
        

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ 

«ΠΡΟΖΓΜΔΝΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΣΗ ΔΠΗΣΖΜΔ ΤΓΔΗΑ» 

 

 

 

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ 

 

 

«ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ. 

ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΚΖ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ  

ΚΑΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΗΝΓΤΝΟΤ» 

 

 

 

 

ΑΝΝΑ ΜΑΡΗΑ ΒΑΡΒΑΕΑ 

Ννζειεύηξηα ΣΔ 

 

Α.Μ. ΜΤΝ33 

 

 

Ζράθιεηο - επηέκβρηος 2021 

 

 

ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ 

ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΤΓΔΗΑ – ΣΜΖΜΑ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ 



2 
 

 

POSTGRADUATE STUDIES 

«ADVANCED CLINICAL PRACTICE IN HEALTH SCIENCES» 

 

 

 

MASTER OF SCIENCE 

 

DIPLOMA THESIS 

«SUICIDE ATTEMPTS: 

EPIDEMIOLOGICAL RECORDING  

AND RELATED RISK FACTORS» 

 

 

 

 

ANNA MARIA VARVAZA 

RN 

 

I.D. MYN33 

 

 

 

Heraklion - September 2021 

 

HELLENIC MEDITERRANEAN UNIVERSITY 

FACULTY OF HEALTH SCIENCES – NURSING DEPARTMENT 



3 
 

ΔΠΗΒΛΔΠΟΤΑ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ 

 

Παηειάροσ Δσρσδίθε 

Καθηγήηρια ΕΛΜΕΠΑ 

 

ΣΡΗΜΔΛΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

 

Παηειάροσ Δσρσδίθε 

Καθηγήηρια ΕΛΜΕΠΑ 

 

Κφλζηαληηλίδες Θεοτάρες 

Επίκοσρος Καθηγηηής ΕΛΜΕΠΑ 

 

Κιεηζηάρες Υρήζηος 

Αναπληρωηής Καθηγηηής ΕΛΜΕΠΑ 

 

ΣΡΗΜΔΛΖ ΔΞΔΣΑΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

 

Παηειάροσ Δσρσδίθε 

Καθηγήηρια ΕΛΜΕΠΑ 

 

Κφλζηαληηλίδες Θεοτάρες 

Επίκοσρος Καθηγηηής ΕΛΜΕΠΑ 

 

Κιεηζηάρες Υρήζηος 

Αναπληρωηής Καθηγηηής ΕΛΜΕΠΑ 

 



4 
 

ΠΡΟΛΟΓΟ – ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 

 

Ζ απόπεηξα απηνθηνλίαο θαη ε εγθαηάζηαζε αλαπεξίαο ή ν ζάλαηνο εμαηηίαο ηεο, είλαη 

ηξαγηθά γεγνλόηα κε επηπηώζεηο ζηελ νηθνγέλεηα ηνπ αηόκνπ πνπ απνπεηξάηαη, ζην νηθείν 

πεξηβάιινλ ηνπ θαη θαη’ επέθηαζε θαη ζηελ θνηλσλία ζηελ νπνία αλήθεη. Οινέλα θαη 

πεξηζζόηεξεο απόπεηξεο θαηαγξάθνληαη παγθνζκίσο θαη έρεη αλαδεηρζεί σο πξόβιεκα από 

πνιιέο θνηλσλίεο θπξίσο ηνπ δπηηθνύ πνιηηηζκνύ, κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη απμεκέλε 

αλάγθε θαηαλόεζεο όισλ εθείλσλ ησλ παξαγόλησλ πνπ ζπληεινύλ ζηελ απόθαζε ηεο 

απόπεηξαο ώζηε λα ππάξρεη θαιύηεξε πξόιεςε απηήο.  

Ζ Διιάδα ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, είρε όιεο εθείλεο ηηο θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο 

γηα λα παξαηεξεζεί νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ζηα θαηαγεγξακκέλα πνζνζηά απηνθηνληώλ. Οη 

έξεπλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ, ηειηθά δελ ήηαλ θαηαηνπηζηηθέο γηα ηελ εμαθξίβσζε ηνπ ηη 

πξαγκαηηθά είρε ζπληειεζηεί, παξά ην όηη ε ππνθεηκεληθή αληίιεςε ησλ επαγγεικαηηώλ 

ςπρηθήο πγείαο θαηεπζπλόηαλ ζηελ αύμεζε ησλ πνζνζηώλ απνπεηξώλ θαη απηνθηνλίαο. 

Ζ παξνύζα κειέηε δηαπξαγκαηεύεηαη ην ζέκα ησλ απνπεηξώλ, γηα ηηο νπνίεο απαηηήζεθε 

λνζειεία ζην Παλεπηζηεκηαθό Ννζνθνκείν Ζξαθιείνπ Κξήηεο (ΠαΓΝΖ), ζε ηξεηο κεγάιεο 

θιηληθέο, ηε Μνλάδα Δληαηηθήο Θεξαπείαο, ηελ Παζνινγηθή Κιηληθή θαη ηελ Φπρηαηξηθή 

Κιηληθή Δλειίθσλ ηνπ λνζνθνκείνπ. Ο ζθνπόο δε, είλαη λα δηεξεπλεζνύλ νη παξάγνληεο 

θηλδύλνπ πνπ ζπλεηέιεζαλ ζηε ιήςε ηεο απόθαζεο γηα ηελ απόπεηξα θαη ηελ 

επαλαιεςηκόηεηα απηήο θαηά πεξίπησζε. 

Θα ήζεια ζε απηό ην ζεκείν λα επραξηζηήζσ ηελ επηβιέπνπζα θαζεγήηξηα ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο, θα Παηειάξνπ Δπξπδίθε, γηα ηνλ ελζνπζηαζκό ηεο 

λα αζρνιεζνύκε κε έλα δύζθνιν ζέκα θαη ηελ πάληα θαίξηα παξέκβαζή ηεο, κέρξη ηελ 

νινθιήξσζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο. Δπίζεο, ηα κέιε ηεο ζπκβνπιεπηηθήο επηηξνπήο, 

θ.θ. Κσλζηαληηλίδε Θενράξε θαη Κιεηζηάξε Υξήζην γηα ηε ζπκβνπιεπηηθή θαζνδήγεζε 

θαζόιε ηε δηάξθεηα εθπόλεζεο ηεο εξγαζίαο. 

Θα ήηαλ κεγάιε παξάιεηςε αλ δελ αλαθεξόκνπλ ζηε ζπκπαξάζηαζε θαη εμαηξεηηθή 

δηεπθόιπλζε πνπ έιαβα γηα ηε δηαρείξηζε ησλ αξρείσλ ησλ θιηληθώλ, από ηνπο θα Μπάζηα, 

δηεπζύληξηα Φπρηαηξηθήο Κιηληθήο ΠαΓΝΖ, θ. Γεσξγόπνπιν, Γηεπζπληή Μνλάδαο Δληαηηθήο 

Θεξαπείαο ΠαΓΝΖ θαη θ. Κνθηεξίδε, Γηεπζπληή Παζνινγηθήο Κιηληθήο ΠαΓΝΖ, θαζώο θαη 

ην πξνζσπηθό πνπ παξά ηνλ θόξην εξγαζίαο είραλ θάζε θαιή δηάζεζε λα βνεζήζνπλ ζηε 

ζπιινγή ζηνηρείσλ. 

Σέινο, έλα κεγάιν επραξηζηώ αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηά κνπ γηα ηελ ππνζηεξηθηηθή ζηάζε ηνπο 

θαζόιε ηε δηάξθεηα ηνπ κεηαπηπρηαθνύ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ. 
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Περίιευε 

Δηζαγφγή 

Ζ επηζπκία γηα απηνθαηαζηξνθηθή αθαίξεζε ηεο δσήο απνηειεί έλα ζέκα πνπ απαζρνιεί 

δηαρξνληθά θάζε θνηλσλία θαη πνιηηηζκό. Ζ απόθαζε ηεο απόπεηξαο είλαη πνιππαξαγνληηθή 

θαη αθνξά ην θύιν, ηελ ειηθία, ηελ θνηλσληθό νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ηελ ςπρνπαζνινγία, 

ηε ρξήζε νπζηώλ θαη άιια ζηνηρεία πνπ είλαη αθόκε ππό δηεξεύλεζε. Ζ απνθαζηζηηθόηεηα 

ηεο απόπεηξαο θξίλεηαη από ηνλ ηξόπν εθηέιεζήο ηεο θαη ηελ αλαγθαηόηεηα λνζειείαο ηνπ 

αηόκνπ ζε ΜΔΘ. 

θοπός 

Ζ θαηαγξαθή ησλ πεξηζηαηηθώλ αζζελώλ κε ηζηνξηθό απόπεηξαο απηνθηνλίαο ιόγσ ηεο 

νπνίαο λνζειεύηεθαλ ζηε ΜΔΘ ή/θαη ηελ παζνινγηθή θιηληθή,  πξηλ ηελ λνζειεία ηνπο ζηελ 

ςπρηαηξηθή θιηληθή ελειίθσλ Πεξηθεξεηαθνύ Παλεπηζηεκηαθνύ Ννζνθνκείνπ, γηα ηελ 

αληηκεηώπηζε ηεο ςπρηαηξηθήο δηάζηαζεο ηεο απόπεηξαο.  

Τιηθό θαη Μέζοδοη 

Αλαδξνκηθή κνλνθεληξηθή κειέηε παξαηήξεζεο κε πιεζπζκό όινπο ηνπο αζζελείο πνπ 

εηζήρζεζαλ ζηε ΜΔΘ, ηελ παζνινγηθή θιηληθή θαη ηελ ςπρηαηξηθή θιηληθή ελειίθσλ ηνπ 

Πα.Γ.Ν.Ζ, γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα 01/06/2018 – 31/07/2021 κε δηάγλσζε εηζαγσγήο πνπ 

εκπιέθεη ηελ απόπεηξα απηνθηνλίαο. Αλαδεηήζεθαλ από ηα ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα θαη ην 

έληππν αξρείν πνπ δηαηεξνύλ νη θιηληθέο ηνπ λνζνθνκείνπ, ζηνηρεία όπσο ειηθία, θύιν, 

θνηλσληθό νηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά, ζπλζήθεο θαη ηξόπνο απόπεηξαο, επαλαιεςηκόηεηα 

απηήο θαη ηειηθή δηάγλσζε ςπρνπαζνινγίαο.  

Αποηειέζκαηα 

Ζ πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο ήηαλ γπλαίθεο (52,3%), ζηα πιαίζηα ηεο παξαγσγηθήο ειηθίαο 

(p-value 0.030). Καηαγξάθεθε κεγαιύηεξν πνζνζηό ζηνπο άγακνπο (48,3%) θαη άλεξγνπο 

(32%), κε 63,4% ηόπν δηακνλήο αζηηθέο πεξηνρέο (p-value 0.027). Ζ πην ζπρλή κέζνδνο 

απόπεηξαο ήηαλ ε ιήςε ππεξδνζνινγίαο ζπληαγνγξαθεκέλσλ θαξκάθσλ (20,3%) αλ θαη 

ζηνπο άλδξεο θαηαγξάθεθε πνζνζηό 18% πνπ έθαλε ρξήζε βίαηνπ ηξόπνπ απόπεηξαο. Ζ πην 

ζπρλή δηάγλσζε ήηαλ ην θαηαζιηπηηθό επεηζόδην (35,1%). Χο πξνο ηηο ζνβαξέο απόπεηξεο 

απηνθηνλίαο νη θπξηόηεξεο δηαθνξέο κε ηνλ ζπλνιηθό πιεζπζκό ήηαλ όηη ε πιεηνςεθία ήηαλ 

άλδξεο (61,9%), εξγαδόκελνη (28,6%), κε πξώηε θαηαγεγξακκέλε απηή ηελ απόπεηξα (81%).  
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σκπεράζκαηα  

Πξνθύπηεη όηη άγακνη ή ρήξνη άξξελεο έρνπλ πςειή πηζαλόηεηα λα απνπεηξαζνύλ. Τπάξρεη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηηο γπλαίθεο θαη ηελ πξώηε λνζειεία. Οη αζηηθέο 

πεξηνρέο δηακνλήο ζπζρεηίδνληαη κε ηελ απόπεηξα απηνθηνλίαο. Χο πξνο ηηο ζνβαξέο 

απόπεηξεο απηνθηνλίαο, βξέζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηε 1
ε
 λνζειεία 

ζε ΜΔΘ θαη ηε βαξύηεηα εηζαγσγήο.  
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Abstract 

Background 

The desire for self-destructive deprivation of life is an issue that concerns every society and 

culture over time. The decision of suicide attempt has many effect factors that concern 

gender, age, socio-economic status, psychopathology, drug use as well as others that are still 

under consideration. The determination of the attempt is relevant to the manner of its 

execution and the necessity of hospitalization of the individual in an Intensive Care Unit. 

Objective 

Study of patients with a history of suicide attempt and hospitalization in ICU and/or general 

pathology clinic, before their treatment in an adult psychiatric ward of a regional university 

hospital.  

Methods 

Retrospective single centre observation study, regarding all patients admitted to the ICU, 

general pathology clinic and the adult psychiatric ward of PaGNH, for the period 01/06/2018 

– 31/07/2021, with an admission diagnosis involving suicide attempt. The data retrieved 

involved age, gender, socio-economic status, conditions and manner of attempt, its recurrence 

and final psychological diagnosis, were retrieved from the electronic systems and the printed 

file kept in the hospital clinics.   

Results 

The majority of the sample was women (52.3%) within the productive age (p-value 0.030). A 

high percentage was recorded among the unmarried (48.3%) and the unemployed (32%) and 

of 63.4% urban residence (p-value 0.027). The most common method was the overdose of 

prescripted drugs (20.3%), although 18% of men used a violent method. The most common 

diagnosis was the depressive episode (35.1%). As for the serious suicide attempts, the main 

differences with the total population were that the majority was men (61.9%), working 

(28.6%) and with this attempt being the first recorded (81%).  

Conclusion 

Unmarried or widowed males are more likely to attempt suicide. There is a statistically 

significant correlation between women and the first hospitalization. Urban areas of residence 

are associated with the attempts. Regarding the SSA, a statistically significant correlation was 

found between the 1
st
 ICU admission and its severity.  



11 
 

1. Δηζαγφγή 

1.1 Γεληθά ζηοητεία 

Ζ απηνθηνλία είλαη κηα ζπλεηδεηή πξάμε πνπ ζθνπό έρεη ηελ απηνθαηαζηξνθηθή 

αθαίξεζε ηεο δσήο ηνπ ίδηνπ ηνπ αηόκνπ θαη απνηειεί έλα ζέκα πνπ απαζρνιεί 

δηαρξνληθά θάζε θνηλσλία θαη πνιηηηζκό. Ζ πξώηε έγγξαθε αλαθνξά ζηελ 

απηνθηνλία αλήθεη ζηνλ  Σ. Browne ην 1635 (Πνξίρε, 2018). 

Ο Παγθόζκηνο Οξγαληζκόο Τγείαο θαηαγξάθεη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ηηο απόπεηξεο 

θαη ηηο απηνθηνλίεο ζε παγθόζκην επίπεδν, αλ θαη νξηζκέλεο ρώξεο δελ απνδίδνπλ 

ζρεηηθά ζηνηρεία αθόκε θαη ζήκεξα. Παξαθάησ παξαηίζεληαη ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία 

γηα ηα έηε 1978-2009, αλά 100.000 θαηνίθνπο θαη αλά ρώξα (βι. ρήκα 1α θαη 1β). 

(“Καηάινγνο ρσξώλ αλά πνζνζηό απηνθηνλίαο,” 2021). 

ρήκα 1α. Παγθόζκηνο Υάξηεο απηνθηνληθόηεηαο αλά ρώξα

 

ρήκα 1β. Πίλαθαο θαηάηαμεο απηνθηνληώλ αλά ρώξα

 

Värnik, P. (2012). "Suicide in the World". International Journal of Environmental Research and Public Health 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3367275
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ηελ ίδηα επηδεκηνινγηθή θαηαγξαθή ην 2009, ε Διιάδα θαηέρεη ηελ 87
ε
 ζέζε κε 6,1 

πεξηπηώζεηο αλά 100.000 θαηνίθνπο λα είλαη άξξελεο, 1,0/100.000 θαηνίθνπο 

γπλαίθεο θαη 3,5/100.000 θαηνίθνπο θαηά κέζν όξν. Ζ Κύπξνο θαηέρεη ηελ 84
ε
 ζέζε 

κε 5,9/100.000 θαηνίθνπο άξξελεο, 1,3/100.000 θαηνίθνπο γπλαίθεο θαη 3,6/100.000 

θαηά κέζν όξν, αληίζηνηρα (“Καηάινγνο ρσξώλ αλά πνζνζηό απηνθηνλίαο,” 2021). 

Ζ πξάμε ηεο απηνθηνλίαο απνηειεί κηα ζύλζεηε αιιεινπρία γεγνλόησλ πνπ 

ζπληζηώζεο ηεο είλαη ε ζθέςε θαη ε απόθαζε ηεο απηνθηνλίαο, ε ηειεηνπξγία πνπ 

πεξηιακβάλεη ηε ζηξαηεγηθή, ηελ πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ θαη ηελ νξγάλσζε ηεο 

πξάμεο, αιιά θαη θάζε απόπεηξα απηνθαηαζηξνθήο πνπ επαλαιακβάλεηαη. (Marc & 

Lorin, 2015). Ζ θνηλσλία αληηδξά δπλεηηθά θαηεγνξεκαηηθά πξνο ηα άηνκα πνπ 

απνπεηξώληαη θαη/ή απηνθηνλνύλ, κε ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα λα αθνξνύλ ηελ 

εθάζηνηε ηηκσξεηηθή ζξεζθεπηηθή αληίιεςε, ηελ θνηλσληθν-νηθνλνκηθή επηβάξπλζε 

ζε επίπεδν νηθνγέλεηαο θαη θνηλόηεηαο, ηηο επηπηώζεηο ζην ρώξν ηεο πγείαο (θόζηνο 

θαη ρξόλνο λνζειείαο) εηδηθά αλ ε απόπεηξα επηθέξεη ρξόληεο αλαπεξίεο, θιπ.  

Ζ απόθαζε θαη ε εθηέιεζε ηεο πξάμεο ηεο απηνθηνλίαο είλαη επηπόιαην λα απνδνζεί 

κόλν ζε θνηλσληθν-νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο. πρλά δε ραξαθηεξίδεηαη επηπόιαηα από ηε 

ζύγρξνλε πξαγκαηηθόηεηα (π.ρ. αλεξγία, νηθνλνκηθή θξίζε, θιπ). Αληηζέησο, 

απνηειεί ζύλζεην πνιππαξαγνληηθό θαηλόκελν πνπ εκθαλίδεηαη δηαρξνληθά θαη 

θαθώο επηρεηξείηαη ε εθιατθεπκέλε θαη απιντθή εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ επ΄απηνύ.  

Καηά ηνλ Schneidman (1993) (Πνξίρε, 2018), ε απηνθηνλία δηαθέξεη από ηα 

ππόινηπα είδε ζαλάηνπ κηαο θαη απνηειεί απνηέιεζκα ζθόπηκεο θαη αρξείαζηεο 

πξάμεο ή όπσο ην δηαηππώλεη «κηα ζύλζεηε, πνιππαξαγνληηθή, ζπλεηδεηή θαη 

αζπλείδεηε επηινγή ηεο θαιύηεξεο πηζαλήο επίιπζεο ζηα αληηιακβαλόκελα από ην 

άηνκν πξνβιήκαηα, ζηηο θξίζεηο ή ζηα αδηέμνδα πνπ βηώλεη».   

1.2 Θεφρίες Γηάθρηζες Ασηοθηολίας 

1.2.1. Κοηλφληθή θαη θοηλφληοιογηθή δηάθρηζε ηες ασηοθηολίας 

Από θνηλσληθήο αηηηνινγίαο, θαηά ηνλ Durkheim ππάξρεη ε θάησζη θαηεγνξηνπνίεζε 

γηα ηηο απηνθηνλίεο όηαλ απηέο ζπζρεηίδνληαη κε ηελ αιιειεπίδξαζε ηεο ςπρηθήο 

λόζνπ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ αηόκνπ. 
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 Μανιακή ασηοκηονία νθεηιόκελε ζηε καλία κε θίλεηξα ηηο παξαιεξεκαηηθέο 

ηδέεο θαη ηηο παξαηζζήζεηο.  

 Μελαγτολική ασηοκηονία νθεηιόκελε ζηε ζιίςε πνπ βηώλεη ην άηνκν θαη ηελ 

αδπλακία ζύλδεζήο ηνπ κε ην πεξηβάιινλ πνπ δεη κε πγηή ηξόπν. 

 Έμμονη ασηοκηονία ή ασηοκηονία αγωνίας πνπ δελ νθείιεηαη ζε ζπγθεθξηκέλα 

θίλεηξα, αιιά ζηελ εκκνλή ηνπ ζαλάηνπ.  

 Ασθόρμηηη ή ασηόμαηη ασηοκηονία ε νπνία δελ νθείιεηαη ζε θίλεηξα ή ζηελ 

ύπαξμε παξαιεξήκαηνο θαη παξαηζζήζεσλ. Πξνθύπηεη από ηελ αηθλίδηα θαη 

αλεμέιεγθηε νξκή λα πξνβεί ην άηνκν ζηελ απηνθηνληθή πξάμε (Πνξίρε, 

2018). 

