Vlastník většího množství legálních zbraní (bývalý zkušební 

komisař pro oddělení zbrojních průkazů). V rozvodovém řízení, s manželkou již nežili ve 

společné domácnosti. V době sebevraždy mělo proběhnout soudní stání ohledně 

svěření dítěte (syn, 14 let) do péče. Z důvodu jeho nepřítomnosti se mu manželka 
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snažila dovolat – neúspěšně. Po příjezdu do jeho bydliště nachází manžela 

v suterénních prostorách ležícího ve velkém množství krve, vedle něj se nachází zbraň. 

Při ohledání nalezena u J.K. větší finanční hotovost v řádu několika deseti tisíců. Dále 

nalezen občanský průkaz, řidičský průkaz a vypnutý mobilní telefon. Dopis na 

rozloučenou nenalezen. Syn, 14 let, ráno odcházel do školy, nevšiml si jakýchkoliv 

změn na otcově chování, jen udává, že večer předchozího dne přinesl domů dvě nové 

brokovnice. 

Praktický lékař neguje jakékoliv onemocnění, pacient se nikdy o sebevraždě 

nezmiňoval, ani ji nijak nenaznačoval. Více se k případu vyjadřovat nemůže z důvodu 

lékařského tajemství.  

Dle výpovědi manželky se J.K. již několikrát v minulosti zmínil o sebevraždě 

stylem citového vydírání, pokud se s ním rozvede. Údajně by jí to nadělil jako dárek      

k narozeninám. To brala ovšem jako vydírání a výsledek jeho slaboty. Udává, že se 

manžel léčil s depresemi, kdy měl stavy apatie, nečinnosti, nezájmu, které trvaly 

několik dní, občas i měsíců. Nedávno upozorňoval rodinné příslušníky, že léky na 

depresivní stavy vysadil. Poslední dobou více utrácel, většinou za zbytečnosti. 

Manželka po jeho smrti zjistila, že J.K. měl několik dluhů a návrh na exekuční řízení. 

Jako závěr motivu sebevraždy uvádí manželka nejen jeho psychický stav, ale zřejmě       

i ztrátu důvěry v celé jeho rodině.  

 

Soudní pitva: 

Toxikologie – negativní na alkohol, negativní na další toxické látky. Posmrtná 

ztuhlost v plném rozsahu, zejména na zadní části těla, obličej nesouměrný, značně 

zakrvácený. V dutině nosní a ústní zasychající krev, v levém zevním zvukovodu stopy 

mozkomíšního moku, zornice okrouhlé, mydriatické. Na prstech a dlani levé ruky 

zaschlé krevní plochy, nad středními články levého ukazováčku a prostředníčku zaschlé 

stříkance krve. Horní čelist rozlomená, probíhající rána nesouměrných okrajů 

v průměru 2 cm, v oblasti tvrdého patra lem hnědočerné barvy s nepravidelnou 

kruhovitou ránou o průměru 2 cm. Rána nad horním úponem levého boltce o průměru 

3 cm, v předozadním směru probíhající rána nerovných okrajů o průměru 4 cm. Za 

zadním úponem boltce je povrchní rána délky 2 cm pronikající jen do podkoží. V oblasti 

zvukovodu je paprsčitá rána průměru 1,3 cm, ze které vyhřezává mozková tkáň a kypře 
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sražená krev. Kosti klenby lební a horní čelist s mnohačetnými třaskavými ranami. 

Rozsáhlý plošný krevní výron v týlní krajině, klenba tříštivě mnohočetně rozlámaná 

v nepravidelné kostní úlomky, vyhřezává mozková tkáň. Tvrdá plena mnohočetně 

potrhána. Mozek, mozkový kmen a bazální ganglia kašovitě rozhmožděné. Nalezeno 

velké množství kostních úlomků a broků. Střelný kanál vede z dutiny ústní do místa 

výstřelu nad levým boltcem. Vlevo 2 cm od střední čáry štítné žlázy zlomená jazylka      

a v těchto místech plošný krevní výron. Hrudní koš fyziologický. Plíce a srdce bez 

patologických změn. V průběhu pitvy nebylo zjištěno jiné poranění, které by svědčilo 

obraně před útokem. Shledané patologické abnormality typické pro sebevraždu 

střelnou zbraní. 