1.2.2. Δλλοηοιογηθή προζέγγηζε ηες απόπεηρας ασηοθηολίας 

Ο νξηζκόο πνπ πξνθύπηεη δελ είλαη ζαθήο κηαο θαη άηνκα πνπ απνηπγράλνπλ λα 

απηνθηνλήζνπλ έρνπλ δηαθνξεηηθά ζπλήζσο θίλεηξα από ηνπο απηόρεηξεο. Δμαηηίαο 

απηήο ηεο παξαηήξεζεο, ν Schneidman (1993), δηαρώξηζε ηελ απηνθηνληθή πξάμε 

από ηελ απόπεηξα ή ηελ απεηιή απηνθηνλίαο. Έηζη, νη Hammerlin-Ennersvedt έδσζαλ 

έλαλ πην νινθιεξσκέλν νξηζκό γηα ηελ απόπεηξα απηνθηνλίαο: «κηα ζπλεηδεηή θαη 

εζεινύζηα δξαζηεξηόηεηα ηελ νπνία αλέιαβε λα δηαπξάμεη ην άηνκν κε ζηόρν λα 

ηξαπκαηίζεη ηνλ εαπηό ηνπ θαη γηα ηελ νπνία ην άηνκν δε ζα κπνξνύζε λα είλαη 

βέβαην γηα ηελ επηβίσζή ηνπ, όπνπ όκσο ν ηξαπκαηηζκόο δελ νδήγεζε ζε ζάλαην» 

(“Απηνθηνληθόηεηα,” 2015). 

Από ην 1867, ν Durkheim ζπζρέηηζε ηελ απηνθηνλία κε ηε δνκή θαη ηελ επίδξαζε ηεο 

θνηλσλίαο ζηα άηνκα πνπ ήηαλ επηξξεπή ζηελ απηνρεηξία, ζεσξώληαο πηζαλή ηελ 

απηνθηνλία σο απνηέιεζκα θνηλσληθώλ δπλακηθώλ ζηηο νπνίεο ην άηνκν δε δύλαηαη 

λα αληαπεμέιζεη. Έξεπλεο ππνδεηθλύνπλ κεγαιύηεξα πνζνζηά απηνθηνληώλ ζην 

άξξελ θύιν, ζηνπο άγακνπο, ζηνπο άηεθλνπο, ζε ζπγθεθξηκέλεο ζξεζθεπηηθέο νκάδεο 

(Πξνηεζηάληεο) θαη ζηνπο έλζηνινπο. Απηέο νη παξάκεηξνη ήηαλ νη ζεκειηώδεηο 

κεηαβιεηέο πνπ κειεηώληαη έθηνηε σο θνηλσληθνί παξάγνληεο πνπ κπνξεί λα 

επεξεάδνπλ θαηαιπηηθά ηελ απηνθηνληθή πξάμε. Από ηελ επίδξαζε ησλ παξαγόλησλ 

απηώλ, πξνθύπηεη θαη ε δηάθξηζε ησλ ηύπσλ απηνθηνλίαο πνπ απνξξένπλ από ηελ 

θνηλσληθν-εζηθή αληζνξξνπία: 



14 
 

 Εγωιζηική Ασηοκηονία: ην άηνκν δελ ελζσκαηώλεηαη ζηελ θνηλσλία, δελ 

θαηαθέξλεη λα αλήθεη ζηελ νκάδα, είλαη κειαγρνιηθό, θαηαζιηπηηθό, απαζέο.  

 Αληροσιζηική Ασηοκηονία: ην άηνκν δελ έρεη πξνζσπηθή ηαπηόηεηα γηαηί είλαη 

απόιπηα αθηεξσκέλν ζηελ νκάδα κε ηελ νπνία ηαπηίδεηαη πιήξσο. ηελ 

πεξίπησζε απηή, νη αηνκηθέο αλάγθεο παξαγθσλίδνληαη θαη αμηνινγνύληαη 

κηθξόηεξεο ζε αμία από ηηο αλάγθεο ηεο θνηλσληθήο νκάδαο. Υαξαθηεξηζηηθά 

παξαδείγκαηα είλαη ε απνδεθηή θαη αλακελόκελε απηνθηνλία ησλ γπλαηθώλ 

κεηά ην ζάλαην ηνπ ζπδύγνπ ηνπο ή ησλ ππεξεηώλ κεηά ην ζάλαην ηνπ 

αθεληηθνύ-«ηδηνθηήηε» ηνπο, ζηηο πξσηόγνλεο θπξίσο θνηλσλίεο. 

 Άνομη ασηοκηονία: θαηόπηλ έληνλσλ θνηλσληθν-νηθνλνκηθώλ αλαηαξαρώλ 

όπσο αθξαίσλ θαηλνκέλσλ πινπηηζκνύ ή πηώρεπζεο θαη αλζξώπηλσλ 

απσιεηώλ, πνπ νδεγνύλ ζε αλαθαηαλνκή ηεο θνηλσληθήο δνκήο ηνπ 

πεξηβάιινληνο ηνπ αηόκνπ, άξα θαη ζε δπζθνιία πξνζαξκνγήο ζηα λέα 

δεδνκέλα (Πνξίρε, 2018). 

Αλαδεηώληαο πεξαηηέξσ ζηνηρεία γηα ηε ζύλδεζε ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο απηνθηνληθήο 

ζπκπεξηθνξάο, ν Masaryk (1881) έζεζε ην ζέκα ηεο ζξεζθείαο σο ζεκαληηθή 

παξάκεηξν. Ο Lester (Lester, 1997) έλαλ αηώλα κεηά, παξαηήξεζε όηη ν 

εθκνληεξληζκόο κηαο θνηλσλίαο θαη ε απνθόιιεζε από ηε ζξεζθεπηηθή πξνζήισζε 

ζα κπνξνύζαλ λα απνηειέζνπλ πξνγλσζηηθνύο παξάγνληεο γηα ηελ θίλεζε ησλ 

πνζνζηώλ απηνθηνλίαο. 

ε όια απηά, πξνζηίζεληαη πην ζύγρξνλεο αληηιήςεηο πνπ αθνξνύλ ηελ απνμέλσζε 

εμαηηίαο ηνπ κνληέξλνπ ηξόπνπ δσήο, ηηο απνπξνζσπνπνηεκέλεο ζρέζεηο, ηνπο 

ραιαξνύο νηθνγελεηαθνύο δεζκνύο, ηελ θαηαπάηεζε ηεο αηνκηθήο ηαπηόηεηαο πξνο 

όθεινο ηνπ ζπιινγηθνύ ζπκθέξνληνο αιιά θαη ηελ επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά πξνο 

εαπηόλ θαη ην άκεζν θνηλσληθό πεξηβάιινλ (Trout, 1980). 

1.2.3. Φστοιογηθή δηάθρηζε ηες ασηοθηολίας 

Οη πξώηεο αλαθνξέο πνπ ζπζρεηίδνπλ ηελ απηνθηνλία κε ηελ ςπρνινγηθή δηεξγαζία, 

αλήθνπλ ζηνλ Freud, ν νπνίνο πεξηέγξαςε ηελ απηνθηνλία σο ηελ επηζεηηθόηεηα πνπ 

ζηξέθεη πξνο ηνλ εαπηό ηνπ έλα άηνκν, όηαλ ζπγθεθξηκέλν, πξαγκαηηθό θαη 

αγαπεκέλν ηνπ αληηθείκελν, ηνπ πξνθαιεί ακθίβνια θαη αληηθαηηθά ζπλαηζζήκαηα. 

Δμέιημε ηεο ζεσξίαο ηνπ Freud αλαγλσξίδεη όηη ην άηνκν πνπ απνπεηξάηαη έρεη ηελ 
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επηζπκία λα ζθνηώζεη, λα ζθνησζεί θαη λα πεζάλεη. ην ίδην ςπρνινγηθό πιαίζην 

αηηηνιόγεζεο ηεο απηνθηνλίαο, ν Adler ζεώξεζε όηη ε απηνθηνλία πξνθύπηεη από ηελ 

επηζπκία ηνπ αηόκνπ λα εθδηθεζεί ηηκσξεηηθά ην άκεζν πεξηβάιινλ ηνπ εμαηηίαο 

αληηθνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο θαη αηζζεκάησλ θαησηεξόηεηαο πνπ έρεη ην ίδην. 

Τπήξμε ζαθήο ζπζρέηηζε ηεο επηζεηηθόηεηαο πνπ πεξηιακβάλεη ε απηνθηνληθή πξάμε 

κε ηε ζεμνπαιηθόηεηα θαη ηεο νξκέο απηήο, θαζώο θαη ηελ αληθαλόηεηα ηνπ αηόκνπ 

λα δηαρσξίζεη αηζζήκαηα ζπκνύ, ελνρήο θαη αγάπεο πνπ ηνλ νδεγνύλ ηειηθά ζε 

έληνλν ςπρηθό πόλν. ε απηό πξνζηίζεηαη ε απειπηζία, πνπ ζπλεπάγεηαη ηελ 

αδπλακία δηαρείξηζεο ηνπ πόλνπ, ε νπνία θαηά ηνλ Beck δηαδξακαηίδεη θαζνξηζηηθό 

ξόιν ζηελ απηνθηνληθή ζπκπεξηθνξά. Σν άηνκν έρεη αξλεηηθή αληίιεςε γηα ηνλ 

εαπηό ηνπ, ην κέιινλ ηνπ  θαη ην πεξηβάιινλ ηνπ, κε απνηέιεζκα λα νδεγείηαη ζην 

ζπκπέξαζκα όηη απνηειεί βάξνο γηα ηνπο άιινπο θαη όηη ν ζάλαηόο ηνπ ηειηθά ζα 

είλαη ιπηξσηηθόο γηα ηνλ πεξίγπξό ηνπ (Joiner, 2005). 

1.2.4. Βηοιογηθή ζεφρία ηες ασηοθηολίας 

Με ηελ εμέιημε ηεο ηαηξηθήο επηζηήκεο, πξαγκαηνπνηήζεθαλ κειέηεο κε λεθξνηνκέο 

πνπ εζηίαζαλ ζηηο ιεηηνπξγηθέο δηαηαξαρέο ησλ απηόρεηξσλ. ύκθσλα κε ηα 

απνηειέζκαηα ησλ λεθξνηνκώλ απηώλ, πξνθύπηνπλ κεηαβνιέο ησλ 

λεπξνδηαβηβαζηώλ ηεο ζεξνηνλίλεο θαη ηεο λνξαδξελαιίλεο (Desmyter et al., 2011), 

ελώ παξαηεξήζεθε θαη δπζιεηηνπξγία ηνπ άμνλα ππνζαιάκνπ – επίθπζεο πνπ 

δπλεηηθά απνηειεί πξνγλσζηηθό παξάγνληα γηα ηελ απηνθηνληθή πξάμε (Braquehais 

et al., 2012). Πεξαηηέξσ δηεξεύλεζε απαηηεί ε ζπζρέηηζε ηεο απμεκέλεο 

ρνιεζηεξόιεο κε ηηο πηζαλόηεηεο απηνθηνλίαο (Freemantle et al., 2013). 

ε επέθηαζε ηεο βηνινγηθήο ζεσξίαο πξνθύπηεη όηη έλαο ζηξεζζνγόλνο παξάγνληαο 

κπνξεί λα σζήζεη ζε νμεία ππνηξνπή κηαο ςπρηαηξηθήο δηαηαξαρήο, όηαλ ππάξρεη ε 

πξνδηάζεζε γηα απηνθηνληθή ζπκπεξηθνξά. Αλαθεξόκελνη ζηελ πξνδηάζεζε, νη 

εξεπλεηέο ελλννύλ ηελ ειηθία, ην θύιν, ηε ζξεζθεπηηθή πεπνίζεζε, ηελ 

θιεξνλνκηθόηεηα, ηηο εκπεηξίεο ηεο παηδηθήο ειηθίαο, ην θνηλσληθό ππνζηεξηθηηθό 

πεξηβάιινλ θαη ηελ επηξξνή ηνπ ζύγρξνλνπ πνιηηηζκνύ σο πξνο ηελ πξνζβαζηκόηεηα 

ζε εμνπιηζκό πνπ ζα δηεπθνιύλεη ηελ απόπεηξα, ηελ θνηλσληθή δνκή θαη ηα κέζα 

επηθνηλσλίαο (Zubin, 1974). Δπηπιένλ, ε πξόηεξε απόπεηξα απηνθηνλίαο απνηειεί ηνλ 

ηζρπξόηεξν δείθηε γηα ηελ ηειηθώο επηηπρή πξάμε απηνθηνλίαο, κε αλαινγία 1:4 

απόπεηξεο απηνθηνλίαο λα έρνπλ πξνθαιέζεη κε ζαλαηεθόξν απηνηξαπκαηηζκό ην 
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πξνεγνύκελν έηνο ηεο απηνθηνλίαο (Owens et al., 2002). Έηζη, πξνθύπηεη όηη ηα 

άηνκα πνπ απνπεηξώληαη είλαη πνιύ πηζαλό λα επαλαιάβνπλ ηελ απόπεηξα θπξίσο 

ηνπο πξώηνπο 12 κήλεο (Conte & Plutchik, 1974). ε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη 

ηζηνξηθό ςπρηθήο λόζνπ ππό ζεξαπεπηηθή αγσγή θαζώο θαη ζε ζπλλνζεξόηεηα, ε 

πηζαλόηεηα επαλάιεςεο ηεο απόπεηξαο κέρξη ηελ απνηειεζκαηηθή απηνθηνλία, 

επεθηείλεηαη ρξνληθά ζε βάζνο δεθαεηίαο (Suokas et al., 2010). 

1.2.5. Φστηθή λόζος θαη ασηοθηολία 

αθώο ππάξρεη κεγάιε ζπζρέηηζε κεηαμύ ςπρηθήο λόζνπ θαη απηνθηνλίαο. Ζ 

απόπεηξα απηνθηνλίαο ζπζρεηίδεηαη κε όιεο ηηο ςπρηαηξηθέο δηαηαξαρέο εθηόο ησλ 

παξαιεξεηηθώλ δηαηαξαρώλ ή άιισλ ςπρσζηθώλ δηαγλώζεσλ ζηηο νπνίεο δε θαίλεηαη 

λα ζπζρεηίδνληαη νη απηνθηνληθέο ζπκπεξηθνξέο κε ηελ έληαζε ησλ ςπρσζηθώλ 

ζπκπησκάησλ (Suokas et al., 2010). Οη πεξηζζόηεξεο απηνθηνλίεο αθνξνύλ αζζελείο 

κε θαηαζιηπηηθή δηαηαξαρή θαη θαηαγξάθνληαη πνζνζηά κε απηή ηε δηάγλσζε ηεο 

ηάμεο 20-35% (Marc & Lorin, 2015). 

Αθόκα, ζηε δηπνιηθή δηαηαξαρή δηαηεξνύληαη πςειά πνζνζηά απηνθηνλίαο ηδίσο ζε 

κεγάιεο έληαζεο θαη δηάξθεηαο θαηαζιηπηηθά ζπκπηώκαηα ζε αληίζεζε κε ηελ 

επηθξάηεζε ηεο καληαθήο θάζεο ηεο αζζέλεηαο (Finseth et al., 2012) θαη ζαθώο ε 

θαηάρξεζε αιθνόι θαη νπζηώλ δξα επηβαξπληηθά ζηε ιήςε ηεο απόθαζεο ηεο 

απόπεηξαο.  

Σα πνζνζηά απηνθηνληώλ απμάλνληαη ζε κε ζπκκόξθσζε ζηε ζεξαπεπηηθή αγσγή, 

ελώ από κόλε ηεο ε ςπρσζηθή ζπλδξνκή ζπκβάιεη ζηελ απόπεηξα απηνθηνλίαο γηα ην 

1/3 πεξίπνπ ησλ λνζνύλησλ (Suokas et al., 2010). Μάιηζηα, ζε όςηκε έλαξμε ηεο 

λόζνπ θαη παξνπζία ζνβαξώλ ςπρσηηθώλ ζπκπησκάησλ, ν θίλδπλνο γηα απηνθηνλία 

απμάλεηαη (Marc & Lorin, 2015). 

1.2.6. φκαηηθή λόζος θαη ασηοθηολία 

Ζ ύπαξμε ρξόληαο ή ζνβαξήο ζσκαηηθήο λόζνπ επεξεάδεη ηελ απηνθηνληθή πξόζεζε. 

Απμεκέλα πνζνζηά θαίλεηαη λα παξνπζηάδνληαη ζε πεξηπηώζεηο ηλνκπαιγίαο (Levine 

& Horesh, 2020), θαζώο θαη HIV, θάπνησλ κνξθώλ θαξθίλνπ, ζε πνιιαπιή 

ζθιήξπλζε (Marc & Lorin, 2015), αιιά θαη δεξκαηηθέο αζζέλεηεο ιόγσ ηνπ άγρνπο 

ηεο αιιαγήο ηεο ζσκαηηθήο ηνπο εηθόλαο (Picardi et al., 2013).  
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1.3 Άιιοη παράγοληες ποσ επερεάδοσλ ηελ ασηοθηοληθόηεηα 

1.3.1. Οηθογέλεηα θαη ασηοθηολία 

Από κειέηεο πξνθύπηεη όηη ε νηθνγέλεηα είλαη έλαο βαζηθόο παξάγνληαο πνπ 

επεξεάδεη ηελ απηνθηνληθή ζπκπεξηθνξά ηνπ αηόκνπ. εκαληηθό πνζνζηό αηόκσλ 

πνπ απνπεηξάηαη είλαη κνλαρνπαίδηα ζηηο νηθνγέλεηέο ηνπο ή κεγαιώλνπλ ζε 

κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο (Conte & Plutchik, 1974). Δληζρύνληαο απηό ην 

ζπκπέξαζκα, ε Bussu (Bussu et al., n.d.) δηαπίζησζε όηη όζν κεγαιώλεη κηα 

νηθνγέλεηα ζε αξηζκό κειώλ, ηόζν παξαηεξείηαη κεησκέλνο αξηζκόο απηνθηνληώλ.  

Σα δύν θύια εκπιέθνληαη εμίζνπ ζε απηνθηνληθή ζθέςε ζε πεξίπησζε πνπ αλήθνπλ 

ζηνλ άγακν πιεζπζκό ή αλ δελ έρνπλ ή έρνπλ ράζεη ηνλ ζύληξνθό ηνπο (ρεξεία) 

(Vasiliadis et al., 2012). Αθόκα, νη άληξεο πνπ έρνπλ ηζηνξηθό απόπεηξαο θαίλεηαη λα 

έρνπλ βηώζεη βία ζηελ παηδηθή ηνπο ειηθία (Rajalin et al., 2013).  

1.3.2. Ζ ζτέζε κεηέρας - παηδηού 

Πνιπάξηζκεο κειέηεο έρνπλ εζηηάζεη ζηε δηεξεύλεζε ηνπ δεζκνύ κεηαμύ ηεο κεηέξαο 

θαη ηνπ παηδηνύ. Καηά ηνλ Bowlby, ν δεζκόο κεηέξαο – παηδηνύ είλαη έλα ζύζηεκα 

ζρέζεο πνπ βαζίδεηαη ζε βηνινγηθνύο όξνπο θαη εμππεξεηεί ηελ εμνηθείσζε ησλ 

κειώλ πνπ ηελ απαξηίδνπλ, πξνζδίδνληαο εκπηζηνζύλε θαη αζθάιεηα. Όζν ε ζρέζε 

απηή δνθηκάδεηαη ππό πίεζε θαη απνδίδεη επηηπρώο, ηόζν ελδπλακώλεηαη γηα ην παηδί 

θαη ην βνεζάεη ζηε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπ αλάπηπμε θαη ηελ ηθαλόηεηα λα 

αληαπεμέξρεηαη ζε άιιεο ζπλαηζζεκαηηθέο πξνθιήζεηο. Ζ δηάθξηζε ηνπ δεζκνύ 

κεηέξαο – παηδηνύ, δίλεη ηνπο θάησζη ηύπνπο: 

- Αζθαλής δεζμός 

- Αναζθαλής ή αποθεσκηικός 

- Αμθιθσμικός ή ανηιδραζηικός, όπνπ θαη νη δύν παξαπάλσ ηύπνη ππνδεηθλύνπλ 

όηη ζηε βξεθηθή ειηθία εγθαηαζηάζεθαλ ζπλαηζζήκαηα απειπηζίαο, 

αλαμηόηεηαο θαη αληζρπξόηεηαο. Απηά κπνξεί λα αλαζπξζνύλ ζε κειινληηθέο 

πξνθιήζεηο θαη λα επηηείλνπλ ηνλ απηνθηνληθό ηδεαζκό ηνπ αηόκνπ.  

- Αγτώδης ή αποδιοργανωμένος, ν νπνίνο θαίλεηαη λα ζπζρεηίδεηαη 

πεξηζζόηεξν κε απηνθαηαζηξνθηθέο ζπκπεξηθνξέο, εηδηθά ζε πεξηπηώζεηο 

απώιεηαο, θαθνπνίεζεο θαηά ηελ παηδηθή ειηθία ή απνρσξηζκνύ.  
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ε θάζε πεξίπησζε, έξεπλεο ππνδεηθλύνπλ επηθίλδπλεο ηηο ζρέζεηο πνπ δε 

ραξαθηεξίδνληαη από αζθάιεηα, κηαο θαη δπλεηηθά ζηε κεηέπεηηα δσή ηνπ παηδηνύ, 

νπνηαδήπνηε θαηάζηαζε αλαδσππξώζεη ην παηδηθό «ηξαύκα», ζα πξνθαιέζεη ηνλ 

απηνθηνληθό ηδεαζκό (Μπειεγξίλνο, 2014). 

Έξεπλα ησλ Athey θαη ζπλεξγαηώλ εζηίαζε ζηε δηεξεύλεζε ησλ ζηξεζζνγόλσλ 

εθείλσλ παξαγόλησλ πνπ ζπζρεηίδνληαη κε ηελ νηθνγελεηαθή δνκή θαη ηα αξλεηηθά 

γεγνλόηα πνπ ζηηγκαηίδνπλ ηελ ςπρηθή πγεία ελόο παηδηνύ. Σα αξλεηηθά απηά 

γεγνλόηα θαίλεηαη λα θαηαθιύδνπλ ην παξειζόλ όζσλ πξνβαίλνπλ ζε απηνθηνληθέο 

πξάμεηο θαη έρνπλ αζξνηζηηθή δξάζε κε ζηξεζζνγόλνπο παξάγνληεο πνπ ηειηθά 

νδεγνύλ ην άηνκν ζε απμεκέλν θίλδπλν εκθάληζεο απηνθηνληθήο ζπκπεξηθνξάο. Ζ 

εκθάληζε ησλ παξαγόλησλ απηώλ ζπλδπάζηεθε πιήξσο κε ηελ πξάμε ηεο 

απηνθηνλίαο. Άιιν έλα ζπκπέξαζκα ηεο ίδηαο έξεπλαο αθνξά ηε ζπκπεξηθνξά 

αλάιεςεο θηλδύλνπ, ε νπνία είλαη ραξαθηεξηζηηθή ζε άηνκα πνπ κπνξεί λα πξνβνύλ 

απζόξκεηα ζε απηνθηνληθό ηδεαζκό. Οη ζηξεζζνγόλνη παξάγνληεο κπνξεί λα έρνπλ 

αληίθηππν ζε ζαλαηεθόξεο απηνθηνληθέο ζπκπεξηθνξέο θπξίσο ζε πιεζπζκνύο κε 

δηαηαξαρή δηάζεζεο (Athey et al., 2018). 

1.3.3. Φύιο 

ε αλεπηπγκέλεο θνηλσληθν-νηθνλνκηθά ρώξεο, επηηπρεκέλεο απηνθηνλίεο 

θαηαγξάθνληαη ζπρλόηεξα ζηνλ αλδξηθό πιεζπζκό ζε αλαινγία 3-4:1, αλ θαη νη 

γπλαίθεο απνπεηξώληαη κε αλάινγε ζπρλόηεηα 4:1 (Marc & Lorin, 2015). Οη άλδξεο 

πνπ απνπεηξάζεθαλ απνηπρεκέλα όκσο, έρνπλ κεγαιύηεξε πηζαλόηεηα λα 

επαλαιάβνπλ ηελ πξάμε θαη λα επηηύρνπλ ηειηθά (Hirvikoski & Jokinen, 2012). ε 

κειέηε πνπ έγηλε ζε άηνκα πνπ κεηαλάζηεπζαλ ζε άιιε ρώξα θαη πξνέβεζαλ ζε 

απόπεηξα απηνθηνλίαο, θαηαγξάθεθε όηη νη γπλαίθεο απηήο ηεο θαηεγνξίαο είραλ σο 

θίλεηξν ηεο πξάμεο ηνπο ηελ παξακέιεζε θαη απόξξηςε πνπ ιάκβαλαλ, ηπρόλ 

θαθνπνίεζε θαη ηελ αλάγθε ζπκκεηνρήο ζηελ νηθνλνκηθή εμαζθάιηζε ησλ πόξσλ ηεο 

νηθνγέλεηάο ηνπο. Γηα ηνπο άλδξεο ηεο ίδηαο κειέηεο θάλεθαλ ζεκαληηθνί παξάγνληεο 

ε αδπλακία νηθνλνκηθήο εμαζθάιηζεο ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο, ε αλεξγία θαη ηπρόλ 

πξνβιήκαηα πγείαο (Chung, 2012). 

Χο πξνο ην θύιν θαη ηελ απηνθηνληθή ζθέςε θαη πξάμε, θαίλεηαη όηη ε κέζνδνο πνπ 

επηιέγνπλ, ε επνρή ηεο πξάμεο αιιά θαη ε ώξα εθηέιεζεο απηήο, έρνπλ ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο.  
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Ζ επνρηθόηεηα ζηελ απηνθηνλία ζέηεη ζε πςειή επηθηλδπλόηεηα ηνπο κήλεο ηεο 

άλνημεο θαη ηνπ θαινθαηξηνύ (Μάην κε Ηνύλην) θαη κηθξόηεξεο επηθηλδπλόηεηαο ηνπο 

ρεηκεξηλνύο κήλεο (Γεθέκβξην κε Ηαλνπάξην). (Μαληαδάθεο, 1984) 

Οη Freeman θαη ζπλεξγάηεο αλαδήηεζαλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ δύν θύισλ σο πξνο ηηο 

απόπεηξεο θαη ηηο απηνθηνλίεο, μεθηλώληαο από ην γεγνλόο όηη νη απηνθηνλίεο ζηελ 

Δπξώπε μεπεξλνύλ ηνπο 58.000 ζαλάηνπο εηεζίσο θαη νη απόπεηξεο κπνξεί λα είλαη 

20πιάζηεο απηώλ. Από ηελ έξεπλα πξνέθπςε όηη νη άξξελεο δηαηεξνύλ έλα 

αμηνζεκείσηα ρακειό πνζνζηό ζηηο απόπεηξεο απηνθηνλίαο αιιά έλα αξθεηά πςειό 

πνζνζηό ζε απηνθηνλίεο ζε ζρέζε κε ηηο γπλαίθεο. Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζε 

Γεξκαλία, Οπγγαξία, Ηξιαλδία θαη Πνξηνγαιία θαη ην δείγκα απνηεινύληαλ από 

5.212 ζπκκεηέρνληεο. Τπήξμε ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμύ ηεο απηνθηνληθήο 

πξόζεζεο θαη ηνπ θύινπ, όπνπ νη ζνβαξέο απόπεηξεο απηνθηνλίαο ήηαλ πην ζπρλέο 

ζηνπο άξξελεο θαη ν ηξόπνο δξάζεο ήηαλ πην απνηειεζκαηηθόο (Freeman et al., 2017).  

1.3.4. Ζιηθία 

Μέρξη ηε δεθαεηία ηνπ 1950 επηθξαηνύζε ε πεπνίζεζε όηη όζν κεγαιώλνπλ νη 

άλζξσπνη ηόζν πην πηζαλό λα πξνβνύλ ζε απόπεηξα απηνθηνλίαο επηθξαηνύζε. 

Μάιηζηα, ε θνξύθσζε ησλ πνζνζηώλ απηνθηνλίαο ππνινγηδόηαλ πηζαλή ζηελ 

ειηθηαθή νκάδα ησλ 55-65 εηώλ (Alvarez, 1951). 

Πιένλ, νη έθεβνη θαη λεαξνί ελήιηθεο θαίλεηαη λα δηαηεξνύλ πςειόηεξα πνζνζηά 

απηνθηνληώλ από ηηο ππόινηπεο ειηθηαθέο νκάδεο, ελώ παξαηεξείηαη θαη κηα ηάζε 

αύμεζεο ζηνλ κέζν όξν ειηθίαο ησλ αηόκσλ πνπ απηνθηνλνύλ (Marc & Lorin, 2015). 

Ζ απηνθηνληθή ζθέςε είλαη κεγαιύηεξε ζηηο λεαξέο γπλαίθεο ελώ ζηνπο άλδξεο 

απμάλεηαη ζην κέγηζην ζε κεγάιε ειηθία (Vasiliadis et al., 2012).  

Ζ πξώηε επηζπκία απηνθαηαζηξνθήο έρεη ζεκαληηθό ξόιν ζηελ κεηέπεηηα πνξεία ηνπ 

αηόκνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ πξώηκε εκθάληζε απηνθηνληθνύ ηδεαζκνύ ππάξρεη 

δπζκελήο πξόγλσζε (Thompson et al., 2012). 

1.3.5. Υρήζε οσζηώλ 

Ζ ρξήζε νπζηώλ π.ρ. θάπληζκα έρεη παξαηεξεζεί όηη δύλαηαη λα απμήζεη ηνλ 

απηνθηνληθό ηδεαζκό (Li et al., 2012). ε λνζειεία αηόκσλ πνπ έθαλαλ ρξήζε 

αιθνόι, λαξθσηηθώλ θαη καξηρνπάλαο παξαηεξήζεθε επηδείλσζε ηνπ απηνθηνληθνύ 
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ηδεαζκνύ (Conte & Plutchik, 1974). Μεγαιύηεξε επηξξνή ζηελ παξόξκεζε γηα ηελ 

εθηέιεζε απηνθηνληθήο πξάμεο θαίλεηαη λα έρνπλ ηα εξεκηζηηθά ράπηα ηα νπνία δε, 

όηαλ είλαη ζπληαγνγξαθεκέλα απνηεινύλ εύθνιε ιύζε γηα ην άηνκν πνπ πξόθεηηαη 

λα απνπεηξαζεί. 

Οη ςπρηαηξηθέο δηαηαξαρέο απνηεινύλ παξάγνληα θηλδύλνπ γηα ηηο απηνθηνλίεο. Έηζη, 

ε ςπρηαηξηθή ζπκβνπιεπηηθή ζεξαπεία ζα κπνξνύζε θαη ζα έπξεπε λα είλαη έλα 

ζεκαληηθό ζηνηρείν γηα ηελ πξόιεςε ησλ απηνθηνληώλ ζε άηνκα πνπ αλήθνπλ ζε 

νκάδεο πςεινύ θηλδύλνπ.  Οη Harada θαη ζπλεξγάηεο πξνζπάζεζαλ λα ζπγθξίλνπλ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ αηόκσλ πνπ αθνινύζεζαλ ςπρνζεξαπεία κεηά από απόπεηξα 

απηνθηνλίαο κε άηνκα πνπ δελ αθνινύζεζαλ ηελ ίδηα κέζνδν ζεξαπείαο. Οη γπλαίθεο 

ήηαλ πην ζπλεπείο ζηε ζπκκεηνρή ζηηο ζπλεδξίεο ςπρνζεξαπείαο. ε απόπεηξεο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ παξά ηε ζεξαπεία, ε πην ζπρλή κέζνδνο ζηνπο ζπκκεηέρνληεο 

ήηαλ ε ιήςε ππεξβνιηθήο δόζεο ζπληαγνγξαθεκέλσλ ςπρνθαξκάθσλ. ηελ νκάδα 

πνπ δε ζπκκεηείρε ζηελ ςπρνζεξαπεία, νη δηαγλσζκέλεο λεπξσηηθέο δηαηαξαρέο ήηαλ 

ζπρλόηεξεο, καδί κε ηηο δηαηαξαρέο δηάζεζεο. ηελ νκάδα ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηελ 

ςπρνζεξαπεία, νη ζπρλόηεξεο δηαγλώζεηο αθνξνύζαλ ηηο δηαηαξαρέο πξνζσπηθόηεηαο 

θαη ηε ζρηδνθξέλεηα. Οη εξεπλεηέο θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα όηη νη αζζελείο πνπ 

έρνπλ ήδε πξνβεί ζε απόπεηξα απηνθηνλίαο πξέπεη λα παξαθνινπζνύληαη ηαθηηθά 

από ςπρίαηξν θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε ζπλεδξίεο ςπρνζεξαπείαο θαη ζπκβνπιεπηηθήο 

ςπρηαηξηθήο πξνθεηκέλνπ λα πξνιακβάλεηαη ε πηζαλή επαλάιεςε ηεο απόπεηξαο. Οη 

ίδηνη νη ςπρίαηξνη δε, πξέπεη λα είλαη ζπλερώο ζε εγξήγνξζε γηα ηελ έγθαηξε 

δηάγλσζε ηεο επηθείκελεο επηδείλσζεο ηνπ απηνθηνληθνύ ηδεαζκνύ αιιά θαη ηελ 

επηθηλδπλόηεηα ηεο απόπεηξαο κε ππεξδνζνινγία ςπρνθαξκάθσλ (Harada et al., 

2014).  

1.3.6. Κοηλφληθός ηρόπος δφής 

Από ηε βηβιηνγξαθία πξνθύπηεη όηη αλ θαη ε ςπρηθή λόζνο είλαη ν θπξηόηεξνο 

παξάγνληαο θηλδύλνπ γηα ηηο απόπεηξεο απηνθηνλίαο, απαξαίηεην είλαη λα δίλεηαη 

κεγάιε έκθαζε ζηε δηεξεύλεζε ζηνπο ςπρνθνηλσληθνύο παξάγνληεο εθείλνπο πνπ 

ππξνδνηνύλ ή επεξεάδνπλ κηα απηνθαηαζηξνθηθή πξάμε (Judd et al., 2012). 

Δξγαζηαθέο ζπλζήθεο, θνηλσληθή δνκή, θηιηθό πεξηβάιινλ, δηαθσλίεο, δηαηξνθηθέο 

ζπλήζεηεο θαη παρπζαξθία, αλεξγία, επάγγεικα, εθθνβηζκόο θαηά ηελ παηδηθή ειηθία, 



21 
 

(bullying) είλαη θάπνηεο από ηηο θαηεγνξίεο παξαγόλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

απηνθηνληθόηεηα.  

1.3.7. Σρόπος απόπεηρας ασηοθηολίας 

Ζ κέζνδνο πνπ επηιέγεηαη γηα ηελ απόπεηξα απηνθηνλίαο ζπζρεηίδεηαη πηζαλά κε ηελ 

εκκνλή ζηελ πξόζεζε απηνρεηξίαο. Γηα παξάδεηγκα, ε δειεηεξίαζε θαίλεηαη λα 

απνηειεί κηα κέζνδν πνπ εθπξνζσπεί ηελ πξόζεζε ηνπ αηόκνπ λα απηνθηνλήζεη 

κειινληηθά αλεμάξηεηα από ηνλ αξηζκό θαη ηε ζπρλόηεηα ησλ απνηπρεκέλσλ 

πξνζπαζεηώλ (Suominen et al., 2004).  

Απνηπρεκέλεο απόπεηξεο απηνθηνλίαο ζπλδένληαη ηειηθά κε αύμεζε ηεο έληαζεο ησλ 

ζπκπησκάησλ θαηάζιηςεο θαη ηεο επηζεηηθόηεηαο, αιιά θαη κείσζε ηνπ θόβνπ 

επηπηώζεσλ ηεο απηνρεηξίαο γηα ηα άηνκα πνπ απνπεηξάζεθαλ ζπγθξηηηθά κε άιινπο 

αζζελείο κε ςπρηθή λόζν (Conte & Plutchik, 1974). Πξνθύπηεη όηη ηα άηνκα πνπ 

έρνπλ απνπεηξαζεί λα απηνθηνλήζνπλ είλαη ε νκάδα εθείλε πνπ πξέπεη λα κειεηεζεί 

πεξαηηέξσ γηα ηελ δηαπίζησζε όισλ εθείλσλ ησλ παξαγόλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

απόθαζε λα πξνβνύλ ζε απηνθηνληθέο πξάμεηο θαη εμαθνινύζεζε θαη κέρξηο όηνπ 

επηηύρνπλ ην επηζπκεηό απνηέιεζκα ηεο απηνθηνλίαο.  

Ζ επηινγή από ηνπο δηαζέζηκνπο ηξόπνπο έρεη λα θάλεη κε ην ηη πξνζθέξεηαη ρξήζηκν 

θαη απνηειεζκαηηθό γηα ην άηνκν πνπ απνπεηξάηαη θαη ηελ απνθαζηζηηθόηεηά ηνπ. 

Αθόκα, θαίλεηαη λα παίδεη ξόιν ε γεσγξαθηθή πεξηνρή, ην πνζνζηό αλάπηπμεο ηεο 

δεδνκέλεο ρώξαο ζηελ νπνία θαηνηθεί ην άηνκν θαη νη πεγέο πιεξνθόξεζεο από ηηο 

νπνίεο άληιεζε ζηνηρεία γηα ηελ επηινγή ηεο κεζόδνπ (Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο 

θαη θνηλσληθά δίθηπα). Βηβιηνγξαθηθά απνδεηθλύεηαη πσο νη άλδξεο ζπλήζσο 

απνπεηξώληαη κε πην βίαηεο κεζόδνπο από όηη νη γπλαίθεο.  

Όζνλ αθνξά ηελ ππεξδνζνινγία θαξκάθσλ, έξεπλα ησλ Cyrus θαη ζπλεξγαηώλ 

έδεημε όηη κεγάιν πνζνζηό από όζνπο απνπεηξώληαη ιακβάλνληαο ππεξδνζνινγία 

θαξκάθσλ, είλαη πην πηζαλό λα ην αλαθέξνπλ νη ίδηνη αλαδεηώληαο ππεξεζίαο πγείαο. 

Σα άηνκα απηά πξαγκαηνπνηνύλ ηελ απόπεηξα ζην ζπίηη ηνπο ζε αληίζεζε κε άηνκα 

πνπ επηιέγνπλ άιινπο ηξόπνπο ηα νπνία θαη απνπεηξώληαη ζπλήζσο ζε εμσηεξηθνύο 

ρώξνπο. Σα αλαιγεηηθά θάξκαθα ήηαλ ηα ζπλεζέζηεξα θαηαγεγξακκέλα γηα ηελ 

ππεξδνζνινγία θαξκάθσλ ζε απηή ηελ έξεπλα. Δπίζεο, ηα άηνκα πνπ πξνέβεζαλ 
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ζηελ απόπεηξα κε ππεξδνζνινγία θαξκάθσλ είραλ πνιύ ζπρλέο λνζειείεο ζε 

ςπρηαηξηθέο θιηληθέο (Ho et al., 2016). 

ηε Ννξβεγία, όπνπ θαηαγξάθνληαη πεξίπνπ 550 απηνθηνλίεο εηεζίσο, ε 

πξνεγνύκελε απόπεηξα απηνθηνλίαο απνηειεί έλαλ κεγάιν παξάγνληα θηλδύλνπ γηα 

ηελ ηειηθή απηνθηνληθή πξάμε, θπξίσο αλ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί βίαηε κέζνδνο. Οη Per 

Sverre Persett θαη ζπλεξγάηεο ζπλέθξηλαλ ηηο βίαηεο κεζόδνπο απόπεηξαο απηνθηνλίαο 

(απηνηξαπκαηηζκόο κε καραίξη, πηώζε από ύςνο, απαγρνληζκόο, απηνππξνβνιηζκόο 

θαη πληγκόο) κε ηελ εθνύζηα δειεηεξίαζε. Οη αζζελείο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ βίαηε 

κέζνδν γηα λα απνπεηξαζνύλ είραλ ζε κεγαιύηεξα πνζνζηά ςπρσζηθέο δηαηαξαρέο ζε 

ζρέζε κε ηνπο αζζελείο πνπ επέιεμαλ ηε δειεηεξίαζε θαη κηθξόηεξα πνζνζηά 

αγρώδνπο δηαηαξαρήο θαη ζπλαηζζεκαηηθώλ δηαηαξαρώλ. Ζ απόπεηξα θαη ε επηινγή 

ηνπ ηξόπνπ απηήο δε βξέζεθε λα ζπζρεηίδεηαη κε ηελ ηαπηόρξνλε ςπρηαηξηθή 

ζεξαπεία πνπ ιάκβαλαλ νη αζζελείο ή πξνεγνύκελε απόπεηξα. Γηαθνξά ζηηο δύν 

νκάδεο παξαηεξήζεθε ζην ρξόλν λνζειείαο ηνπο κεηά ηελ απόπεηξα, όπνπ νη 

απνπεηξώληεο κε βίαηεο κεζόδνπο ρξεηάζηεθαλ παξαηεηακέλε λνζειεία ζε ΜΔΘ θαη 

κεγαιύηεξν ρξόλν ππνζηήξημεο κε κεραληθό αεξηζκό (Persett et al., 2018),  

1.4 Ζ οηθολοκηθή θρίζε φς παράγοληας θηλδύλοσ 

Ζ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ παξαηεξήζεθε παγθνζκίσο από ην 2008 θαη έπεηηα, είρε κηα 

επηξξνή ζηελ αλεξγία, ηελ αλεμαξηεζία θαη ηελ αγνξαζηηθή δύλακε θαηνίθσλ ησλ 

Μεζνγεηαθώλ θπξίσο ρσξώλ (Πνξηνγαιία, Διιάδα). Ζ επηξξνή απηή είρε σο 

απνηέιεζκα ηε κεηαβνιή ηνπ θνηλσληθνύ θαη νηθνλνκηθνύ επηπέδνπ ηνπ πιεζπζκνύ, 

πιήηηνληαο θπξίσο ηηο θησρόηεξεο νηθνλνκηθά θνηλσληθέο ηάμεηο θαη κεηαβάιινληαο 

ηελ πνηόηεηα δσήο. Ζ αλαζθάιεηα ηεο εξγαζίαο κε ηελ αύμεζε ηνπ νηθνγελεηαθνύ 

θαη αηνκηθνύ ρξένπο, ε αληθαλόηεηα ππνζηήξημεο ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηεο ζπλέρηζεο 

ηνπ πξνεγνύκελνπ ηξόπνπ δσήο, αιιά θαη ζε θάπνηεο πεξηπηώζεηο ν θνηλσληθόο 

ζηηγκαηηζκόο θαη πηζαλά απνθιεηζκόο, απνηέιεζαλ ςπρνπηεζηηθά γεγνλόηα πνπ 

θαηεγνξήζεθαλ γηα θάπνηεο απόπεηξεο απηνθηνλίαο.  