 

3.1.3 Kazuistika č.3 

M.N., *1965 

Indikace: sebevražda oběšením 

Posádka: RZP + RV 

Poznámka: špatně nahlášená adresa 

Pohlaví: žena 

Věk: 50 let 

Březen, pondělí, 10:25 hod. 

 

Anamnéza: 

OA: deprese 

AA: ne 

FA: Sertralin®, Diazepam® 

 

Dnes nalezena manželem oběšená v koupelně, ve sprše (šňůra od županu 

přivázaná na konstrukci sprchového koutu). Naposledy jí rodina viděla asi před 25-ti 

minutami v pořádku. Při příjezdu pacientka ležící v koupelně, ve sprše. Manžel provádí 

nepřímou masáž srdeční. Pacientka v bezvědomí, GCS 1-1-1, bezdeší, cyanoza hlavy, 

krku. Nereagující mydriáza. Zahajujeme KPCR. I.v. vstup 18G. Monitorace – asystolie. 

Ventilace - samorozpínací křísící vak s O2. Na krku strangulační rýha. Příjezd RV. 

Spolupráce, adrenalin 2 mg i.v., OTI č.7,5, UPV 100% O2, cca po 5-ti minutách akce 
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srdeční 140‘ + pulz na periferii. Transport ARO, UPV dle etCO2 35mmHg, Plasmalyte 

roztok® 500ml. Během transportu nereagující mydriatické zornice, TK 150/100, po        

3 minutách TK 140/100, GLY 19 mmol/l.  

 

Po předání, 11:30, na anesteziologicko-resuscitační oddělení EKG sinusový 

rytmus, TK 130/90, GCS 1-1-1, odběr krve na základní biochemické vyšetření, 

toxikologické vyšetření, hematologické vyšetření a astrup. Po poledních hodinách NZO, 

EKG izoelektrická linie, KPCR, adrenalin 3x 1mg, ve 13:05, po 15 min. KPCR, exitus.  

 

K uvedené věci nebylo možné získat dostatek objektivních informací z důvodu 

stále probíhajícího vyšetřování.  

 

 Poznámka: Na anesteziologicko-resuscitačním oddělení již v minulosti 

hospitalizace po pokusu sebevraždy oběšením, kdy KPCR nebyla potřeba, pacientka 

soporózní, dušná. 

 

3.1.4 Kazuistika č.4 

A.B., *1977 

Indikace: suicidální chování 

Posádka: RLP 

Pohlaví: žena 

Věk: 37 

Leden, pátek, 15:35 

 

OA: CHOPN, deprese, v péči psychiatra 

AA: PNC 

FA: Neurotop®, Epilan D Gerot®, Rivotril®, Paroxetin®, Risperidon® 

 

Dnes propuštěna z JIPu, údajně snědla skleničku Rivotrilu, somnolentní, udává 

jen zhoršené dýchání, mírné bolesti zad, hrdlo klidné, dýchání čisté, sklípkovité, pískoty 

ojediněle. Aplikace i.v. není technicky možná (zjizvená kůže), GCS 3-5-6, TK 130/80,    

HR 62/min, SpO2 97%, T 36,7 °C, transport na JIP. 
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JIP: 

Anamnézu nelze odebrat, údaje ze starší dokumentace 

OA: zbavena svéprávnosti, opatrovník paní M.S., opakovaně hospitalizována u nás pro 

tentamen suicidii – opakovaná intoxikace léky (Rivotril®) s poruchou vědomí, simplexní 

osobnost s pseudoepileptickými disociativními projevy, poruchy chování s agresivitou, 

opakované epi paroxysmy v souvislosti s konzumací alkoholu, hepatitida C, syphylis, 

opakovaně hospitalizovaná v Psychiatrické léčebně A (53x) a Psychiatrické léčebně        

B (24x); CHOPN, abusus heroinu a pervitinu v anamnéze; stav po osteosyntéze pro 

frakturu dolní čelisti 

 

Sociální anamnéza: přechodné bydliště - bydlí na ubytovně s kamarádkou - spolubydlící 

AA: PNC, prach, pyl 

FA: Paroxetin® 20mg 1-0-1, Epilan® 1-1-1, Rivotril® 0,5mg 1-0-1, Atrovent spray® 

 

Nynější onemocnění: Dnes cca před hodinou spolykala 50 tablet Rivotrilu® 0,5mg, 

protože měla nutkání to udělat. Zanechala své přítelkyni dopis na rozloučenou. 