Έξεπλα ησλ Μαξαγθάθε θαη ζπλεξγαηώλ γηα ηηο ζπλέπεηεο ησλ πνιηηηθώλ ιηηόηεηαο 

ζηα ρξόληα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ζπλέθξηλε ηνλ κέζν όξν ζαλάησλ από 

απηνθηνλίεο αλά 100.000 άηνκα ζηε Γεξκαλία, ηελ Διιάδα, ηελ Πνξηνγαιία, ηελ 

Ηξιαλδία θαη ηελ Κύπξν, γηα ηα έηε 2007-2014 (βι. ρήκα 2). Οη εξεπλεηέο 
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ζπκπέξαλαλ όηη ε Διιάδα βξίζθεηαη ζε ηθαλνπνηεηηθό επίπεδν ζπγθξηηηθά κε 

κεζνγεηαθέο ρώξεο πνπ βίσζαλ αλάινγεο πνιηηηθέο ιηηόηεηαο γηα ηελ αληηκεηώπηζε 

ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, αιιά θαη ζε ζρέζε κε ρώξεο θαιύηεξεο νηθνλνκηθήο 

επκάξεηαο. Γε θαίλεηαη λα ππάξρεη άκεζε ζπζρέηηζε ινηπόλ, αλ θαη πξέπεη λα 

παξαθνινπζεζεί σο θαηλόκελν ζε βάζνο ρξόλνπ (Μαξαγθάθε et al., 2019). 

ρήκα 2. Μέζνο όξνο ζαλάησλ από απηνθηνλίεο αλά 100.000 άηνκα γηα ηα έηε 2007-2014

 

ε έξεπλα ηεο Οηθνλόκνπ θαη ζπλεξγαηώλ παξαηεξήζεθε αύμεζε ησλ ζπκπησκάησλ 

θαηάζιηςεο πνπ ζπζρεηίζηεθε κε ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ζηελ πεξίνδν ηεο 

θξίζεο ζηε ρώξα καο (Economou et al., 2013).  

Άιιε έξεπλα ηνπ ηαπξηαλάθνπ θαη ζπλεξγαηώλ, ζπζρεηίδεη ηελ αλεξγία σο θύξην 

παξάγνληα ζηηο απόπεηξεο απηνθηνλίαο γηα ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν (Stavrianakos et 

al., 2014).  

Βαζηδόκελνο ζε ζηαηηζηηθά δεδνκέλα, ν Ραρηώηεο θαη ζπλεξγάηεο δηαπίζησζε όηη νη 

απόπεηξεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ από άηνκα παξαγσγηθήο 

ειηθίαο, γεγνλόο πνπ απνδόζεθε ζηελ νηθνλνκηθή δπζπξαγία ηεο πεξηόδνπ (Rachiotis 

et al., 2015). 

Σα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία όκσο ηνπ ΠΟΤ θαηαηάζζνπλ ηελ Διιάδα ζηηο ηειεπηαίεο 

ρώξεο σο πξνο ηελ απηνθηνληθόηεηα γηα ηελ πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, γεγνλόο 

πνπ πξνθαιεί δεύηεξεο ζθέςεηο ζηε ζπζρέηηζή ηεο κε ηηο θαηαγεγξακκέλεο απόπεηξεο 

απηνθηνλίαο.  

Όζν αθνξά ηελ ηνπηθή θνηλσλία ηεο Κξήηεο, κειέηε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε από ηελ 

Μπάζηα θαη ζπλεξγάηεο δείρλεη όηη ε ζλεηόηεηα πνπ θαηαγξάθεηαη ζην λεζί θαη 

απνδίδεηαη ζηηο απηνθηνλίεο είλαη ε πςειόηεξε ηεο Διιάδαο, ρσξίο όκσο λα 

θαηαγξάθεηαη αύμεζε γηα ηα έηε 1999-2013. Σελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν θαηαγξάθεηαη 

αύμεζε ζηηο απηνθηνλίεο κεηαμύ ησλ αλδξώλ, κείσζε γηα ηνλ πιεζπζκό ησλ 

γπλαηθώλ θαη αύμεζε ζηα ζπλνιηθά πνζνζηά πνπ παξαηεξήζεθαλ ζηελ Αλαηνιηθή 
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Κξήηε. Παξά ηελ δηαπηζησκέλε αλεξγία δελ ππήξμε θαηαγεγξακκέλε αύμεζε ζηηο 

απηνθηνλίεο γηα ηε κέζε παξαγσγηθή ειηθία (40-64 εηώλ) θαη ζηα δύν θύια. Οη 

εξεπλεηέο απέδσζαλ ην παξαπάλσ απνηέιεζκα ηεο κειέηεο είηε ζηνπο ηζρπξνύο 

νηθνλνκηθνύο δεζκνύο ππνζηήξημεο ζην ζηελό νηθνγελεηαθό πεξηβάιινλ, ή ζηελ 

πηζαλόηεηα κεηαλάζηεπζεο ησλ λέσλ γηα νηθνλνκηθνύο ιόγνπο ζην εμσηεξηθό. Χο 

πξνο ηελ αύμεζε ζηελ απηνθηνληθόηεηα ζηελ Αλαηνιηθή Κξήηε, νη εξεπλεηέο ην 

απέδσζαλ ζην γεγνλόο όηη ε πεξηνρή απηή πζηεξεί ζε ππνζηεξηθηηθέο δνκέο ςπρηθήο 

πγείαο (Basta et al., 2018). 

 

2. οβαρές Απόπεηρες Ασηοθηολίας (Serious Suicide Attempts) 

Ζ ζνβαξή απόπεηξα απηνθαηαζηξνθήο νξίδεηαη σο ε απόπεηξα εθείλε πνπ ζα ήηαλ 

ζαλάζηκε αλ δελ ππήξρε έγθαηξε θαη απνηειεζκαηηθή παξνρή πξώησλ βνεζεηώλ ή 

άιινπ είδνπο άκεζε αληηκεηώπηζε ή αθόκε θαη απιή ζύκπησζε. Δίλαη κηα απόπεηξα 

πνπ απαηηεί λνζειεία ζε λνζνθνκείν πάλσ από 24 ώξεο, ελώ πιεξείηαη ηνπιάρηζηνλ 

έλα από ηα θάησζη ζεξαπεπηηθά θξηηήξηα: 

 Θεξαπεία ζε εηδηθέο κνλάδεο λνζειείαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ΜΔΘ 

 Υεηξνπξγηθή επέκβαζε ππό γεληθή αλαηζζεζία 

 Παξαηεηακέλε λνζειεία πνπ πεξηιακβάλεη ηε ρνξήγεζε αληηδόησλ γηα 

ππεξδνζνινγία θαξκάθσλ ή ρεκηθώλ νπζηώλ, ηειεκεηξία ή επαλάιεςε 

δηαγλσζηηθώλ εμεηάζεσλ. 

Δπηπιένλ, ε απόπεηξα απηνθαηαζηξνθήο κε βίαηε κέζνδν πςεινύ θηλδύλνπ θαη 

ζλεζηκόηεηαο, όπσο ν απαγρνληζκόο θαη ε ρξήζε ππξνβόινπ όπινπ, νξίδεηαη εμ 

αξρήο σο ζνβαξή, αλ νδεγεί ζε λνζειεία πάλσ από 24 ώξεο. (Beautrais, 2001) 

 

Καηά ηελ Beautrais, ππάξρνπλ πέληε θύξηεο θαηεγνξίεο παξαγόλησλ θηλδύλνπ πνπ 

ζπλεηζθέξνπλ ζηελ επηθηλδπλόηεηα ζνβαξήο απόπεηξαο απηνθηνλίαο. Απηνί αθνξνύλ 

ηελ νηθνγέλεηα, ηηο εκπεηξίεο ηεο παηδηθήο ειηθίαο, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο  

πξνζσπηθόηεηαο, ηηο ςπρηαηξηθέο δηαηαξαρέο θαη ηνπο πεξηβαιινληνινγηθνύο 

παξάγνληεο ζηνπο νπνίνπο ζπγθαηαιέγνληαη θαη ζεκαληηθά ζηξεζζνγόλα γεγνλόηα. 

Πεξαηηέξσ έξεπλα απνδεηθλύεη ηε ζπλεηζθνξά απηώλ ησλ παξαγόλησλ ζηελ 
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επηθηλδπλόηεηα κηαο ζνβαξήο απόπεηξαο απηνθηνλίαο θαη επηπιένλ βξίζθεη πεξαηηέξσ 

ζηνηρεία πνπ ραξαθηεξίδνπλ επηξξεπείο ζε απηνύ ηνπ ηύπνπ ηελ απόπεηξα: 

1. Άηνκα πνπ δελ έρνπλ ζπκπιεξώζεη ηε βαζηθή εθπαίδεπζε θαη αλήθνπλ ζε 

ρακειή θνηλσληθν-νηθνλνκηθή θαηάζηαζε. 

2. Νένη άλζξσπνη κε λεπξσηηθέο δηαηαξαρέο θαη αίζζεκα απειπηζίαο.  

3. Άηνκα πνπ ραξαθηεξίδνληαη από πςειή ςπρηαηξηθή ζλεηόηεηα, όπσο 

αζζελείο κε δηαγλσζκέλεο ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο θαη ρξήζε νπζηώλ έλα 

κήλα πξηλ ηελ απόπεηξα.  

4. Άηνκα πνπ έρνπλ βηώζεη ζεκαληηθά ή πνιπάξηζκα ζηξεζζνγόλα γεγνλόηα είηε 

ζηηο δηαπξνζσπηθέο ηνπο ζρέζεηο ή λνκηθήο θύζεσο (Beautrais, 2004). 

Σα άηνκα πνπ πξαγκαηνπνηνύλ ζνβαξή απόπεηξα απηνθηνλίαο έρνπλ πνιιά θνηλά 

ραξαθηεξηζηηθά κε όζνπο απηνθηνλνύλ. Ζ κειέηε απηώλ ησλ αζζελώλ παξέρεη όζν 

ην δπλαηόλ πιεζηέζηεξεο πιεξνθνξίεο γηα όζνπο έρνπλ απηνθηνλήζεη. Οη Gvion θαη 

ζπλεξγάηεο πξαγκαηνπνίεζαλ κειέηε πνπ πξνζδηόξηζε σο πην ζεκαληηθνύο 

παξάγνληεο θηλδύλνπ γηα ηε ζνβαξή απόπεηξα απηνθηνλίαο ηνλ ςπρηθό πόλν, ηηο 

δπζθνιίεο επηθνηλσλίαο, ηελ απζόξκεηε ιήςε απόθαζεο, ηελ επηζεηηθόηεηα, αιιά 

θαη δηάθνξεο δεκνγξαθηθέο παξακέηξνπο. Καηέιεμαλ δε ζην ζπκπέξαζκα όηη ην 

πγεηνλνκηθό πξνζσπηθό πξέπεη λα είλαη ελήκεξν γηα ηε ζνβαξόηεηα απηήο ηεο 

θαηεγνξίαο απόπεηξαο απηνθηνλίαο θαη λα είλαη ζε επηθπιαθή γηα ηελ νξζή 

αμηνιόγεζε ησλ αζζελώλ θαη ηελ επηκειή θαη νξγαλσκέλε ζεξαπεία.  (Gvion & Levi-

Belz, 2018) 

Σν ηαηξνλνζειεπηηθό πξνζσπηθό ηνπ ΣΔΠ, ηεο ΜΔΘ θαη ηεο Φπρηαηξηθήο Κιηληθήο, 

αληηκεησπίδεη κηα κεγάιε πξόθιεζε όζνλ αθνξά ηε ζσζηή δηαρείξηζε όζσλ έρνπλ 

απνπεηξαζεί λα απηνθηνλήζνπλ θαη θηάλνπλ ζηηο πγεηνλνκηθέο δνκέο.  

Μειέηε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Απζηξαιία είρε σο ζθνπό ηελ αλάιπζε ησλ 

αζζελώλ πνπ εηζήρζεζαλ ζε ΜΔΘ ή θιηληθή κεηά από απόπεηξα απηνθηνλίαο. Σν 

δείγκα αθνξνύζε 570 αζζελείο κε 74 από απηνύο λα έρνπλ ζην ηζηνξηθό ηνπο άιιε 

απόπεηξα. Από ηα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο πξνθύπηεη 10πιάζηα πηζαλόηεηα 

λνζειείαο ζε ΜΔΘ γηα όζνπο απνπεηξάζεθαλ λα απηνθηνλήζνπλ κε ππεξδνζνινγία 

θαξκάθσλ. Ζ λνζειεία ησλ αηόκσλ πνπ απνπεηξάζεθαλ ζπζρεηίζηεθε κε ηελ 

αύμεζε ηεο ειηθίαο, ηελ ππεξδνζνινγία θαξκάθσλ θαη ηελ πξόηεξε απόπεηξα. Οη 

άξξελεο αζζελείο επέιεμαλ σο επί ην πιείζηνλ ηνλ απαγρνληζκό σο κέζνδν 
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απόπεηξαο. Οη εξεπλεηέο ζπκπέξαλαλ όηη ζα πξέπεη λα ππάξρεη θαιύηεξε ζπλεξγαζία 

κεηαμύ ησλ θνηλσληθώλ δνκώλ ςπρηθήο πγείαο θαη ησλ λνζνθνκείσλ γηα ηελ 

πξόιεςε ηεο απηνρεηξίαο θαη ηελ επαλάιεςε ηεο απόπεηξαο.  (Walker et al., 2013)  

Τπάξρνπλ δηάθνξα ζελάξηα γηα ηελ εμήγεζε ζην εξώηεκα ηη πξνθαιεί θάπνηνπο 

αζζελείο λα ζπλερίδνπλ λα απνπεηξώληαη θαη θάπνηνπο λα παύνπλ ηηο απόπεηξεο κεηά 

από κηα απνηπρεκέλε πξνζπάζεηα. Ζ ζλεζηκόηεηα από ηελ απηνθηνληθή πξάμε 

απμάλεηαη αλάινγα κε ηνλ αξηζκό ζνβαξώλ απνπεηξώλ απηνθαηαζηξνθήο. Ζ 

πξόιεςε ινηπόλ γηα κηα επόκελε απόπεηξα είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηνλ έιεγρν ηεο 

ζλεζηκόηεηαο πνπ πξνθύπηεη από ηηο απηνθηνλίεο. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

πιεζπζκνύ απηώλ πνπ απνπεηξώληαη δελ έρνπλ κειεηεζεί αξθεηά γηα λα εμαρζεί 

θάπνην ζρεηηθό ζπκπέξαζκα. Μειέηε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο ΖΠΑ πξνζδηνξίδεη 

κηα ζξεζθεπηηθή πξνζθόιιεζε ζε όζνπο απνπεηξάζεθαλ πνιιέο θνξέο παξά ζε 

εθείλνπο πνπ απνπεηξώληαη κόλν κηα θνξά. Δπίζεο, νη πνιπάξηζκεο απόπεηξεο 

ζπζρεηίζηεθαλ κε νηθνγελεηαθό ηζηνξηθό απόπεηξαο, ζσκαηηθή λόζν, ςπρηαηξηθέο 

δηαηαξαρέο, πςειό αίζζεκα απειπηζίαο θαη απηνθηνληθνύ ηδεαζκνύ, ελώ αλήθαλ ζε 

θνηλσληθέο νκάδεο ρακειήο ππνζηεξηθηηθόηεηαο. Πξνθύπηεη όηη όζνη απνπεηξώληαη 

κε ηνπιάρηζηνλ έλα από ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά, πηζαλόηαηα λα πξνβνύλ ζε 

επαλάιεςε ηεο απόπεηξαο ζην άκεζν κέιινλ. (Liu et al., 2017) 

 

3. Δπαλάιευε Απόπεηρας θαη αποηστία ηες ζεραπείας  

Ζ πεξίνδνο ακέζσο κεηά ην εμηηήξην ελόο αηόκνπ πνπ απνπεηξάζεθε είλαη εμέρνπζαο 

ζεκαζίαο θαη απμεκέλεο επηθηλδπλόηεηαο. Μειέηε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην 

Ζλσκέλν Βαζίιεην δηαπίζησζε όηη ην 47% ησλ ζαλάησλ από απηνθηνλία 

πξαγκαηνπνηήζεθε έλα κήλα κεηά ην εμηηήξην από ςπρηαηξηθή δνκή θαη πξηλ ηελ 

πξώηε ζπλεδξία ζπκβνπιεπηηθήο ςπρνζεξαπείαο. (Hunt et al., 2009) Σόζν ε 

απνηπρία λα δηαηεξεζεί επαθή κε ηηο ςπρηαηξηθέο δνκέο όζν θαη ε ειιηπήο νξγάλσζε 

ζην follow up εθ κέξνπο ησλ επαγγεικαηηώλ πγείαο, ζεσξήζεθαλ ζεκαληηθνί 

παξάγνληεο θηλδύλνπ γηα ηελ εθηέιεζε  επαλαιεπηηθήο απόπεηξαο απηνθηνλίαο.   

ηελ Απζηξαιία, όπνπ παξαηεξείηαη κεγάιν πξόβιεκα κε ηηο απηνθηνλίεο, 

παξαηεξήζεθε όηη κεηαμύ ησλ αηόκσλ πνπ επαλαιάκβαλαλ κηα απόπεηξα ππήξραλ 

θνηλά ραξαθηεξηζηηθά όπσο απξνγξακκάηηζην εμηηήξην, αλεηδίθεπην πξνζσπηθό 
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ειέγρνπ εηζόδνπ – εμόδνπ ησλ αζζελώλ, βξαρππξόζεζκε λνζειεία (<7 εκέξεο) θαη 

παξαηεηακέλε ρξνληθή πεξίνδνο κεηαμύ εμηηεξίνπ θαη επόκελεο ζπλάληεζεο κε ηνπο 

ζεξάπνληεο ςπρηάηξνπο. Αληίζεηα, ζε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη ηαθηηθό θαη 

νξγαλσκέλν follow up κεηά ην εμηηήξην από ηελ θιηληθή θαη εληνπηζκόο ησλ αζζελώλ 

πνπ δε ζπλεξγάδνληαη κε νινήκεξε δηαζέζηκε νκάδα δηαρείξηζεο θξίζεσλ, νη 

απόπεηξεο θαίλεηαη λα ειέγρνληαη θαιύηεξα. 

ε θάζε πεξίπησζε, ηζρύνπλ ηα εμήο: 

 Κάπνηνη αζζελείο ληώζνπλ αλαθνύθηζε θαηά ηε λνζειεία ηνπο κηαο θαη 

απνβάιινπλ ην άγρνο ηεο απηνθξνληίδαο. Άιινη ληώζνπλ ληξνπή θαη 

θαηεγνξνύλ ην πξνζσπηθό γηα αδηαθνξία, έιιεηςε θξνληίδαο θαη ζεβαζκνύ. 

 Τπάξρεη αλάγθε γηα ηελ θαηάιιειε πξνεηνηκαζία ησλ αλζξώπσλ γηα ην 

εμηηήξηό ηνπο θαη ζην follow up. Ζ θάζε επαθή κε ηνπο αζζελείο πξέπεη λα 

δηέπεηαη από εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ θαη όρη λα απνηειεί ξνπηίλα. 

 Σν πξνζσπηθό πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια θαηαξηηζκέλν, ελεκεξσκέλν γηα ην 

ζεξαπεπηηθό πιάλν ηνπ εθάζηνηε αζζελνύο θαη ζε επαγξύπλεζε γηα ζεκεία 

θαη ζπκπηώκαηα επηδείλσζεο ηεο θαηάζηαζήο ηνπ. 

 (Centre of Research Excellence in Suicide Prevention, n.d.  

Australian National University) 
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4. θοπός ηες κειέηες 

θνπόο ηεο κειέηεο ήηαλ ε θαηαγξαθή ησλ πεξηζηαηηθώλ αζζελώλ κε ηζηνξηθό 

απόπεηξαο απηνθηνλίαο ιόγσ ηεο νπνίαο λνζειεύηεθαλ ζηε ΜΔΘ ή/θαη ηελ 

παζνινγηθή θιηληθή ηνπ Παλεπηζηεκηαθνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Ζξαθιείνπ, πξηλ 

ηελ λνζειεία ηνπο ζηελ ςπρηαηξηθή θιηληθή ελειίθσλ ηνπ λνζνθνκείνπ γηα ηελ 

αληηκεηώπηζε ηεο ςπρηαηξηθήο δηάζηαζεο ηεο απόπεηξαο.  