Přítelkyně pak zavolala RLP. 

 

Objektivní nález: Pacientka soporózní, nereaguje na oslovení ani na algické podněty, 

spontánně ventilující, saturace O2 100%, afebrilní, bez klidové dušnosti či cyanosy, 

přiměřené výživy a hydratace, na kůži četné jizvy po sebepoškozování.  

Hlava: zornice izokorické, reagující, jazyk oschlý, tmavá pigmentace dásní. Krk 

s jizvami. Dýchání bilaterálně sklípkovité, čisté, akce srdeční je pravidelná, puls 54/min, 

dvě ohraničené ozvy, TK 115/70. Břicho měkké, nebolestivé, hepar a lien v oblouku,  

DK bez otoků, bez známek zánětu žil. EKG: SR, SF 52/min, ST izo, bez ložiskových změn. 

 

Epikríza: 37-letá nemocná simplexní nesvéprávná pacientka s anamnestickým abusem 

tvrdých drog, s hepatitidou C, po opakovaných suicidálních pokusech a opakovaných 

epi paroxysmech v souvislosti s konzumací alkoholu, mnohokrát léčená v psychiatrické 

léčebně. U nás na JIPu opakovaně hospitalizována pro intoxikaci léky. Proveden 

výplach žaludku – bez známek tabletek, zavedena nasogastrická sonda, podáno aktivní 

uhlí. Vzhledem k nemožnosti zavedení periferní žilní kanyly, rehydratována cestou 
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nasogastrické sondy. Moč testována na toxikologii se závěrem – screeningový test 

pozitivní na BZO-benzodiazepiny, BAR-barbituráty, MOP-morphin, ostatní screening 

negativní.  

Dnes je při vědomí – ospalá, ale probuditelná a odpoví, že chce domů. Dle 

pacientky užití dalších 50-ti tablet Tisercinu®, myslela si, že Rivotril® je málo, neudává 

problémy v domácnosti. V dalším průběhu se nemocná probírá k plnému vědomí, 

okamžitě je extrémně neklidná, agresivní, hlasitě a vulgárně řve na celé oddělení, 

napadá ošetřující personál. Najednou se rozbíhá z lůžka směrem k oknu se záměrem 

skoku, zadržena personálem. Po dohodě s lékařem JIP nemocná kurtována v zájmu 

ochrany personálu a spolupacientů. Po chvíli pacientka souhlasí s transportem. 

Pacientka je z našeho hlediska stabilní a bez těžkostí – stabilní a po dohodě posíláme 

posádkou RZP v doprovodu PČR na PL přes centrální příjem ke konzultaci a rozhodnutí 

dle stavu propustit pacientku do ambulantní péče nebo k hospitalizaci na jejich 

oddělení nebo do jiného oddělení. 

 

Terapie: dnes podán Apaurin® 1amp i.m. v 9hod; FR® 500ml dopoledne 

 

Posudek psychiatrického lékaře: Pacientka přijata po suicidálním pokusu, 

s psychiatrickým postižením, persona simplex s poruchami chování, především 

afektivní poruchy, opakovaně léčena v PL, mentálně retardovaná, pacientka nezvládá 

afekty v jejiž rámci demonstruje sebevražedné tendence. Přivezena na JIP po intoxikaci 

léky, po probrání v průběhu dnešního dne se stala agresivní, verbálně útočná, křičí na 

celé oddělení, dožaduje se propuštění. Celý provoz oddělení je jejím chováním těžce 

omezen. Je při vědomí, nechá se verbálně zklidnit, ale vzápětí křičí, neklidná, 

agitovaná, neprodukuje bludy ani halucinace, afektivně nezvladatelná. Nyní se zhoršuje 

spolupráce, pacientka je nespolupracující, sklony k verbální i brachiální agresi. 

Psychotické stavy nejsou t.č. pozorovány, kognitivní úroveň nízká, suicidální jednání 

nelze vyloučit. Stav po suicidálním pokusu, dekompenzace psychického stavu 

afektivního charakteru u oligofrenní osobnosti. Pacientka je indikována k okamžitému 

překladu na psychiatrické oddělení dle spádu, nutné zklidnění, nelze vyloučit 

pokračování suicidálního jednání, ať už demonstrativního či vážně míněného 

charakteru.  
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Diagnózy:  

Intoxikace Tisercinem® s Rivotrilem®. 

Opakovaná intoxikace léky (Rivotril®) s poruchou vědomí. 

Stav po opakovaných suicidálních pokusech, simplexní nesvéprávná osobnost, poruchy 

chování s agresivitou. 

Abusus heroinu a pervitinu v anamnéze. 

Recidivující epi paroxysmy v souvislosti s konzumací alkoholu. 

Hepatitida C, syphylis dle anamnézy. 

Chronická obstrukční plicní nemoc 

Stav po osteosyntéze pro frakturu dolní čelisti. 

Alergie na penicilin. 

 

Psychiatrická léčebna: Pacientka po příjezdu do PL předvádí koma, zde však po návratu 

slovně i fyzicky agresivní, nutnost kurtování. Druhý den vyšetřena lékařkou a bylo 

shledáno, že toho času není důvod k hospitalizaci v PL (pacient je přiměřeně 

kompenzován). Proto pacientku odesíláme zpět do přechodného bydliště.  

 

3.1.5 Zhodnocení kazuistik 

 Výše psané kazuistiky potvrzují několik statistických údajů. Například, že 

nejčastější den sebevražd je pondělí a nejčastější způsob sebevraždy je oběšení.  

 Všechny kazuistiky spojuje několik faktorů, podložených v teoretické části. 

Jeden z nich je, že většina sebevrahů jsou psychiatričtí pacienti, trpící minimálně 

depresemi a užívající antidepresiva. Další z faktorů jsou rodinné problémy, kdy hraje 

roli např. ukončení manželského svazku (kazuistika č.1 a kazuistika č.2) nebo finanční 

problémy v podobě dluhů a exekucí. U tří kazuistik se setkáváme i s jedním údajem ze 

statistik, a to věk, kdy se jednalo u kazuistiky č.1 o 40-ti letou ženu, u kazuistiky          

č.2 o 63-letého muže a u kazuistiky č.3 o 50-ti letou ženu. Důležitou roli hraje i pocit 

samoty nebo ztráta důvěry v rodině. 

 U třech sebevražd předcházely typické varovné signály. Žena u kazuistiky č.1 si 

již delší dobu stěžovala na samotu, muž u kazuistiky č.2 přímo oznámil manželce 

myšlenku na sebevraždu a žena u kazuistiky č.3 se už jednou o sebevraždu pokusila. 
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3.2 Rozhovory se suicidálními pacienty 

 V rámci mé praxe na výjezdových stanovištích jsem se setkala s větším 

množstvím suicidálních pokusů včetně dokonaných sebevražd. Při transportu pacientů 

do zdravotnických zařízení jsem při odebírání anamnézy zjišťovala nejen důvod 

sebevražedného pokusu, ale i to, zda to byl první pokus a zda pacient o sebevraždě 

přemýšlel již delší dobu.  

Tyto rozhovory proběhly celkem u 26-ti pacientů, z toho u 22-ti žen a 4 mužů. 

Věkové rozmezí bylo od 23 do 51 let, pět pacientů se základním vzděláním, šest se 

středním odborným vzděláním s výučním listem, devět se středním vzděláním 

s maturitou a šest pacientů s vysokoškolským vzděláním. U čtyřech pacientů zjištěna 

suicidalita v rodinné anamnéze.  

U jedenácti pacientů byl pokus o sebevraždu ve stádiu rozhodování, kdy si např. 

opatřili větší množství léků (benzodiazepiny, paracetamol) nebo rozeslali SMS přátelům 

a rodině, kde stálo, že již nechtějí žít. U třech pacientů bylo suicidium formou 

podřezání na zápěstí, kdy si ZZS zavolali buď sami nebo jiný zúčastněný. Další pacienti 

byli transportováni z místa plánované sebevraždy jako byl např. železniční přejezd 

nebo most nad řekou. Zbývající plánovali sebevraždu metodou oběšením nebo 

zastřelením, zejména muži.  

Co se důvodů k sebevraždě týče, nejčastěji to byly problémy mezilidských 

vztahů a finanční krize, zadlužení, exekuce. V neposlední řadě se jednalo                         

o psychiatrické pacienty s několika předchozími pokusy o sebevraždu, ztráta 

zaměstnání, partnera a nádorové onemocnění. Všichni pacienti přiznali, že                     

o sebevraždě již dlouho přemýšleli, a tak se v žádném případě nejednalo o zkratový 

pokus o sebevraždu. 