Έλα ζηόρν ηεο κειέηεο απνηέιεζε ε δηεξεύλεζε ηνπ επηδεκηνινγηθνύ πξνθίι θαη ησλ 

παξαγόλησλ θηλδύλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απόπεηξα απηνθηνλίαο κέζα από ηε 

δηεξεύλεζε ησλ παξαθάησ επηκέξνπο εξσηεκάησλ, όπσο απηά πξνέθπςαλ από ηε 

βηβιηνγξαθηθή αλαδήηεζε: 

1. Πνηνο είλαη ν επηπνιαζκόο απόπεηξσλ απηνθηνλίαο γηα ηηο νπνίεο απαηηήζεθε 

λνζειεία; 

2. Πνηα είλαη ηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ησλ αηόκσλ κε ηζηνξηθό απόπεηξαο 

απηνθηνλίαο; 

3. Πνηνη παξάγνληεο θαηαγξάθνληαη σο παξάγνληεο θηλδύλνπ γηα ηελ απόπεηξα 

απηνθηνλίαο ζε απηή ηελ θαηεγνξία αζζελώλ;  

4. Δίλαη σθέιηκε γηα ηελ κεηέπεηηα πνξεία ηνπο ε αλαγθαζηηθή λνζειεία ζηελ 

ςπρηαηξηθή θιηληθή; 

5. Πνηνο είλαη ν επηπνιαζκόο επαλαιεςηκόηεηαο ηεο απόπεηξαο;  

6. Τπάξρεη δηαθνξνπνίεζε ζηελ εκθάληζε επεηζνδίσλ απόπεηξαο απηνθηνλίαο ηελ 

ηειεπηαία δηεηία όπνπ εκθαλίδεηαη ε έμαξζε ηεο παλδεκίαο SARS-CoV-2; 

 

5. Μεζοδοιογία 

5.1 Δίδος Μειέηες 

Πξαγκαηνπνηήζεθε κηα αλαδξνκηθή κειέηε παξαηήξεζεο όισλ ησλ αζζελώλ πνπ 

εηζήρζεζαλ ζηε ΜΔΘ, ηελ παζνινγηθή θιηληθή θαη ηελ ςπρηαηξηθή θιηληθή ελειίθσλ 

ηνπ Πα.Γ.Ν.Ζ, γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα 01/06/2018 – 31/07/2021 κε δηάγλσζε 

εηζαγσγήο πνπ εκπιέθεη ηελ απόπεηξα απηνθηνλίαο. 

Γηα ηε δηεμαγσγή ηεο κειέηεο θαηαηέζεθε έγγξαθε αίηεζε ζην επηζηεκνληθό 

ζπκβνύιην ηνπ ΠαΓΝΖ (7006/23-4-2021) γηα άδεηα ζπιινγήο ζηνηρείσλ από ηηο 

βάζεηο δεδνκέλσλ ησλ θιηληθώλ. Σν επηζηεκνληθό ζπκβνύιην εηζεγήζεθε ζεηηθά κε 

επηζηνιή (αξ. πξσηνθόιινπ 7006/26-05-2021) θαη ηειηθά ην Γ.. ηνπ λνζνθνκείνπ 

ελέθξηλε ην ζρεηηθό εξεπλεηηθό πξσηόθνιιν (Απόθαζε 480, πλεδξίαζε 14/09-06-

2021).   
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Ζ δηαδηθαζία ηεο ζπιινγήο ησλ ζηνηρείσλ έγηλε αλώλπκα θαη θσδηθνπνηεκέλα, από 

ην ειεθηξνληθό ζύζηεκα CSPlus πνπ ρξεζηκνπνηεί ε ΜΔΘ ΠαΓΝΖ, ην ειεθηξνληθό 

ζύζηεκα «ΠΑΝΑΚΔΗΑ» πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ Παζνινγηθή θιηληθή θαη ηνπο έληππνπο 

θαθέινπο ηνπ αξρείνπ πνπ δηαηεξνύληαη ζηελ ςπρηαηξηθή θιηληθή ελειίθσλ ηνπ 

λνζνθνκείνπ, θαζώο θαη ην εληαίν ειεθηξνληθό ζύζηεκα a-MED Line.  

5.2 Κρηηήρηα εηζαγφγής θαη αποθιεηζκού 

ηελ θαηαγξαθή ζπκπεξηιήθζεθαλ όινη νη αζζελείο πνπ εηζήρζεζαλ ζηηο σο άλσ 

θιηληθέο σο απόπεηξα απηνθαηαζηξνθήο, γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα ηεο έξεπλαο.  

 

Υξήζηεο νπζηώλ θαη αζζελείο κε εμαξηήζεηο πνπ έθαλαλ ππεξβνιηθή ρξήζε νπζηώλ 

ρσξίο λα επηβεβαηώλεηαη ν ζθνπόο ηεο απόπεηξαο απηνθηνλίαο θαηά ηε λνζειεία 

ηνπο, εμαηξέζεθαλ ηεο κειέηεο. 

5.3 σιιογή δεδοκέλφλ 

Γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ αλαδεηήζεθαλ νη αζζελείο κε δηάγλσζε εηζαγσγήο 

ηελ απόπεηξα απηνθηνλίαο γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα 01/06/2018 έσο 31/07/2021, από 

ην ειεθηξνληθό ζύζηεκα ηεο ΜΔΘ ΠαΓΝΖ (CSPlus), ην ειεθηξνληθό ζύζηεκα 

«ΠΑΝΑΚΔΗΑ» ηεο παζνινγηθήο θιηληθήο θαη ην έληππν αξρείν πνπ δηαηεξεί ε 

ςπρηαηξηθή θιηληθή ελειίθσλ ηνπ λνζνθνκείνπ.  

Πξαγκαηνπνηήζεθε ζπιινγή ησλ απαηηνύκελσλ ζηνηρείσλ ζε θόξκα θαηαγξαθήο, 

ελώ ηα ζηνηρεία πνπ πξνέθπςαλ εηζήρζεζαλ ζε ειεθηξνληθό θύιιν θαηαγξαθήο 

EXCEL γηα ηελ πεξαηηέξσ ζηαηηζηηθή ηνπο αλάιπζε. 

Σα ζηνηρεία πνπ ζπιιέρηεθαλ αθνξνύζαλ: 

 Υαξαθηεξηζηηθά ησλ αζζελώλ: 

o Ζιηθία, θύιν, κήλαο απόπεηξαο, ζπλζήθεο θαη ηξόπνο απόπεηξαο, 

νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε θαη επαγγεικαηηθό status, έθβαζε λνζειείαο 

γηα θάζε θιηληθή θαη ην λνζνθνκείν, ηκήκα εηζαγσγήο, εκέξεο 

λνζειείαο ΜΔΘ – κεηά ΜΔΘ θαη ζπλνιηθά έσο ην εμηηήξην 

o πλλνζεξόηεηα θαηά ηελ εηζαγσγή ζε ςπρηαηξηθή ζσκαηηθή λόζν, 

επαλαιεςηκόηεηα ηεο απόπεηξαο  
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 Αηηία εηζαγσγήο πέξαλ ηεο απόπεηξαο, ελλνώληαο ηα παζνινγηθά πξνβιήκαηα 

πνπ πξνθύπηνπλ από απηήλ 

 Κιηληθή θαηάζηαζε ηνπ αζζελνύο θαηά ηελ εηζαγσγή ζηε ΜΔΘ: 

o SAPS II score εηζαγσγήο: Απνηειεί θιίκαθα (0-163) πνπ πξνζδηνξίδεη 

ηε  βαξύηεηα εηζαγσγήο αζζελνύο ζηε ΜΔΘ ελειίθσλ θαη απηόκαηα 

ηε ζλεζηκόηεηά ηνπ. Τπνινγίδεηαη κε βάζε ηηο ρεηξόηεξεο ηηκέο 

κεηαβιεηώλ ζπγθεθξηκέλσλ παξακέηξσλ θαη εξγαζηεξηαθώλ 

εμεηάζεσλ θαηά ην πξώην 24σξν από ηελ εηζαγσγή ηνπ αζζελνύο ζηε 

ΜΔΘ. Αθνξά ζηαηηζηηθό πνηνηηθό ζηνηρείν από ην νπνίν κπνξνύλ λα 

εμαρζνύλ ζπκπεξάζκαηα σο πξνο ηε ζλεηόηεηα ελόο αζζελνύο ή κηαο 

θαηεγνξίαο λνζεκάησλ. 

o Πνζνζηό % πξνβιεπόκελεο ζλεζηκόηεηαο πνπ πξνθύπηεη απηόκαηα 

από ηε ζπκπιήξσζε ηνπ SAPS II score  

 Καηαγξαθή ηεο ηειηθήο ςπρηαηξηθήο δηάγλσζεο πνπ πξνθύπηεη από ηε 

λνζειεία ηνπ αζζελνύο, πξνζπαζώληαο λα δηαπηζησζεί ην θίλεηξν πνπ 

νδήγεζε ζηελ απόπεηξα απηνθηνλίαο. 

5.4 ηαηηζηηθή αλάισζε δεδοκέλφλ 

Γηα ηε δηεξεύλεζε θαη αμηνιόγεζε ησλ κεηαβιεηώλ ηεο κειέηεο πξαγκαηνπνηήζεθε 

πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή. πλερείο κεηαβιεηέο παξνπζηάδνληαη σο κέζε ηηκή θαη ± 

ζηαζεξή απόθιηζε (mean, ±SD) ή δηάκεζε ηηκή θαη 25-75 ελδνηεηαξηεκνξηαθά εύξε 

(median, ΗQR 25-75) γηα κεηαβιεηέο κηαο θαλνληθήο θαη κε θαλνληθήο θαηαλνκήο 

αληίζηνηρα. ύγθξηζε κεηαμύ ησλ κεηαβιεηώλ έγηλε κε κνλόδξνκε αλάιπζε 

δηαθύκαλζεο (one way ANOVA,  t –test, Wilcoxon ή Mann-Whitney), αλάινγα κε 

ηελ πεξίπησζε. Οη θαηεγνξηθέο κεηαβιεηέο ζπγθξίζεθαλ κε ηε κέζνδν  chi-square ή 

Fisher exact test. Ζ ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία θαη αμηνιόγεζε ησλ απνηειεζκάησλ 

έγηλε κε ην ζηαηηζηηθό πξόγξακκα IBM SPSS 26.0. 
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6. Αποηειέζκαηα 

πιιέρηεθαλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηξηεηία 01/07/2018 – 30/06/2021, από ηα αξρεία 

ηεο Φπρηαηξηθήο Δλειίθσλ, ηεο Παζνινγηθήο θαη ηεο ΜΔΘ ΠαΓΝΖ. Λόγσ 

ηδηαηηεξόηεηαο ηνπ ηξόπνπ απόπεηξαο θαη άιισλ ραξαθηεξηζηηθώλ λνζειείαο, ε 

κειέηε ησλ αζζελώλ έγηλε μερσξηζηά, κε ην γεληθό δείγκα λα πξνθύπηεη από ην 

ζύλνιν ησλ εηζαγσγώλ ζηελ ςπρηαηξηθή θιηληθή θαη ην ζύλνιν ησλ SSA λα αθνξά 

ηηο εηζαγσγέο ζηε ΜΔΘ.  

 

Σν κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο πνπ ηειηθά λνζειεύζεθε ζηελ Φπρηαηξηθή θιηληθή, αλήιζε 

ζπλνιηθά ζηα 172 άηνκα (Ν=172). Σν ζύλνιν ησλ SSA ήηαλ 21 άηνκα (Ν=21), από 

ηνπο νπνίνπο ηειηθά νη 13 κεηαθέξζεθαλ ζηελ πνξεία ηεο λνζειείαο ηνπο ζηελ 

ςπρηαηξηθή θιηληθή.  

 

Πξνθύπηεη όηη ζην ζύλνιν ησλ εηζαγσγώλ ηεο Φπρηαηξηθήο θιηληθήο ελειίθσλ (2284 

εηζαγσγέο ζηελ ηξηεηία), νη απόπεηξεο απηνθηνλίαο δηαηεξνύλ έλα πνζνζηό 

επηπνιαζκνύ ηεο ηάμεο ηνπ 7,5% θαηά κέζν όξν (6,8-9%). Γηα ηηο ζνβαξέο απόπεηξεο 

απηνθηνλίαο αλαδεηήζεθαλ ζηνηρεία ζε ζύλνιν πεξίπνπ 2000 εηζαγσγώλ ζηε ΜΔΘ, 

όπνπ ν επηπνιαζκόο ησλ απνπεηξώλ απηνθηνλίαο θπκαίλεηαη κεηαμύ 1,15 θαη 2,48%. 

 

6.1. Περηγραθηθά δεκογραθηθά ζηοητεία ηοσ δείγκαηος ηες έρεσλας 

 

ύκθσλα κε ηα πεξηγξαθηθά δεκνγξαθηθά ζηνηρεία σο πξνο ηελ θαηαλνκή ηνπ 

δείγκαηνο κε βάζε ην θύιν, πξνθύπηεη όηη ε πιεηνςεθία ήηαλ γπλαίθεο (52,3%), 

έλαληη ησλ αλδξώλ (47,7%). (βλ. Πίνακα 1& Γράθημα 1). 

 

Πίλαθας 1. Καηαλοκή ηοσ θύιοσ ηοσ δείγκαηος 

 υχνότητα % Αθροιστικό % 

ΦΤΛΟ ΑΝΓΡΑ 82 47,7 47,7 

ΓΤΝΑΗΚΑ 90 52,3 100,0 

ύνολο 172 100,0  
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Γράθεκα 1. Καηαλοκή ηοσ θύιοσ ηοσ δείγκαηος 

 
 

Χο πξνο ηελ θαηαλνκή ηεο ειηθίαο, πξνθύπηεη όηη ε πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο αλήθεη 

ζηηο ειηθίεο ησλ 18, ησλ 37 θαη ησλ 40 εηώλ ζε έλα θνηλό πνζνζηό ηεο ηάμεσο ηνπ 

4,7% (βλ. Πίνακα 2.) 

Πίλαθας 2:  Καηαλοκή ηοσ δείγκαηος ζε ζτέζε κε ηελ ειηθία 

ΖΛΗΚΗΑ υχνότητα % Αθροιστικό % ΖΛΗΚΗΑ υχνότητα % Αθροιστικό % 

18 8 4,7 4,7 45 4 2,3 62,8 

19 1 ,6 5,2 46 6 3,5 66,3 

20 3 1,7 7,0 47 5 2,9 69,2 

21 7 4,1 11,0 48 4 2,3 71,5 

22 3 1,7 12,8 49 3 1,7 73,3 

23 4 2,3 15,1 50 4 2,3 75,6 

24 3 1,7 16,9 51 2 1,2 76,7 

25 6 3,5 20,3 52 3 1,7 78,5 

26 4 2,3 22,7 53 1 ,6 79,1 

27 5 2,9 25,6 54 4 2,3 81,4 

28 2 1,2 26,7 55 3 1,7 83,1 

29 1 ,6 27,3 56 2 1,2 84,3 

30 3 1,7 29,1 57 1 ,6 84,9 

31 2 1,2 30,2 58 5 2,9 87,8 

32 4 2,3 32,6 61 1 ,6 88,4 

33 3 1,7 34,3 62 1 ,6 89,0 

34 2 1,2 35,5 63 4 2,3 91,3 

35 7 4,1 39,5 65 2 1,2 92,4 

36 4 2,3 41,9 66 2 1,2 93,6 

37 8 4,7 46,5 68 2 1,2 94,8 

38 3 1,7 48,3 72 2 1,2 95,9 

39 3 1,7 50,0 73 1 ,6 96,5 

40 8 4,7 54,7 74 1 ,6 97,1 

41 3 1,7 56,4 82 2 1,2 98,3 

42 1 ,6 57,0 89 1 ,6 98,8 

43 6 3,5 60,5 91 2 1,2 100,0 



33 
 

Αλαθνξηθά κε ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ησλ λνζειεπνκέλσλ, πξνθύπηεη όηη ζηελ 

πιεηνςεθία ηνπο είλαη Άγακνη/εο, ζε πνζνζηό 48,3%. (βλ. Πίνακας 3& Γράθημα 3) 

 

Πίλαθας 3:  Καηαλοκή ηοσ δείγκαηος ζε ζτέζε κε ηελ οηθογελεηαθή θαηάζηαζε 

 υχνότητα % Αθροιστικό % 

ΟΘΚΟΓΕΝΕΘΑΚΗ  

ΚΑΣΑΣΑΗ 

ΑΓΝΧΣΖ 27 15,7 15,7 

ΑΓΑΜΟ/Η 83 48,3 64,0 

ΔΓΓΑΜΟ/Ζ 47 27,3 91,3 

ΓΗΑΕΔΤΓΜΔΝΟ/Ζ 8 4,7 95,9 

Δ ΥΔΖ 2 1,2 97,1 

ΥΖΡΟ/Α 5 2,9 100,0 

 

Γράθεκα3:  Καηαλοκή ηοσ δείγκαηος ζε ζτέζε κε ηελ οηθογελεηαθή θαηάζηαζε 

 
 

Ζ πιεηνςεθία θαηνηθεί ζε αζηηθή πεξηνρή (Ζξάθιεην) ζην 63,4% (βλ.Γράθημα 4.) 

 

Γράθεκα4:  Καηαλοκή ηοσ δείγκαηος αλαθορηθά κε ηελ περηοτή θαηοηθίας 
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Αλαθνξηθά κε ην επάγγεικα ησλ αζζελώλ πξνθύπηεη όηη ε πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο 

είλαη άλεξγνη/εο ζε πνζνζηό 32%. (βλ. Πίνακα 5& Γράθημα 5) εκεηώλεηαη όηη ζην 

14% ε πιεξνθνξία δελ ήηαλ θαηαγεγξακκέλε. 
 

Πίλαθας 5:  Καηαλοκή ηοσ δείγκαηος αλαθορηθά κε ηο επάγγεικα 

 υχνότητα % Αθροιστικό % 

ΕΡΓΑΘΑ ΑΓΝΧΣΟ 24 14,0 14,0 

ΑΓΡΟΣΖ 4 2,3 16,3 

ΑΝΕΡΓΟ 55 32,0 48,3 

ΣΟΤΡΗΣΑ 3 1,8 50,1 

ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ 49 28,5 78,6 

ΜΔΣΑΝΑΣΖ 9 5,2 83,8 

ΜΟΤΗΚΟ 1 ,6 84,4 

ΟΗΚΗΑΚΑ 14 8,1 92,5 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΡΑΣΟΤΜΔΝΟ 3 1,7 94,2 

ΤΝΣΑΞΖ 9 5,2 99,4 

ΦΟΗΣΖΣΖ 1 ,6 100,0 

 

Γράθεκα5:  Καηαλοκή ηοσ δείγκαηος αλαθορηθά κε ηο επάγγεικα 
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6.2. Πίλαθες απόισηφλ ζστλοηήηφλ ηοσ δείγκαηος ηφλ δεδοκέλφλ ηες έρεσλας 

 

Ζ πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο πξνέξρεηαη άκεζα από ην ΣΔΠ ζε πνζνζηό 48,2% θαη 

έπεηαη ε παζνινγηθή θιηληθή ζε πνζνζηό 40,7% σο πξώηε θιηληθή εηζαγσγήο θαη 

λνζειείαο. (βλ. Πίνακα 6 & Γράθημα 6) 

 

Πίλαθας 6:  Καηαλοκή ηοσ δείγκαηος αλαθορηθά κε ηελ θιηληθή λοζειείας 

 υχνότητα % Αθροιστικό % 

ΚΛΘΝΘΚΗ  ΠΑΘΟΛΟΓΘΚΗ 70 40,7 40,7 

ΚΔΛΗ ΠαΓΝΖ 4 2,3 43 

ΜΔΘ  13 7,6 50,6 

ΜΔΘ ΛΑΗΘΗΟΤ 1 ,6 51,2 

ΟΡΘΟΠΔΓΗΚΖ 1 ,6 51,8 

ΣΕΠ 83 48,2 100,0 

 

Ζ πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο λνζειεύζεθε πξώηε θνξά γηα απόπεηξα απηνθηνλίαο, ζε 

πνζνζηό 62,35% (βλ. Γράθημα 7). 

Γράθεκα7:  Καηαλοκή ηοσ δείγκαηος αλαθορηθά κε ηολ αρηζκό λοζειεηώλ 

 

 

 

 

 



36 
 

Ζ πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο εηζήρζε ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2018 ζε πνζνζηό 5,3% 

(Γράθημα 8). 

 

Γράθεκα8:  Καηαλοκή ηοσ δείγκαηος αλαθορηθά κε ηελ εκεροκελία Δηζαγφγής 

 

Χο πξνο ηελ επνρηθόηεηα ηεο απόπεηξαο απηνθηνλίαο πξνθύπηεη όηη νη πεξηζζόηεξεο 

απόπεηξεο πξαγκαηνπνηνύληαη ηνλ Ηνύλην (3,36%), ηνλ Ηνύιην (3,32%) θαη ην 

Ννέκβξην (3,3%). Οη πεξηζζόηεξεο απόπεηξεο θαηαγξάθνληαη ζηελ επνρή ηνπ 

θαινθαηξηνύ θαη ηνπ θζηλνπώξνπ κε θνηλό πνζνζηό 8,2%. 

Γηα ηνλ ηξόπν απόπεηξαο απηνθαηαζηξνθήο (βλ. Πίνακα 9) πξνθύπηεη όηη ε 

πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο (20,3%) απνπεηξάζεθε λα απηνθηνλήζεη κέζσ ηεο ιήςεο 

ππεξδνζνινγίαο ζπληαγνγξαθεκέλσλ θαξκάθσλ. 

Δπίζεο πξνθύπηεη όηη ζε πνζνζηό 8,7% ησλ απνπεηξώλ, επηιέρζεθε ζπλδπαζκόο 

ελεξγεηώλ από ηνπο αζζελείο.  
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Πίλαθας 9:  Καηαλοκή ηοσ δείγκαηος αλαθορηθά κε ηελ απόπεηρα ασηοθαηαζηροθής 

 υχνότητα % Αθροιστικό % 

ΣΡΟΠΟ ΑΠΟΠΕΘΡΑ ΑΛΚΟΟΛ & ΑΡΝΖΖ 

ΛΖΦΖ ΣΡΟΦΖ 
1 ,6 ,6 

ΑΛΚΟΟΛ & ΒΔΝΕΟΓΗΑΕΔΠ 2 1,2 1,7 

ΑΛΚΟΟΛ & ΠΣΧΖ 2 1,2 2,9 

ΑΠΑΓΥΟΝΗΜΟ 4 2,3 5,2 

ΤΠΕΡΔΟΟΛΟΓΘΑ 

ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΘΚΗ 

ΑΓΩΓΗ (ΤΝΣΑΓΟΓΡΑΦ) 

35 20,3 25,6 

ΑΠΟΠΔΗΡΑ 

ΑΠΑΓΥΟΝΗΜΟΤ 
7 4,1 29,7 

ΑΠΟΠΔΗΡΑ 

ΑΤΣΟΠΤΡΠΟΛΗΜΟΤ 
3 1,7 31,4 

ΑΠΟΠΔΗΡΑ 

ΑΤΣΟΣΡΑΤΜΑΣΗΜΟΤ 
1 ,6 32,0 

ΑΠΟΠΔΗΡΑ ΚΑΣΑΠΟΖ 

ΥΛΧΡΗΝΖ 
2 1,2 33,1 

 ΑΠΟΠΔΗΡΑ ΓΗΑΣΟΜΖ   

ΦΛΔΒΧΝ 
3 1,7 34,9 

 ΑΠΟΠΔΗΡΑ ΠΣΧΖ 9 5,2 40,1 

ΑΡΝΖΖ ΛΖΦΖ ΣΡΟΦΖ 2 1,2 41,3 

ΑΤΣΟΠΤΡΟΒΟΛΗΜΟ 1 ,6 41,9 

ΑΤΣΟΣΡΑΤΜΑΣΗΜΟ 5 2,9 44,8 

ΓΗΑΣΟΜΖ ΦΛΔΒΧΝ ΚΑΗ 

ΑΠΟΠΔΗΡΑ ΠΣΧΖ 
1 ,6 45,3 

ΓΗΑΣΟΜΖ ΦΛΔΒΧΝ 12 7,0 52,3 

ΚΑΣΑΠΟΖ ΥΛΧΡΗΝΖ 2 1,2 53,5 

ΛΖΦΖ ΠΑΡΑΚΔΣΑΜΟΛΖ 9 5,2 58,7 

ΛΖΦΖ ΒΔΝΕΟΓΗΑΕΔΠΗΝΧΝ 6 3,5 62,2 

ΠΣΧΖ 8 4,7 66,9 

ΣΡΑΥΔΗΟΣΟΜΖ ΚΑΣΑΒΗΓΗ 1 ,6 67,4 

ΦΑΡΜΑΚΑ 35 20,3 87,8 

ΦΑΡΜΑΚΑ & ΑΛΚΟΟΛ 2 1,2 89,0 

ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ ΑΓΧΓΖ 1 ,6 89,5 

ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ 

ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΖ 
11 6,4 95,9 

ΥΑΠΗΑ & ΑΛΚΟΟΛ 6 3,5 99,4 

ΥΑΠΗΑ & ΑΠΟΠΔΗΡΑ 

ΠΣΧΖ 
1 ,6 100,0 
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Από ηε δηάθξηζε ηνπ ηξόπνπ ηεο απόπεηξαο κε βάζε ην θύιν (βλ. Πίνακα 9.1) 

πξνθύπηεη όηη ε πιεηνςεθία ησλ γπλαηθώλ ζε πνζνζηό 12,8% απνπεηξάζεθε λα 

απηνθαηαζηξαθεί κέζσ ηεο ιήςεο ππεξδνζνινγίαο ζπληαγνγξαθεκέλσλ θαξκάθσλ, 

ελώ ε πιεηνςεθία ησλ αλδξώλ απνπεηξάζεθε λα απηνθαηαζηξαθεί κέζσ ηεο ιήςεο 

θαξκάθσλ/ραπηώλ ζην 8,7%. 

Πίλαθας 9.1:  Καηαλοκή ηοσ δείγκαηος κε βάζε ηο θύιο αλαθορηθά κε ηελ απόπεηρα ασηοθαηαζηροθής 

ΣΡΟΠΟ & ΦΤΛΟ  

 

ΦΤΛΟ 

ύνολο ΑΝΔΡΑ ΓΤΝΑΘΚΑ 

ΣΡΟΠΟ 

 

ΑΛΚΟΟΛ & ΑΡΝΖΖ ΛΖΦΖ ΣΡΟΦΖ Ν 1 0 1 

%  0,6% 0,0% 0,6% 

ΑΛΚΟΟΛ & ΛΖΦΖ ΒΔΝΕΟΓΗΑΕΔΠΗΝΖ Ν 1 1 2 

%  0,6% 0,6% 1,2% 

ΑΛΚΟΟΛ & ΠΣΧΖ Ν 2 0 2 

%  1,2% 0,0% 1,2% 

ΑΠΑΓΥΟΝΗΜΟ Ν 4 0 4 

%  2,3% 0,0% 2,3% 

ΤΠΔΡΓΟΟΛΟΓΗΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ 

ΑΓΧΓΖ 

Ν 13 22 35 

% 7,6% 12,8% 20,3% 

ΑΠΟΠΔΗΡΑ ΑΠΑΓΥΟΝΗΜΟΤ ν 7 0 7 

% 4,1% 0,0% 4,1% 

ΑΠΟΠΔΗΡΑ ΑΤΣΟΠΤΡΠΟΛΗΜΟΤ Ν 2 1 3 

% 1,2% 0,6% 1,7% 

ΑΠΟΠΔΗΡΑ ΑΤΣΟΣΡΑΤΜΑΣΗΜΟΤ Ν 1 0 1 

% 0,6% 0,0% 0,6% 

ΑΠΟΠΔΗΡΑ ΓΗΑ ΚΑΣΑΠΟΖ ΥΛΧΡΗΝΖ Ν 0 2 2 

% 0,0% 1,2% 1,2% 

ΑΠΟΠΔΗΡΑ ΓΗΑΣΟΜΖ ΦΛΔΒΧΝ Ν 2 1 3 

% 1,2% 0,6% 1,7% 

ΑΠΟΠΔΗΡΑ ΠΣΧΖ Ν 5 4 9 

% 2,9% 2,3% 5,2% 

ΑΡΝΖΖ ΛΖΦΖ ΣΡΟΦΖ Ν 0 2 2 

% 0,0% 1,2% 1,2% 

ΑΤΣΟΠΤΡΟΒΟΛΗΜΟ Ν 1 0 1 

% 0,6% 0,0% 0,6% 

ΑΤΣΟΣΡΑΤΜΑΣΗΜΟ Ν 5 0 5 

% 2,9% 0,0% 2,9% 

ΓΗΑΣΟΜΖ ΦΛΔΒΧΝ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΑ 

ΠΣΧΖ 

Ν 0 1 1 

% 0,0% 0,6% 0,6% 
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ΓΗΑΣΟΜΖ ΦΛΔΒΧΝ Ν 5 7 12 

% 2,9% 4,1% 7,0% 

ΚΑΣΑΠΟΖ ΥΛΧΡΗΝΖ Ν 0 2 2 

% 0,0% 1,2% 1,2% 

ΛΖΦΖ ΠΑΡΑΚΔΣΑΜΟΛΖ Ν 2 7 9 

% 1,2% 4,1% 5,2% 

ΛΖΦΖ ΒΔΝΕΟΓΗΑΕΔΠΗΝΖ Ν 1 5 6 

% 0,6% 2,9% 3,5% 

ΠΣΧΖ Ν 3 5 8 

% 1,7% 2,9% 4,7% 

ΣΡΑΥΔΗΟΣΟΜΖ (ΚΑΣΑΒΗΓΗ) Ν 0 1 1 

% 0,0% 0,6% 0,6% 

ΦΑΡΜΑΚΑ Ν 15 20 35 

%  8,7% 11,6% 20,3% 

ΦΑΡΜΑΚΑ & ΑΛΚΟΟΛ Ν 0 2 2 

%  0,0% 1,2% 1,2% 

ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ ΑΓΧΓΖ Ν 1 0 1 

%  0,6% 0,0% 0,6% 

ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΖ Ν 5 6 11 

%  2,9% 3,5% 6,4% 

ΥΑΠΗΑ & ΑΛΚΟΟΛ Ν 5 1 6 

%  2,9% 0,6% 3,5% 

ΥΑΠΗΑ & ΑΠΟΠΔΗΡΑ ΠΣΧΖ Ν 1 0 1 

%  0,6% 0,0% 0,6% 

ΤΝΟΛΟ Ν 82 90 172 

%  47,7% 52,3% 100,0% 

 

Παξ’ όια απηά, θαίλεηαη όηη νη άλδξεο είλαη εθείλνη νη νπνίνη ζα πξνβνύλ ζε βίαηνπο 

ηξόπνπο απόπεηξαο απηνθηνλίαο (πηώζεηο, απαγρνληζκόο, ρξήζε ππξνβόισλ όπισλ, 

θα) ζε πνζνζηό 18%, έλαληη 6,97% γηα ηνλ πιεζπζκό ησλ γπλαηθώλ.  

Αλαθνξηθά κε ηελ δηάγλσζε (βλ. Πίνακα 10) πξνθύπηεη όηη ε πιεηνςεθία ηνπ 

δείγκαηνο (35,1%) δηαγλώζζεθε όηη πάζρεη από θαηαζιηπηηθό επεηζόδην. Αθνινπζνύλ 

θαηά ζεηξά ζε κηθξόηεξα πνζνζηά ε δηάγλσζε κε δηαηαξαρή ηεο πξνζσπηθόηεηαο ζε 

πνζνζηό 16,4% θαη ε δηπνιηθή δηαηαξαρή ζε πνζνζηό 12,9%.  

Δπηζεκαίλεηαη ην γεγνλόο ηεο αιιεινεπηθάιπςεο θάπνησλ δηαγλώζεσλ γεληθόηεξσλ 

θαηεγνξηώλ, πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο επίζεκεο γξαπηέο δηαγλώζεηο ησλ θαθέισλ 
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κέζα ζηα πιαίζηα ηεο πξνζηαζίαο επαίζζεησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ. Σνλίδεηαη όηη 

ε αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ δελ επεξεάδεη ηα απνηειέζκαηα. 

Πίλαθας 10:  Καηαλοκή ηοσ δείγκαηος αλαθορηθά κε ηελ δηάγλφζε 

 υχνότητα % Αθροιστικο % 

ΔΘΑΓΝΩΗ ΑΓΥΧΓΖ ΓΗΑΣΑΡΑΥΖ 10 5,8 5,8 

ΑΝΧΡΗΜΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΣΖΣΑ 1 ,6 6,4 

ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΖ  1 ,6 7,0 

ΔΘΑΣΑΡΑΥΗ ΠΡΟΩΠΘΚΟΣΗΣΑ 28 16,3 23,4 

ΓΗΑΦΟΡΔ ΑΓΥΧΓΔΗ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ 1 ,6 24,0 

ΔΘΠΟΛΘΚΗ ΔΘΑΣΑΡΑΥΗ 22 12,8 36,8 

ΔΗΓΗΚΖ ΓΗΑΣΑΡΑΥΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΣΖΣΑ 4 2,3 39,2 

ΔΠΗΜΟΝΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΣΟΤ ΘΤΜΗΚΟΤ 1 ,6 39,8 

ΚΑΣΑΘΛΘΠΣΘΚΟ ΕΠΕΘΟΔΘΟ 60 34,9 74,9 

ΜΑΝΗΑΚΟ ΔΠΔΗΟΓΗΟ 3 1,7 76,6 

ΜΔΣΑΗΥΜΗΑΚΖ ΓΗΑΣΑΡΑΥΖ 

ΠΡΟΧΠΗΚΟΣΖΣΑ 
1 ,6 77,2 

ΟΞΔΗΑ ΑΝΣΗΓΡΑΖ ΣΟ STRESS 14 8,1 85,4 

ΠΑΡΑΛΖΡΖΣΗΚΖ ΓΗΑΣΑΡΑΥΖ 4 2,3 87,7 

ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΗΚΖ ΓΗΑΣΑΡΑΥΖ 3 1,7 89,5 

ΥΗΕΟΤΝΑΗΘΖΜΑΣΗΚΖ ΓΗΑΣΑΡΑΥΖ 2 1,2 90,6 

ΥΗΕΟΦΡΔΝΔΗΑ 8 4,7 95,3 

ΦΤΥΗΚΖ ΓΗΑΣΑΡΑΥΖ 2 1,2 96,5 

ΦΤΥΧΗΚΟ ΤΝΓΡΟΜΟ 6 3,5 100,0 

 

πγθξίλνληαο ηε δηάγλσζε κε βάζε ην θύιν (βλ. Πίνακα 10.1) πξνθύπηεη όηη ην 

19,9% ησλ γπλαηθώλ θαη ην 15,2% ησλ αλδξώλ δηαγλώζζεθε όηη πάζρεη από 

θαηαζιηπηηθό επεηζόδην. 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

Πίλαθας 10.1:  Καηαλοκή ηοσ δείγκαηος κε βάζε ηο θύιο αλαθορηθά κε ηελ δηάγλφζε 

ΔΘΑΓΝΩΗ & ΦΤΛΟ  

 

ΦΤΛΟ 

ύνολο ΑΝΔΡΑ ΓΤΝΑΘΚΑ 

ΔΘΑΓΝΩΗ ΑΓΥΧΓΖ ΓΗΑΣΑΡΑΥΖ Ν(%) 7 (4.1%) 3 (1.8%) 10 (5.8%) 

ΑΝΧΡΗΜΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΣΖΣΑ Ν(%) 1 (0.6%) 0 1 (0.6%) 

ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΖ  Ν(%) 1 (0.6%) 0 1 (0.6%) 

ΓΗΑΣΑΡΑΥΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΣΖΣΑ Ν(%) 8 (4.7%) 20 (11.7%) 28(16.4%) 

ΓΗΑΦΟΡΔ ΑΓΥΧΓΔΗ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ Ν(%) 0 1 (0.6%) 1 (0.6%) 

ΓΗΠΟΛΗΚΖ ΓΗΑΣΑΡΑΥΖ Ν(%) 8 (4.7%) 14 (8.2%) 22(12.9%) 

ΔΗΓΗΚΖ ΓΗΑΣΑΡΑΥΖ 

ΠΡΟΧΠΗΚΟΣΖΣΑ 

Ν(%) 
3 (1.8%) 1(0.6%) 4(2.3%) 

ΔΠΗΜΟΝΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΘΤΜΗΚΟΤ Ν(%) 1(0.6%) 0 1(0.6%) 

ΚΑΣΑΘΛΘΠΣΘΚΟ ΕΠΕΘΟΔΘΟ Ν(%) 26(15,2%) 34(19,9%) 60(35,1%) 

ΜΑΝΗΑΚΟ ΔΠΔΗΟΓΗΟ Ν(%) 2 (1.2%) 1 (0.6%) 3 (1.8%) 

ΜΔΣΑΗΥΜΗΑΚΖ ΓΗΑΣΑΡΑΥΖ 

ΠΡΟΧΠΗΚΟΣΖΣΑ 

Ν(%) 
0 1 (0.6%) 1 (0.6%) 

ΟΞΔΗΑ ΑΝΣΗΓΡΑΖ ΣΟ STRESS Ν(%) 9 (5.3%) 5 (2.9%) 14 (8.2%) 

ΠΑΡΑΛΖΡΖΣΗΚΖ ΓΗΑΣΑΡΑΥΖ Ν(%) 4 (2.3%) 0 4 (2.3%) 

ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΗΚΖ ΓΗΑΣΑΡΑΥΖ Ν(%) 1 (0.6%) 2 (1.2%) 3 (1.8%) 

ΥΗΕΟΤΝΑΗΘΖΜΑΣΗΚΖ ΓΗΑΣΑΡΑΥΖ Ν(%) 2 (1.2%) 0 2 (1.2%) 

ΥΗΕΟΦΡΔΝΔΗΑ Ν(%) 4 (2.3%) 4 (2.3%) 8 (4.7%) 

ΦΤΥΗΚΖ ΓΗΑΣΑΡΑΥΖ Ν(%) 1 (0.6%) 1 (0.6%) 2 (1.2%) 

ΦΤΥΧΗΚΟ ΤΝΓΡΟΜΟ Ν(%) 3 (1.8%) 3 (1.8%) 6 (3.5%) 

 

6.3. Περηγραθηθά δεκογραθηθά ζηοητεία γηα ηης οβαρές Απόπεηρες Ασηοθηολίας 

 

Σα ζηνηρεία ζπιιέρζεθαλ από ην ειεθηξνληθό ζύζηεκα πνπ δηαηεξεί ε ΜΔΘ ΠαΓΝΖ 

γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα ηεο έξεπλαο. Σν κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο ηεο έξεπλαο αλήιζε 

ζπλνιηθά ηα 21 άηνκα (Ν=21). 

 

Από ηελ θαηαλνκή ηνπ δείγκαηνο κε βάζε ην θύιν (βλ. Πίνακα 11 & Γράθημα 11), 

πξνθύπηεη όηη ε πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο ήηαλ άλδξεο ζε πνζνζηό 61,9%.  

Πίλαθας 11. Καηαλοκή ηοσ θύιοσ ηοσ δείγκαηος 

 υχνότητα % Αθροιστικό % 

ΦΤΛΟ ΑΝΓΡΑ 13 61,9 61,9 

ΓΤΝΑΗΚΑ 8 38,1 100,0 

ύνολο 21 100,0  
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Γράθεκα11. Καηαλοκή ηοσ θύιοσ ηοσ δείγκαηος 

 

 

Από ηελ θαηαλνκή ηεο ειηθίαο (βλ. Πίνακα 12) πξνθύπηεη όηη ε πιεηνςεθία ηνπ 

δείγκαηνο αλήθεη ζηηο ειηθίεο ησλ 40 θαη ησλ 52 εηώλ ζε έλα θνηλό πνζνζηό ηεο 

ηάμεσο ηνπ 9,5%. 

Πίλαθας 12:  Καηαλοκή ηοσ δείγκαηος ζε ζτέζε κε ηελ ειηθία 

 υχνότητα % Αθροιστικό %  

ΗΛΘΚΘΑ 25 1 4,8 4,8 

26 1 4,8 9,5 

27 1 4,8 14,3 

33 1 4,8 19,0 

35 1 4,8 23,8 

36 1 4,8 28,6 

38 1 4,8 33,3 

40 2 9,5 42,9 

44 1 4,8 47,6 

45 1 4,8 52,4 

50 1 4,8 57,1 

52 2 9,5 66,7 

53 1 4,8 71,4 

55 1 4,8 76,2 

64 1 4,8 81,0 

69 1 4,8 85,7 

75 1 4,8 90,5 

76 1 4,8 95,2 

78 1 4,8 100,0 

ύνολο 21 100,0  

 

Αλαθνξηθά ζηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ηνπ δείγκαηνο (βλ. Πίνακα 13 & Γράθημα 

13) πξνθύπηεη όηη ε πιεηνςεθία είλαη άγακνη/εο ζε πνζνζηό 61,9%.  

 



43 
 

Πίλαθας 13:  Καηαλοκή ηοσ δείγκαηος ζε ζτέζε κε ηελ οηθογελεηαθή θαηάζηαζε 

 υχνότητα % Αθροιστικό % 

ΟΘΚΟΓΕΝΕΘΑΚΗ  

ΚΑΣΑΣΑΗ 

ΑΓΑΜΟ/Η 13 61,9 61,9 

ΔΓΓΑΜΟ/Ζ 7 33,3 95,2 

ΓΗΑΕΔΤΓΜΔΝΟ/Ζ 1 4,8 100,0 

ύνολο 21 100,0  

 

Γράθεκα13:  Καηαλοκή ηοσ δείγκαηος ζε ζτέζε κε ηελ οηθογελεηαθή θαηάζηαζε 

 

 
 

Ζ πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο θαηνηθεί ζην Ζξάθιεην ζε πνζνζηό 52,4% (βλ. Γράθημα 

14). 

Γράθεκα14:  Καηαλοκή ηοσ δείγκαηος αλαθορηθά κε ηελ περηοτή θαηοηθίας 

 

 
 

 

Γηα ην επάγγεικα ησλ εξσηώκελσλ ηεο έξεπλαο (βλ. Πίνακα 15 & Γράθημα 15) 

πξνθύπηεη όηη ε πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο (28,6%) είλαη εξγαδόκελνη/εο.   
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Πίλαθας 15:  Καηαλοκή ηοσ δείγκαηος αλαθορηθά κε ηο επάγγεικα 

 

 υχνότητα % Αθροιστικό % 

ΕΡΓΑΘΑ ΑΓΝΧΣΟ 5 23,8 23,8 

ΑΓΡΟΣΖ 1 4,8 28,6 

ΑΝΔΡΓΟ 4 19,0 47,6 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ 6 28,6 76,2 

ΟΗΚΗΑΚΑ 1 4,8 81,0 

ΤΝΣΑΞΖ 4 19,0 100,0 

ύνολο 21 100,0  

 

 

Γράθεκα15:  Καηαλοκή ηοσ δείγκαηος αλαθορηθά κε ηο επάγγεικα 

 
 
 

6.4. Πίλαθες απόισηφλ ζστλοηήηφλ ηοσ δείγκαηος ηφλ δεδοκέλφλ ηες έρεσλας 

 

Ζ πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο εηζήρζε ζηε ΜΔΘ από ην ΣΔΠ ζε πνζνζηό 81% (βλ. 

Πίνακα 16). 