 

3.3 Rozhovory se záchranáři z praxe 

 Na své praxi jsem také využila možnost rozhovorů se záchranáři na téma 

sebevraždy a přednemocniční péče. Rozhovory proběhly na několika různých 

výjezdových stanovištích celkem s 15-ti záchranáři s praxí na záchranné službě od 5 do 

14-ti let, jak z posádek RLP, tak i RZP. V rozhovoru jsem se zaměřila zejména na četnost 

výjezdů a na nejčastější způsoby sebevražd včetně některých kuriozit. K mému 

očekávání jsem se dozvěděla, že pokusy o sebevraždu stále stoupají úměrně k počtu 
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psychiatricky léčených pacientů. Nejčastěji se jedná o ženy a to ve smyslu 

demonstračních, obvykle opakujících se sebevražd. Demonstrační sebevraždy jsou 

nejčastěji prováděny formou intoxikace léky (antidepresiva, další dostupné léky ve 

smyslu paracetamolu, vše většinou v kombinaci s alkoholem) a dále několika řeznými 

ranami v oblasti zápěstí a stehen. Dále se jednalo o dokonané sebevraždy oběšením      

a střelnou zbraní, kde z řad suicidantů byli převážně muži. U sebevraždy střelnou zbraní 

figurovali nejčastěji muži pracující u složek IZS, nejčastěji Policie ČR. Po příjezdu na 

místo byl se suicidálním pacientem nejčastěji rodinný příslušník či přítel, kteří dostali 

SMS o ukončení života. Záchranáři v poslední době také pociťují nárůst pokusů               

o sebevraždu u dětí a adolescentů. Také nechyběly názory, že pokud mají výjezd 

k sebevraždě, mihne se v hlavě myšlenka, že „zase další blázen, který se chce zabít…“. 

Pacienti jsou směřováni dle příslušného poranění, tj. řezná poranění na 

chirurgickou ambulanci, intoxikace na urgentní příjem a pokusy o sebevraždu na 

ambulance psychiatrických léčeben. Dojezd lékaře byl automaticky indikován ve 

většině případů. 

 Dále jsem se dozvěděla několik kuriozit v oblasti sebevražd, jako např. 

sebevražda intoxikací výfukovými plyny, kdy během pokusu došlo palivo v automobilu. 

Také jeden nedávný výjezd s indikací „úraz“ byl suicidální pokus a to stylem podříznutí 

pohlavního orgánu, konkrétně penisu a následná myšlenka vykrvácení z rány. A jako 

nejčastější, pro někoho úsměvné, „chyby“ při pokusech o sebevraždu bývají špatně 

uvázané smyčky sloužící k oběšení, kdy byla nakonec záchranná služba zavolána 

s indikací psychiatrického stavu. 

 Zhruba 13 záchranářů z 15 se shodlo v názoru, že suicidální problematika 

v přednemocniční péči je stále častější a málokterý zdravotnický záchranář se v této 

problematice orientuje.  

 

3.4 Analýza aspektů vedoucích k sebevraždě 

 Praktická část, kazuistiky a rozhovory, potvrzují řádky z teoretické části. Aspektů 

vedoucích k sebevraždě je mnoho, ale téměř u všech sebevražd, ať již dokonaných, 

nedokonaných nebo u parasuicidia, nalézáme jeden průsečík a to jsou psychiatrické 

aspekty (depresivní poruchy, duševní onemocnění) a mezilidské vztahy. Mohou to být 

vztahy v rodinách, partnerské vztahy nebo přátelství, všude je podstatná komunikace 
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mezi lidmi a určité sociální postavení ve společnosti.  Další z aspektů je finanční situace 

a zdravotní stav. Z jedné kazuistiky a rozhovorů se záchranáři se můžeme dozvědět, že 

rizikovým faktorem pro spáchání sebevraždy je povolání ve složkách integrovaného 

záchranného systému, konkrétně policie České republiky, kdy k sebevraždě může 

dopomoci vlastnictví zbrojního průkazu a legálně držených zbraní.  
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4 Diskuze 

Téma Sebevraždy očima záchranářů jsem si vybrala z důvodu mého zájmu          

o tuto problematiku ze strany psychiatrie, stejně tak i díky četnosti výjezdů 

k psychiatrickým pacientům v rámci mé praxe. Myslím si, že ač jsou sebevraždy častým 

důvodem k výjezdu zdravotnické záchranné služby, není této problematice dávána 

dostatečná edukace v řadách záchranářů.  