 

Πίλαθας 16:  Καηαλοκή ηοσ δείγκαηος αλαθορηθά κε ηελ θιηληθή λοζειείας 

 υχνότητα % Αθροιστικό % 

ΚΛΘΝΘΚΗ ΚΤ ΖΣΔΗΑ 3 14,3 14,3 

ΣΕΠ 17 81,0 95,2 

ΣΔΠ ΥΑΝΗΧΝ 1 4,8 100,0 

 

 

Γηα ηνλ αξηζκό πξνεγνύκελσλ λνζειεηώλ κε ηελ ίδηα αηηία εηζόδνπ ησλ εξσηώκελσλ 

ηεο έξεπλαο (βλ. Πίνακα 17 & Γράθημα 17) πξνθύπηεη όηη ε πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο 

λνζειεύζεθε γηα πξώηε θνξά ζε πνζνζηό 81%. 
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Πίλαθας 17:  Καηαλοκή ηοσ δείγκαηος αλαθορηθά κε ηολ αρηζκό λοζειείας 

 υχνότητα % Αθροιστικό % 

ΝΟΗΛΕΘΑ 1η 17 81,0 81,0 

2η 4 19,0 100,0 

ύνολο 21 100,0  

 

Γράθεκα17:  Καηαλοκή ηοσ δείγκαηος αλαθορηθά κε ηολ αρηζκό λοζειείας 

 
 

 

Χο πξνο ηελ εκεξνκελία εηζαγσγήο ζηε ΜΔΘ (βλ. Γράθημα 18) πξνθύπηεη όηη ε 

πιεηνςεθία εηζήρζε ηνλ Αύγνπζην θαη ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2018, θαζώο θαη ηνλ 

Αύγνπζην ηνπ 2020. 

 

Γράθεκα18:  Καηαλοκή ηοσ δείγκαηος αλαθορηθά κε ηελ εκεροκελία εηζαγφγής 
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Πξνθύπηεη όκσο, όηη νη ζνβαξέο απόπεηξεο απηνθηνλίαο είλαη ζπρλόηεξεο ηνλ κήλα 

Αύγνπζην, ελώ έπνληαη νη κήλεο Ηαλνπάξηνο θαη Ννέκβξηνο κε ηηο πεξηζζόηεξεο 

θαηαγξαθέο εηζαγσγώλ ζηε ΜΔΘ.  

Αλαθνξηθά κε ηνλ ηξόπν απόπεηξαο απηνθαηαζηξνθήο (βλ. Πίνακα 19 & Γράθημα 

19) πξνθύπηεη όηη ε πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο (38,1%) απνπεηξάζεθε λα 

απηνθαηαζηξαθεί κέζσ ηεο ιήςεο ππεξδνζνινγίαο ζπληαγνγξαθεκέλσλ θαξκάθσλ. 

Πίλαθας 19:  Καηαλοκή ηοσ δείγκαηος αλαθορηθά κε ηελ απόπεηρα ασηοθαηαζηροθής 

 υχνότητα % Αθροιστικό % 

ΣΡΟΠΟ ΑΛΚΟΟΛ & ΑΠΟΠΔΗΡΑ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ 1 4,8 4,8 

ΤΠΕΡΔΟΟΛΟΓΘΑ ΤΝΣΑΓΟΓΡΑΦ. 

ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΘΚΗ ΑΓΩΓΗ 
8 38,1 42,9 

ΑΠΟΠΔΗΡΑ ΠΣΧΖ 1 4,8 47,6 

ΑΤΣΟΠΤΡΟΒΟΛΗΜΟ 1 4,8 52,4 

ΑΤΣΟΣΡΑΤΜΑΣΗΜΟ 1 4,8 57,1 

ΛΖΦΖ ΒΔΝΕΟΓΗΑΕΔΠΗΝΖ 5 23,8 81,0 

ΠΣΧΖ ΑΠΟ ΤΦΟ 1 4,8 85,7 

ΦΑΡΜΑΚΑ 2 9,5 95,2 

ΥΑΠΗΑ & ΑΛΚΟΟΛ 1 4,8 100,0 

ύνολο 21 100,0  

 

Γράθεκα19:  Καηαλοκή ηοσ δείγκαηος αλαθορηθά κε ηελ απόπεηρα ασηοθαηαζηροθής 

 
ηηο ζνβαξέο απόπεηξεο απηνθαηαζηξνθήο θαηαγξάθεηαη έλα πνζνζηό 9,52% πνπ 

αθνξά δηπιή κέζνδν απόπεηξαο. 

πγθξηηηθά κε ην θύιν θαη ηελ απόπεηξα απηνθαηαζηξνθήο (βλ. Πίνακα 19.1) 

πξνθύπηεη όηη ε πιεηνςεθία ησλ αλδξώλ ζε πνζνζηό 23,8% απνπεηξάζεθε λα 
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απηνθηνλήζεη κέζσ ηεο ιήςεο ππεξδνζνινγίαο ησλ θαξκάθσλ από ηε θαξκαθεπηηθή 

ηνπο αγσγή, ελώ ε πιεηνςεθία ησλ γπλαηθώλ απνπεηξάζεθε λα απηνθηνλήζεη κέζσ 

ηεο ιήςεο βελδνδηαδεπηλώλ ζε πνζνζηό 19%. 

Πίλαθας 19.1:  Καηαλοκή ηοσ δείγκαηος κε βάζε ηο θύιο αλαθορηθά κε ηελ απόπεηρα ασηοθαηαζηροθής 

ΣΡΟΠΟ & ΦΤΛΟ  

 

ΦΤΛΟ 

ύνολο ΑΝΔΡΑ ΓΤΝΑΘΚΑ 

ΣΡΟΠΟ ΑΛΚΟΟΛ & ΑΠΟΠΔΗΡΑ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ Ν 1 0 1 

%  4,8% 0,0% 4,8% 

ΑΠΟ ΛΖΦΖ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ ΑΓΧΓΖ Ν 5 3 8 

% 23,8% 14,3% 38,1% 

ΑΠΟΠΔΗΡΑ ΠΣΧΖ Ν 1 0 1 

% 4,8% 0,0% 4,8% 

ΑΤΣΟΠΤΡΟΒΟΛΗΜΟ Ν 1 0 1 

% 4,8% 0,0% 4,8% 

ΑΤΣΟΣΡΑΤΜΑΣΗΜΟ Ν 1 0 1 

% 4,8% 0,0% 4,8% 

ΛΖΦΖ ΒΔΝΕΟΓΗΑΕΔΠΗΝΖ Ν 1 4 5 

% 4,8% 19,0% 23,8% 

ΠΣΧΖ ΑΠΟ ΤΦΟ Ν 1 0 1 

% 4,8% 0,0% 4,8% 

ΦΑΡΜΑΚΑ Ν 2 0 2 

% 9,5% 0,0% 9,5% 

ΥΑΠΗΑ & ΑΛΚΟΟΛ Ν 0 1 1 

% 0,0% 4,8% 4,8% 

ύνολο Ν 13 8 21 

% 61,9% 38,1% 100,0% 

 

Καη ζηηο ζνβαξέο απόπεηξεο απηνθαηαζηξνθήο θαηαγξάθεηαη γηα ηνλ αλδξηθό 

πιεζπζκό έλα πνζνζηό 19% πνπ επέιεμε βίαηεο κεζόδνπο γηα λα απνπεηξαζεί 

(πηώζε, ηξαύκα, ρξήζε ππξνβόισλ όπισλ), ελώ ζην γπλαηθείν πιεζπζκό ε ρξήζε 

βίαηεο κεζόδνπ απόπεηξαο είλαη κεδεληθή. 

Ζ πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο δηαγλώζζεθε όηη πάζρεη από θαηαζιηπηηθό επεηζόδην, ζε 

έλα πνζνζηό ηεο ηάμεσο ηνπ 33,3%(βλ. Πίνακα 20& Γράθημα 20). Αθνινπζεί θαηά 

ζεηξά ζε κηθξόηεξν πνζνζηό ε αγρώδεο δηαηαξαρή ζε πνζνζηό 14,3%. 
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Πίλαθας 20:  Καηαλοκή ηοσ δείγκαηος αλαθορηθά κε ηελ δηάγλφζε 

 υχνότητα % Αθροιστικό % 

ΔΘΑΓΝΩΗ ΑΓΝΧΣΖ ΑΗΣΗΑ 1 4,8 4,8 

ΑΓΥΩΔΗ ΔΘΑΣΑΡΑΥΗ 3 14,3 19,0 

ΑΛΚΟΟΛΗΜΟ 1 4,8 23,8 

ΑΠΟΠΔΗΡΑ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ 1 4,8 28,6 

ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ 1 4,8 33,3 

ΓΗΑΣΑΡΑΥΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΣΖΣΑ 1 4,8 38,1 

ΓΗΠΟΛΗΚΖ ΓΗΑΣΑΡΑΥΖ 1 4,8 42,9 

ΔΣΔΡΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ 1 4,8 47,6 

ΚΑΣΑΘΛΘΠΣΘΚΟ ΕΠΕΘΟΔΘΟ 7 33,3 81,0 

ΟΞΔΗΑ ΑΝΣΗΓΡΑΖ ΣΟ STRESS 1 4,8 85,7 

ΥΗΕΟΦΡΔΝΔΗΑ 1 4,8 90,5 

ΥΡΖΣΖ ΟΤΗΧΝ 1 4,8 95,2 

ΦΤΥΧΗΚΟ ΤΝΓΡΟΜΟ 1 4,8 100,0 

 

Γράθεκα20:  Καηαλοκή ηοσ δείγκαηος αλαθορηθά κε ηελ δηάγλφζε 

 

πγθξίλνληαο ηε δηάγλσζε κε βάζε ην θύιν (βλ. Πίνακα 20.1) πξνθύπηεη όηη ην 19% 

ησλ γπλαηθώλ θαη ην 14,3% ησλ αλδξώλ δηαγλώζζεθε όηη πάζρεη από θαηαζιηπηηθό 

επεηζόδην. 
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Πίλαθας 20.1:  Καηαλοκή ηοσ δείγκαηος κε βάζε ηο θύιο αλαθορηθά κε ηελ δηάγλφζε 

ΔΘΑΓΝΩΗ & ΦΤΛΟ   

 

ΦΤΛΟ 

ύνολο ΑΝΔΡΑ ΓΤΝΑΘΚΑ 

ΔΘΑΓΝΩΗ ΑΓΝΧΣΖ ΑΗΣΗΑ Ν 1 0 1 

%  4,8% 0,0% 4,8% 

ΑΓΥΧΓΖ ΓΗΑΣΑΡΑΥΖ Ν 0 3 3 

%  0,0% 14,3% 14,3% 

ΑΛΚΟΟΛΗΜΟ Ν 1 0 1 

%  4,8% 0,0% 4,8% 

ΑΠΟΠΔΗΡΑ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ Ν 1 0 1 

%  4,8% 0,0% 4,8% 

ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ Ν 1 0 1 

%  4,8% 0,0% 4,8% 

ΓΗΑΣΑΡΑΥΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΣΖΣΑ Ν 1 0 1 

%  4,8% 0,0% 4,8% 

ΓΗΠΟΛΗΚΖ ΓΗΑΣΑΡΑΥΖ Ν 0 1 1 

%  0,0% 4,8% 4,8% 

ΔΣΔΡΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ Ν 1 0 1 

%  4,8% 0,0% 4,8% 

ΚΑΣΑΘΛΘΠΣΘΚΟ ΕΠΕΘΟΔΘΟ Ν 3 4 7 

%  14,3% 19,0% 33,3% 

ΟΞΔΗΑ ΑΝΣΗΓΡΑΖ ΣΟ STRESS Ν 1 0 1 

%  4,8% 0,0% 4,8% 

ΥΗΕΟΦΡΔΝΔΗΑ Ν 1 0 1 

%  4,8% 0,0% 4,8% 

ΥΡΖΣΖ ΟΤΗΧΝ Ν 1 0 1 

%  4,8% 0,0% 4,8% 

ΦΤΥΧΗΚΟ ΤΝΓΡΟΜΟ Ν 1 0 1 

% 4,8% 0,0% 4,8% 

ύνολο  Ν 13 8 21 

%  61,9% 38,1% 100,0% 

 

 

Αλαθνξηθά κε ηελ θιίκαθα SAPS II πνπ πξνζδηνξίδεη ηε βαξύηεηα εηζαγσγήο ζηε 

ΜΔΘ, πξνθύπηεη όηη θαηά κέζν όξν νη αζζελείο εηζήρζεζαλ κε έλα score πνπ 

πξνζδηόξηδε ζην 41,4% ηε ζλεζηκόηεηα. Γηα ηνπο άλδξεο ε ζλεζηκόηεηα εθηηκήζεθε 

ζην 50,1% , ελώ γηα ηηο γπλαίθεο ζην 27,2%. Γηαθξίλνληαο ηε ζνβαξόηεηα εηζαγσγήο 

αλάινγα κε ην θύιν, πξνθύπηεη ε θάησζη θαηαλνκή (βλ. Πίνακας 21). 
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Πίλαθας 21:  Καηαλοκή ηοσ δείγκαηος κε βάζε ηο θύιο θαη ηο SAPS II εηζαγφγής ζηε ΜΔΘ 

SAPS II Άλδρες Γσλαίθες 

0-23 5 (23,8%) 5 (23,8%) 

25-50 0 2 (9,52%) 

50-75 5 (23,8%) 0 

75-100 3 (14,28%) 1 (4,76%) 

 

Πνζνζηό 42,84% αθνξά αζζελείο κε κεγάιε βαξύηεηα εηζόδνπ ζηε ΜΔΘ θαη πςειή 

ζλεζηκόηεηα. Από εθείλνπο, ηειηθά δύν αζζελείο απεβίσζαλ (9,52% ζλεηόηεηα ΜΔΘ 

γηα ηηο απόπεηξεο απηνθηνλίαο). 

7. Αποηειέζκαηα Μολοπαραγοληηθής Αλάισζες 

Χο αξκνδηόηεξν θξηηήξην γηα ηελ εμέηαζε ησλ Δξεπλεηηθώλ Δξσηεκάησλ θαη ηελ 

αλεύξεζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθώλ ζπζρεηίζεσλ ή δηαθνξώλ, θξίζεθε ε εθαξκνγή ηεο 

Oneway ANOVA, θαζώο πξαγκαηνπνηήζεθε ν έιεγρνο ηεο ύπαξμεο θαλνληθόηεηαο 

(Test of Normality) θαη Οκνηνγέλεηαο (Homogeneity) ζηα δεδνκέλα θαη δηαπηζηώζεθε 

όηη ππάξρεη θαλνληθόηεηα, αιιά θαη επίζεο όηη ηεξνύληαη όιεο νη απαηηνύκελεο 

παξαδνρέο (assumptions) πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε εθαξκνγή ηεο Oneway ANOVA ζηα 

δεδνκέλα ηεο έξεπλαο.  

Σo ζηαηηζηηθό θξηηήξην έδεημε όηη ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο 

κεηαμύ ησλ απαληήζεσλ. Με απηόλ ηνλ ηξόπν πξνέθπςαλ ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο σο 

πξνο ην θύιν θαη ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ηελ ειηθία θαη ηελ νηθνγελεηαθή 

θαηάζηαζε, ην θύιν θαη ηελ αλάγθε λνζειείαο, ηελ πεξηνρή θαηνηθίαο θαη ηελ 

αλάγθε εηζαγσγήο ζε δνκή πγείαο κεηά από απόπεηξα απηνθηνλίαο θαη ηέινο ηε 

βαξύηεηα εηζαγσγήο ζε ΜΔΘ θαη ηελ πξώηε λνζειεία ζε ΜΔΘ γηα απόπεηξα 

απηνθηνλίαο.  

Σα πνξίζκαηα από ηα Δξεπλεηηθά Δξσηήκαηα παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά παξαθάησ 

(βι. Πίλαθαο 22). 
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Πίλαθας 22. Αποηειέζκαηα κολοπαραγοληηθής αλάισζες 

Παράκεηροη Ν % p-value 

πζρέηηζε θύινπ θαη νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο 0,043 

ΑΓΝΧΣΟ 27 15,7  

ΑΓΑΜΟ/Ζ 83 48,25  

ΔΓΓΑΜΟ/Ζ 47 27,3  

ΓΗΑΕΔΤΓΜΔΝΟ/Ζ 8 4,65  

Δ ΥΔΖ 2 1,16  

ΥΖΡΟ/Α 5 2,9  

πζρέηηζε ειηθίαο θαη νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο 0,000 

ΑΓΝΧΣΟ 27 15,7  

ΑΓΑΜΟ/Ζ 83 48,25  

ΔΓΓΑΜΟ/Ζ 47 27,3  

ΓΗΑΕΔΤΓΜΔΝΟ/Ζ 8 4,65  

Δ ΥΔΖ 2 1,16  

ΥΖΡΟ/Α 5 2,9  

πζρέηηζε θύινπ θαη λνζειείαο 0,030 

ΑΝΓΡΑ 81 47,65  

ΓΤΝΑΗΚΑ 89 52,35  

πζρέηηζε πεξηνρήο θαηνηθίαο θαη εηζαγσγήο 0,027 

ΖΡΑΚΛΔΗΟ 109 63,4  

ΛΑΗΘΗ 18 10,45  

ΠΔΕΑ 1 0,6  

ΡΔΘΤΜΝΟ 1 0,6  

ΔΡΡΔ 1 0,6  

ΣΟΤΡΗΣΑ - ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ 4 2,4  

ΦΤΛΑΚΔ ΑΛΗΚΑΡΝΑΟΤ 3 1,8  

ΦΤΛΑΚΔ ΛΑΗΘΗΟΤ 1 0,6  

ΥΔΡΟΝΖΟ 2 1,2  

ΥΧΡΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 32 18,6  

πζρέηηζε πεξηνρήο SAPS II θαη λνζειείαο 0,043 

1
ε
 17 81  

2
ε
 4 19  

    

 

Από ηηο επηκέξνπο ζπζρεηίζεηο πξνθύπηεη όηη ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά 

αλάκεζα ζην θύιν θαη ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε. Ζ θαηεγνξία «ρήξνο/α» 

δηαθέξεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά από ηηο ππόινηπεο θαηεγνξίεο νηθνγελεηαθήο 

θαηάζηαζεο όηαλ ζπζρεηίδεηαη κε ην θύιν θαη πην ζπγθεθξηκέλα, άλδξεο ρήξνη 

θαίλεηαη λα απνηεινύλ ηελ ζπρλόηεξε νκάδα αηόκσλ πνπ απνπεηξώληαη λα 

απηνθηνλήζνπλ (p-value 0.043). 
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Άιιν έλα ζπκπέξαζκα πνπ πξνθύπηεη από ηηο ζπζρεηίζεηο αθνξά ηνπο άλδξεο ρήξνπο 

κέζεο ειηθίαο, κε p-value 0.000, πνπ εκθαλίδνληαη λα έρνπλ πςειή ζπζρέηηζε κε ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηεο απόπεηξαο απηνθηνλίαο. 

Χο πξνο ην θύιν θαη ηελ αλάγθε λνζειείαο κεηά από απόπεηξα, νη γπλαίθεο θαίλεηαη 

λα απνπεηξώληαη πεξηζζόηεξν (p-value 0.030). 

Αθόκα, ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμύ ηεο πεξηνρήο θαηνηθίαο θαη 

ηεο αλάγθεο λνζειείαο ζε θιηληθή κεηά από απόπεηξα, όπνπ ε ζπζρέηηζε ησλ 

παξακέηξσλ νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα όηη νη αζηηθέο πεξηνρέο θαηνηθίαο είλαη πην 

ζπρλέο κεηαμύ ηνπ δείγκαηνο (p-value 0.027). 

Σέινο, ε βαξύηεηα εηζαγσγήο γηα ηηο SSA (SAPS II score), ζρεηίδεηαη ζεκαληηθά κε 

ηελ 1
ε
 λνζειεία ζηε ΜΔΘ (p-value 0.012). 

8. σδήηεζε 

8.1 Κσρηόηερα εσρήκαηα κειέηες θαη δηεζλής βηβιηογραθία 

Ζ παξνύζα κειέηε απνηειεί ηελ πξώηε πξνζπάζεηα θαηαγξαθήο ησλ απνπεηξώλ 

απηνθηνλίαο ώζηε λα ηηο ζπζρεηίζεη κε ηνπο πηζαλνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ, ελ κέζσ 

ηεο παλδεκίαο SARS-CoV-2 θαη ησλ κέηξσλ απαγόξεπζεο θπθινθνξίαο (Lock 

Down) πνπ έρνπλ επηβιεζεί. αθή ζπκπεξάζκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ επηξξνή ησλ 

απαγνξεπηηθώλ κέηξσλ θπθινθνξίαο δελ κπνξνύλ λα εμαρζνύλ, κηαο θαη ε παλδεκία 

ζπλερίδεη θαη ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ έρεη κειεηεζεί είλαη ζρεηηθά κηθξό. Ζ επηξξνή 

ηεο παλδεκίαο πξνθαλώο ζα πξέπεη λα παξαθνινπζεζεί ζε βάζνο ρξόλνπ. Οη πξώηεο 

θαηαγξαθέο ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκό ησλ απνπεηξώλ αλά κήλα, νδεγνύλ ζε έλα γεληθό 

ζπκπέξαζκα όηη δε ζεκεηώζεθε αύμεζε ησλ πεξηζηαηηθώλ ζπγθξηηηθά κε άιιεο 

ρξνληέο. 

ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο παξνύζαο θαηαγξαθήο, πξνθύπηεη όηη νη γπλαίθεο είλαη 

εθείλεο πνπ απνπεηξώληαη ζπρλόηεξα θαη πεξηζζόηεξν (p-value=0.030). Απηό 

ζπκθσλεί κε ηε γεληθόηεξε βηβιηνγξαθία, κηαο θαη νη γπλαίθεο απνπεηξώληαη λα 

απηνθηνλήζνπλ 2 κε 3 θνξέο ζπρλόηεξα από όηη νη άλδξεο (Center for Disease 

Control and Prevention, 2009).  
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Όζνλ αθνξά ηηο ζνβαξέο απόπεηξεο απηνθηνλίαο, ην κεγαιύηεξν πνζνζηό 

πξαγκαηνπνηείηαη από ηνλ αλδξηθό πιεζπζκό, γεγνλόο πνπ επίζεο ζπκθσλεί κε ηε 

βηβιηνγξαθία. (Freeman et al., 2017) 

Απηή ε ζηαηηζηηθή δηαθνξά σο πξνο ηα θύια θαη ηηο πξνζέζεηο ηνπο, επηβεβαηώλεηαη 

θαη από κειέηεο ηνπ εμσηεξηθνύ, όπσο ζηνλ Καλαδά (Statistics Canada, 2017), 

ζύκθσλα κε ηηο νπνίεο πξάγκαηη νη άλδξεο πνπ θαηαιήγνπλ από απηνθηνληθέο 

πξάμεηο είλαη ηξηπιάζηνη από ηηο γπλαίθεο. Δπίζεο, νη απόπεηξεο πνπ 

πξαγκαηνπνηνύληαη από γπλαίθεο είλαη δεθαπιάζηεο από ηνπο ζαλάηνπο γπλαηθώλ από 

απόπεηξεο. (Chaudron et Caine, 2004)  

ε αληίζηνηρε κειέηε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε από ηνπο Μπάζηα θαη ζπλεξγάηεο από 

ην 1999 έσο ην 2013, πξνέθπςε όηη νη γπλαίθεο είραλ κηα πησηηθή ηάζε ζηηο 

απηνθηνλίεο ζε αληίζεζε κε ηνπο άλδξεο (Basta et al., 2018). Απηό δελ κπνξεί λα 

δηαπηζησζεί από ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο παξνύζαο θαηαγξαθήο, αιιά ζα κπνξνύζε λα 

απνηειεί κηα εμήγεζε ζην γεγνλόο όηη νη γπλαίθεο θαίλεηαη λα απνπεηξώληαη 

πεξηζζόηεξν, δεδνκέλνπ όηη νη άλδξεο επηηπγράλνπλ λα απηνθηνλήζνπλ ζε 

πεξηζζόηεξεο απόπεηξεο.  

Ζ ειηθηαθή νκάδα πνπ βξέζεθε λα ζπκκεηέρεη πεξηζζόηεξν ζηηο απόπεηξεο 

απηνθηνλίαο θαη ηηο SSA, είλαη ε παξαγσγηθή ειηθία. Απηό επηβεβαηώλεηαη θαη από 

ηελ σο άλσ αλαθεξόκελε κειέηε γηα ηνλ ηνπηθό πιεζπζκό, αλεμάξηεηα από ην 

απνηέιεζκα ηεο απόπεηξαο, κηαο θαη βξέζεθε όηη ζηελ ειηθηαθή νκάδα 40-64 εηώλ 

ππάξρεη κεγαιύηεξν πνζνζηό απηνθηνληώλ.  

Χο πξνο ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ε κειέηε απηή επηβεβαηώλεη ηα ζπκπεξάζκαηα 

πνπ πξνθύπηνπλ από παξόκνηεο κειέηεο, ζύκθσλα κε ηηο νπνίεο νη δηαδεπγκέλνη, 

ρήξνη θαη άγακνη άλδξεο πξνβαίλνπλ ζπρλόηεξα ζε απόπεηξεο απηνθηνλίαο. 

(Kposowa, 2000) 

20εηήο κειέηε παξαηήξεζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο θαλδηλαβηθέο ρώξεο, κε 

πάλσ από 6.000 θαηαγξαθέο, ππέδεημε όηη νη θάηνηθνη ζε πεξηνρέο πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη σο αγξνηηθέο ή πεξηθεξεηαθέο (ρσξηά), απνπεηξώληαη ζπρλόηεξα θαη 

πεξηζζόηεξν από όηη νη θάηνηθνη αζηηθώλ πεξηνρώλ (San Sebastián et al., 2020). ηε 

ζπγθεθξηκέλε κειέηε, ζπκπεξαίλεηαη όηη νη πεξηζζόηεξνη αζζελείο ήηαλ θάηνηθνη 

κεγάισλ αζηηθώλ πεξηνρώλ ηνπ λεζηνύ. Πξέπεη όκσο λα δνζεί έκθαζε ζην γεγνλόο 
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όηη ε Κξήηε απνηειεί λεζησηηθή πεξηθέξεηα ηεο Διιάδνο, απνθνκκέλε νπζηαζηηθά 

από ηελ επεηξσηηθή ρώξα.  

Χο πξνο ην επάγγεικα ησλ αηόκσλ πνπ απνπεηξάζεθαλ, ε πιεηνλόηεηα ζηελ παξνύζα 

κειέηε απνηέιεζε άλεξγν πιεζπζκό (32%) γηα ηηο απόπεηξεο απηνθηνλίαο θαη νξηαθά 

πεξηζζόηεξνπο εξγαδόκελνπο (28.6%) γηα ηηο SSA. 

ύκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία, ε αλεξγία απνηειεί έλαλ νπζηαζηηθό παξάγνληα 

θηλδύλνπ γηα ηηο απόπεηξεο απηνθηνλίαο (Beautrais et al., 1998), ελώ αληίζεηα 

εξγαδόκελνη όπσο δηθεγόξνη, δηθαζηέο θαη λνκηθνί, εξγαδόκελνη ζε θνηλσληθέο 

επηζηήκεο θαη δεκνζηνγξάθνη παξνπζηάδνπλ ηξηπιάζηεο ζνβαξέο απηνθηνληθέο ηάζεηο 

ζε ζρέζε κε επαγγέικαηα πνπ αθνξνύλ ελαζρόιεζε κε ηε θύζε (αγξόηεο, αιηείο, 

θηελνηξόθνη, θιπ). (Han et al., 2016) 

Θα πξέπεη λα επηζεκαλζεί επίζεο, ε ηδηαηηεξόηεηα ζηελ απηνρεηξία θξαηνπκέλσλ, 

πνπ αλ θαη δελ κπνξεί λα αηηηνινγεζεί επαξθώο από ηα δεδνκέλα ηεο παξνύζαο 

έξεπλαο, ην γεγνλόο όηη ππάξρνπλ 3 θαηαγξαθέο γηα ηελ πεξηθέξεηα ηεο Κξήηεο, είλαη 

από κόλν ηνπ αμηνζεκείσην. Δπίζεο, άμηα ιόγνπ ζεσξείηαη ε θαηαγξαθή απόπεηξαο 

απηνθηνλίαο από 9 κεηαλάζηεο θαη απηό ηνλίδεηαη ηόζν ώζηε λα επηζεκαλζεί ην 

εμαηξεηηθά έληνλν ςπρνπηεζηηθό γεγνλόο ηεο κεηαλάζηεπζεο, όζν θαη λα δνζεί 

κεγαιύηεξε έκθαζε ζηελ αλάγθε ηδηαίηεξεο ζηξαηεγηθήο αληηκεηώπηζεο γηα ην 

ζύγρξνλν απηό πξόβιεκα πνπ παξαηεξείηαη ζηε ρώξα καο. 

Αθόκα έλα ζεκαληηθό απνηέιεζκα ηεο παξνύζαο έξεπλαο απνηειεί ην πνζνζηό 

πξώηεο απόπεηξαο απηνθαηαζηξνθήο γηα ην ζπλνιηθό δείγκα (62,35%), όζν θαη ηηο 

ζνβαξέο απόπεηξεο απηνθηνλίαο (81%). Απηό ζπλεπάγεηαη όηη πνζνζηό ιίγν 

παξαπάλσ ηνπ 37% είρε επαλαιάβεη ηελ απόπεηξα θαη 19% πξαγκαηνπνηεί ζνβαξή 

απόπεηξα απηνθηνλίαο.  

Αλαζθόπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο πνπ πεξηειάκβαλε 90 κειέηεο (Owens, 2002) 

ππέδεημε όηη ζηηο ΖΠΑ, ηελ Απζηξαιία θαη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, όπνπ νη 

ςπρηαηξηθέο δνκέο είλαη ηδηαίηεξα νξγαλσκέλεο θαη ε ςπρηαηξηθή αληίιεςε αξθεηά 

αλεπηπγκέλε, ην 7% ησλ αηόκσλ (κε εύξνο 5-11%) πνπ απνπεηξάζεθαλ ζα 

θαηαιήμνπλ ηειηθά απηνθηνλώληαο μαλά ζε βάζνο ρξόλνπ. Πεξίπνπ 23% ηνπ 

ζπλόινπ ησλ αηόκσλ ζα μαλαπξνζπαζήζνπλ λα απηνθηνλήζνπλ ρσξίο απνηέιεζκα 

θαη 70% δε ζα μαλαπξνζπαζήζνπλ πνηέ. (Boston & Ma, 2012) 
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Από ηελ παξνύζα κειέηε πξνθύπηεη όηη δηαηεξνύληαη ρακειά πνζνζηά σο πξνο ηελ 

επαλαιεςηκόηεηα ηεο απόπεηξαο, γεγνλόο πνπ ζα κπνξνύζε λα απνδνζεί ζηελ 

θαιύηεξε νξγάλσζε ησλ ςπρηαηξηθώλ δνκώλ ηεο πγεηνλνκηθήο πεξηθέξεηαο ηεο 

Κξήηεο θαζώο θαη ζε πξσηνβνπιίεο πνπ αθνξνύλ θαιύηεξε παξαθνινύζεζε (follow 

up) ησλ αζζελώλ όπσο ε θηλεηή ςπρηαηξηθή κνλάδα πνπ αζρνιείηαη κε αζζελείο ζηελ 

αλαηνιηθή Κξήηε.  

Χο πξνο ηελ επνρηθόηεηα ηεο απόπεηξαο, νη κήλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη 

πεξηζζόηεξεο απόπεηξεο είλαη εθείλνη ηνπ θαινθαηξηνύ θαη ηνπ θζηλνπώξνπ, γεγνλόο 

πνπ επηβεβαηώλεη ηε βηβιηνγξαθία κεξηθώο, ζύκθσλα κε ηελ νπνία νη εαξηλνί θαη νη 

θαινθαηξηλνί κήλεο είλαη νη ζπρλόηεξνη γηα ηηο απόπεηξεο απηνθηνλίαο. (Woo et al., 

2012)  

Όζνλ αθνξά κεκνλσκέλα ην Ννέκβξην ηνπ 2018 πνπ παξαηεξήζεθε ην κέγηζην 

πνζνζηό απνπεηξώλ ζηελ παξνύζα κειέηε, είλαη ζθόπηκν λα αλαδεηεζεί ην επξύηεξν 

θνηλσληθό νηθνλνκηθό πιαίζην ζην νπνίν θηλήζεθε ε ρώξα καο ην ζπγθεθξηκέλν 

ρξνληθό δηάζηεκα. Μηα ππόζεζε αθνξά ην ςπρνπηεζηηθό γεγνλόο ηεο εμόδνπ ηεο 

ρώξαο ζηηο αγνξέο, κεηά από ηελ πνιπεηή θαη βαξύηαηε νηθνλνκηθή θξίζε πνπ 

δηέλπζαλ νη Έιιελεο. 

ηελ παξνύζα κειέηε, ν θύξηνο ηξόπνο ηεο απόπεηξαο ήηαλ ε ιήςε 

ζπληαγνγξαθεκέλσλ θαξκάθσλ (20,3%), ελώ εηδηθόηεξα γηα ηα δύν θύια έθηαζε ζην 

12,8% γηα ηηο γπλαίθεο θαη ην 8,7% γηα ηνπο άλδξεο. Όκσο, νη άλδξεο θαίλεηαη λα 

επηιέγνπλ πην βίαηεο κεζόδνπο απόπεηξαο ζην 18% ζε αληίζεζε κε ηηο γπλαίθεο πνπ 

δηαηεξνύλ ρακειό πνζνζηό ζην 6,97%.  

Αθόκε θαη γηα ηηο ζνβαξέο απόπεηξεο απηνθηνλίαο, ε ζπρλόηεξε κέζνδνο απόπεηξαο 

παξακέλεη ε ππεξδνζνινγία θαξκάθσλ ζε πνζνζηό 38,1% , κε 23,8% λα αθνξά ηνλ 

αλδξηθό πιεζπζκό θαη 19% ηηο γπλαίθεο πνπ θαίλεηαη λα ιακβάλνπλ πεξηζζόηεξν 

βελδνδηαδεπίλεο. Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλόο όηη ζηηο ζνβαξέο απόπεηξεο 

απηνθηνλίαο νη άλδξεο επηιέγνπλ βίαηεο κεζόδνπο ζην 19% ησλ πεξηπηώζεσλ ελώ νη 

γπλαίθεο δηαηεξνύλ θαη αληηζηνηρία κεδεληθά πνζνζηά. 

ύκθσλα κε κειέηε ηνπ 2011, ε ππεξδνζνινγία ζπληαγνγξαθεκέλσλ θαξκάθσλ 

απνηειεί κηα ζπρλή κέζνδν απόπεηξαο ζε πνζνζηό 42,31%, αθνινπζνύκελε από ηε 

θιεβηθή δηαηνκή ζε πνζνζηό 25,64%. Οη γπλαίθεο θαίλεηαη λα επηιέγνπλ απηέο ηηο 
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κεζόδνπο ελώ νη άλδξεο ρξεζηκνπνηνύλ πην βίαηεο κεζόδνπο όπσο απαγρνληζκόο θαη 

ππξνβόια όπια. (Tsirigotis et al., 2011) 

Σέινο, αλαθνξηθά κε ηηο δηαγλώζεηο ζηελ παξνύζα κειέηε θαίλεηαη λα επηθξαηεί ε 

δηάγλσζε ηνπ θαηαζιηπηηθνύ επεηζνδίνπ ζην 35,1%, κε επόκελε δηάγλσζε ηηο 

δηαηαξαρέο πξνζσπηθόηεηαο (16,45%) θαη ηε δηπνιηθή δηαηαξαρή (12,9%). Ζ 

θαηαζιηπηηθή ζπλδξνκή θαίλεηαη λα είλαη πξώηε δηάγλσζε θαη γηα ηα δύν θύια.  

ηηο ζνβαξέο απόπεηξεο απηνθηνλίαο, ε πξώηε δηάγλσζε είλαη θαη πάιη ην 

θαηαζιηπηηθό επεηζόδην (33,3%) ελώ αθνινπζνύλ νη αγρώδεηο δηαηαξαρέο (14,3%). 

Σα απνηειέζκαηα απηά ήηαλ αλακελόκελα θαη βηβιηνγξαθηθά, από ηε ζηηγκή πνπ νη 

δηαηαξαρέο ζπλαηζζήκαηνο, ην κείδνλ θαηαζιηπηηθό επεηζόδην θαη νη δηπνιηθέο 

δηαηαξαρέο είλαη νη θπξηόηεξεο δηαγλώζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απηνθηνληθή 

ζπκπεξηθνξά. (Fawcett, 2012) Από ηε βηβιηνγξαθία επίζεο, πξνθύπηεη όηη ζην 90% 

ησλ απηνθηνληώλ ππήξρε ε ςπρηαηξηθή δηάγλσζε ηεο θαηαζιηπηηθήο ζπλδξνκήο θαη 

θπξίσο ζηνπο άλδξεο. (Barrigon & Cegla-Schvartzman, 2020)  

8.2 Περηορηζκοί ηες κειέηες 

Αλαγλσξίδνληαη θάπνηνη βαζηθνί πεξηνξηζκνί ηεο κειέηεο. 

Αξρηθά, αθνξά κνλνθεληξηθή κειέηε κε αλαδξνκηθή αλαδήηεζε ζηνηρείσλ, νπόηε 

αθελόο αθνξά ηηο απόπεηξεο απηνθηνλίαο πνπ εηζάγνληαη απνθιεηζηηθά ζε έλα 

λνζνθνκείν, αθεηέξνπ ράλνληαη πνιύηηκεο πιεξνθνξίεο. εκεηώλεηαη βέβαηα, όηη ν 

ειεθηξνληθόο θάθεινο CSPlus ηεο ΜΔΘ ΠαΓΝΖ, αιιά θαη ε ειεθηξνληθή 

πιαηθόξκα ηαηξηθνύ θαθέινπ αζζελώλ aMedline θαη ην ζύζηεκα «ΠΑΝΑΚΔΗΑ» πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζην λνζνθνκείν θαη από ηηο νπνίεο αληιήζεθαλ νη πιεξνθνξίεο ηεο 

παξνύζαο κειέηεο, είλαη εμαηξεηηθά θαιά ελεκεξσκέλεο βάζεηο δεδνκέλσλ. Όκσο, ε 

έληππε αξρεηνζέηεζε πνπ εμαθνινπζεί λα ηεξείηαη ζηελ Φπρηαηξηθή Κιηληθή 

Δλειίθσλ θαη ε πξνζηαζία επαίζζεησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ, δεκηνύξγεζε 

ζέκαηα πξνζβαζηκόηεηαο, δηάζεζεο θαη αλεύξεζεο νινθιεξσκέλσλ ζηνηρείσλ.  

Δπίζεο, δεδνκέλεο ηεο αλαδξνκηθήο ηζρύνο ηεο θαηαγξαθήο, δελ ππάξρεη ελεκέξσζε 

από ηνλ ίδην ηνλ αζζελή γηα ππνθεηκεληθά ζηνηρεία αιιειεπίδξαζεο, ελώ ε 

δπλαηόηεηα πξνζσπηθήο ζπλέληεπμεο κε ηνπο αζζελείο δελ ήηαλ εθηθηή ελ θαηξώ 

παλδεκίαο.  
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Ζ έμαξζε ηεο παλδεκίαο COVID-19, είρε σο απνηέιεζκα λα δπζρεξάλνπλ νη 

ζπλζήθεο θαηαγξαθήο, αιιά δελ είρε πεξαηηέξσ επίδξαζε σο πξνο ηελ αλαδξνκηθή 

παξαθνινύζεζε ησλ αζζελώλ.  

9. σκπεράζκαηα 

Σα απνηειέζκαηα ηεο παξνύζαο κειέηεο επηβεβαηώλνπλ ηε βηβιηνγξαθία σο πξνο 

ηνπο παξάγνληεο πνπ ζπληεινύλ ζηελ εθηέιεζε κηαο απόπεηξαο απηνθηνλίαο:  

 

Άλδξεο, άγακνη ή ρήξνη είλαη άκεζεο ζπζρέηηζεο κε ηελ πςειή πηζαλόηεηα 

πξαγκαηνπνίεζεο απόπεηξαο. Τπάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζην 

θύιν (γπλαίθεο) θαη ζηελ πξώηε λνζειεία. Οη αζηηθέο πεξηνρέο δηακνλήο 

ζπζρεηίδνληαη κε ηελ απόπεηξα απηνθηνλίαο. Τπάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηελ ηηκή SAPS II θαη ηελ 1
ε
 λνζειεία ζε ΜΔΘ κεηά από 

απόπεηξα.  

 

Απαηηείηαη πεξαηηέξσ έξεπλα γηα ηελ πεξαηηέξσ δηεξεύλεζε ηνπ βαζκνύ επηξξνήο 

θάζε παξάγνληα ζηελ ςπρνπαζνινγία ηνπ αζζελνύο γηα ηνλ θαιύηεξν πξνζδηνξηζκό 

ηεο θαηάιιειεο κεζόδνπ απνηξνπήο ηνπ από ηελ απόπεηξα απηνθηνλίαο. 

 

10.  Προηάζεης 

 

Ζ έξεπλα ππέδεημε ηελ αλαγθαηόηεηα νξγάλσζεο κηαο ππεξεζίαο κειέηεο 

απηνθηνληώλ θαη απνπεηξώλ κε ηνλ αηζηόδνμν ηίηιν πξόιεςεο, ώζηε λα κειεηώληαη 

θαη λα θαηαγξάθνληαη νη νκάδεο πςεινύ θηλδύλνπ γηα λα παξαθνινπζνύληαη θαη λα 

πξνιακβάλνληαη νη απόπεηξεο απηνθηνλίαο.  

Δπίζεο, θξίλεηαη αλαγθαία ε δηεμαγσγή κηαο κειινληηθήο πξννπηηθήο έξεπλαο 

πξνθεηκέλνπ λα θαηαγξαθνύλ πιήξσο θαη πην αλαιπηηθά όινη νη παξάγνληεο πνπ ζα 

απέηξεπαλ ηνπο ελ δπλάκεη απηόρεηξεο (π.ρ. ηειεθσληθή γξακκή βνεζείαο, θηλεηή 

κνλάδα παξέκβαζεο, θιπ).  
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Γηα ηα δεδνκέλα ηεο Κξήηεο, όπνπ ε ςπρνπαζνινγία θαίλεηαη λα είλαη απμεκέλε, 

νπνηαδήπνηε από απηέο ηηο πξννπηηθέο ζα ήηαλ ηδαληθή γηα ηελ επόκελε πξννπηηθή 

κειέηε ζε απηόλ ηνλ ηνκέα. 
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