Stále jsem se setkávala s názory, proč mě toto téma zajímá, když se jedná          

o „blázny“, kteří sebevraždou nic nevyřeší a že na sebe jen upoutávají pozornost. Sama 

jsem se mohla na výjezdech záchranné služby přesvědčit, že ne vždy souvisel pokus       

o sebevraždu s psychickou poruchou, ale jen o selhání několika životně důležitých 

faktorů – rodina, partner, děti, finance, atd.  

Po definitivním zvolení tohoto tématu jsem si myslela, že oproti ostatním 

spolužákům mám relativně jednoduché téma, které se mi bude zpracovávat rychle        

a snadno, včetně praktické části – kazuistik. Opak byl samozřejmě pravdou. První 

problém nastal s literaturou, která by se přímo věnovala této problematice. Zmínky       

v knihách a učebnicích se zdravotnickou tématikou samozřejmě jsou, avšak s velice 

obecnými informacemi a v maximálním rozsahu dvou až tří stránek. Po velice 

důkladném hledání na internetu se mi podařilo objevit několik knih, ať již přímo nebo 

nepřímo, věnovaných sebevraždám. Několik z nich se mi podařilo naleznout v knihovně 

ve formě výtisku a další na internetu v elektronické podobě. Jako další zdroj informací 

do mé absolventské práce jsem nalezla na webových stránkách, jako je např. Český 

statistický úřad nebo webová stránka věnující se sebevraždám, založenou a editovanou 

PhDr. Michaelou Peterkovou.  

Další překážkou, která nastala, bylo psaní kazuistik. Musela jsem navštívit   i 

Policii České republiky, abych mohla použít co nejvíce informací. Ty jsou obsaženy 

v policejních spisech, ke kterým mají přístup pouze osoby s ověřením zajištění ochrany 

utajovaných informací, proto mi byly s ústním souhlasem poskytnuty informace 

formou rozhovoru s vyšetřujícím kriminalistou. 

U praktické části jsem se ještě více utvrdila v obecně známých pravidlech, které 

jsou psány v části teoretické. Například, že pokud se nejedná o zkratovitou sebevraždu, 

suicidant téměř vždy dává najevo ve svém okolí tzv. varovné signály. V neposlední řadě 
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je pravdou, že většina sebevrahů jsou psychiatričtí pacienti, kteří se buď v minulosti     

o sebevraždu pokusili, mluvili o ni nebo ji mají v rodinné anamnéze. Sama jsem se 

přesvědčila o tom, že lidé po pokusu o sebevraždu mají potřebu mluvit s jinými lidmi    

a svěřit se, což se projevilo zejména u rozhovorů se suicidálními pacienty, kdy jsem se 

při základním odběru anamnézy dozvídala více a více informací, aniž bych se na ně 

kolikrát sama dotazovala. Po rozhovorech se záchranáři bylo pro mě překvapujícím 

zjištěním, že se sami záchranáři začali o tuto problematiku více zajímat. Zjišťovali 

dostupnost literatury, věnující se sebevraždám v oblasti urgentní medicíny a žádali mě, 

zda by si mohli tuto práci v budoucnu přečíst a třeba se i něco nového dozvědět.  

Při psaní práce jsem se nejednou setkala s názorem, že by se sebevrahům 

nemělo pomáhat – „Pokud si chtějí vzít život, tak na to mají právo!“. Na jednu stranu 

na tom něco málo pravdy zřejmě je, ale myslím si, že se do stavu spáchání sebevraždy 

může dostat kdokoliv z nás, aniž by si to teď připustil. Jak je známo, většinou to může 

být ta poslední kapka, která dopomůže člověku až na dno. V tomto všem hrají vždy roli 

rodinné vztahy, partnerské vztahy, finanční situace, poměry v zaměstnání nebo ve 

škole, zdravotní stav a další. Stačí, aby selhalo několik těchto faktorů, člověk se může 

náhle ocitnout v koloběhu pro něj neřešitelných problémů a myšlenky na sebevraždu 

přijdou, aniž by o tom dotyčný dosud někdy přemýšlel. 
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Závěr 

 Cílem mé práce bylo popsat a seznámit čtenáře s problematikou sebevražd 

prostřednictvím nejen čtyř kazuistik suicidálních pacientů, provést rozhovory se 

suicidálními pacienty a záchranáři z praxe a na základě dostupných informací 

analyzovat aspekty vedoucí k sebevražednému chování. 

 Zpracovala jsem teoretickou část, kde jsem se zaměřila na sebevraždy obecně, 

jako např. definice sebevraždy, způsoby a motivy suicidálního jednání. V dalších 

kapitolách jsem rozdělila sebevraždy dle druhů a způsobů a popsala základní postupy  

v přednemocniční péči. V závěrečných kapitolách teoretické části je popsána 

komunikace se suicidálním pacientem a statistické údaje suicidia v České republice. 

 V praktické části jsem zpracovala čtyři kazuistiky suicidálních pacientů, z nichž 

dvě jsou dokonané sebevraždy, jedna nedokonaná sebevražda s úspěšnou 

kardiopulmonální resuscitací a jedna kazuistika pojednávající o opakovaných 

demonstračních pokusech suicidia. Dále jsem provedla rozhovory se suicidálními 

pacienty a záchranáři z praxe. Celou praktickou část jsem vyhodnotila formou analýzy 

aspektů vedoucích k sebevražednému chování. 

 Domnívám se, že cíle práce jsem splnila a byla bych ráda, kdyby má 

absolventská práce poskytovala podrobnější pohled do této problematiky nejen dalším 

studentům – záchranářům, ale i zdravotnickým pracovníkům, kteří by se chtěli v tomto 

směru dozvědět více.  
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Summary 

The graduate assignment deals with the topic of suicide from the point view of 

a paramedic. Suicide attempts occur quite often and they become quite daily routine 

emergency in practice of paramedics. 

Suicide behaviour can be understood as an intentional self-harming act during 

which a person should not be sure if he survives. Suicide means voluntary and 

intentional life termination. By analysis of motives we can learn that there is not the 

only motive, but there are more of them. Suicide is often carried out as a result of 

despair, the cause of which is frequently attributed to a mental disorder such as 

depression, bipolar disorder, schizophrenia, borderline personality disorder, 

alcoholism or drug abuse. The common methods include hanging, poisoning and 

firearms. There is no known unifying underlying pathophysiology for either suicide or 

depression. According to statistics it is stated that men commit suicides more often 

than women. 

The assignment deals with suicide behaviour as the actual state in psychology 

and describes briefly the ways of suicide and its placement in prehospital delivery of 

emergency and focuses on the communication with a suicidal patient.  

The ambulance crew with a doctor arrive to the accomplished suicide. In 

Prague, so-called coroner does this work. Whenever the death is unclear, the body is 

sent to the judicial autopsy, which proves the cause of death. First aid for un-

accomplished suicides is very extensive. It can be e.g. the cutting injury, it is important 

to stop bleeding. The same procedure is e.g. for a failed shooting. There is for example 

intoxication by drugs, by natural toxins, by alcohol or by various combinations of the 

above. In this case, first aid is very individual. If we know what the person ingested, 

paramedics apply specific antidotes or they use forced diuresis, etc. More serious 

injuries are attempts to commit suicide by a jump from the height. It can be e.g.            

a jump from the bridge, jump out of the window, etc. If one survives this way of 

commits suicide, mostly in results to polytrauma injuries, which are obviously for 

indication of air medical services and the use of transport aids such as vacuum 

mattresses, scoop stretcher, etc. 
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In these dispatches it is the most important to keep a cool head and act 

professionally, even when it is a suicide attempt. In some cases, when a person is just 

going to commit suicide, there the police at the place of an accident should be present 

and when is indication, as well the fire brigade. 

If patients don't have injuries that require further medical treatment in               

a hospital, they are taken to a psychiatric facility, where they are supervised by             

a psychiatrist. The psychiatrist then determines whether the patient should be 

hospitalized for a long time or not. Unfortunately, the majority of suicidal people try to 

commit suicide again their after discharge from the hospital. 

The main target of the practical part is to create four case histories. The partial 

target is to analyse aspects leading to suicide attempts and interviews with clients. 

The practical part describes four case histories: two accomplished suicides and 

one demonstrative suicide. An interview with a suicidal patient is added with the focus 

on motives of committing it. The practical part also includes several interviews with 

paramedics in practice. 

 

Key words: suicide, self-harm, depression, bipolar disorder, schizophrenia, hanging, 

antidote 
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