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1. Въведение 

Има реален прогрес по отношение на ефикасното лечение в различни 

области на психиатрията, но не и в случая със суицидното поведение. В 

действителност, въпреки, че през последните десетилетия усилията за 

интервенция по отношение на суицидното поведение нарастнаха значително, не 

се наблюдава съответно намаление на честотите на тези феномени. Така 

самоубийството си остава значим обществен здравен проблем и една от 

водещите причини за смърт по целия свят. 

Множество проучвания показват, че като цяло, най-добрият предиктор на 

завършен суицид е предшестващият суициден опит. Широко приет е модел на 

самоубийството, концептуализиран като континуум от идеации/поведения, 

развиващ от леки към по-тежки форми. Освен това, понастоящем суицидните 

рискови фактори се проучват по-често във връзка със суицидните опити, 

отколкото със завършения суицид. Приблизително половината от самоубилите 

се никога не са правили опити за самоубийство. Това показва, че важна 

предиктивна информация относно суицида все още не е идентифицирана. 

Рисковите фактори за суициден опит се различават от тези за завършено 

самоубийство. Според някои автори нивото на риск от самоубийство е по-

чувствителен индикатор при проучване на самоубийството. Според тях нивото 

на риск от суицид е свързано със завършения суицид, като по-високото ниво е 

свързано с по-голяма вероятност от суицидна смърт. Известно е, че 

безнадеждността и депресивността са тясно свързани с риска от самоубийство. 

В тази връзка са формулирани и целите на проучването. 

2. Цели и задачи на проучването 

2.1 Цели на проучването 

Във връзка с оценката на суицидния риск, цел на проучването да се 

намерят корелати и независими предиктори на суицидния риск, както и да се 

установи с какъв суициден риск са свързани редица от така наречените 

суицидни рискови фактори при хоспитализирани в психиатрична клиника 

пациенти от мъжки пол. Да се апробират на български език сред българско 

население скалите за суицидна идеация на A. Beck, оценъчната скала за 

депресия на Montgomery и Åsberg и скалата на A. Beck за безнадеждност. 

2.2 Работна хипотеза 

Работна хипотеза e алтернативната хипотеза [H1] : 

Съществуват статистически значими разлики в мерилата на суициден риск 

сред хоспитализирани психиатрични пациенти от мъжки пол по отношение на 

някои клинични характеристики, социално-демографски показатели и 

резултати от психометрични скали. При хоспитализирани психиатрични 

пациенти от мъжки пол суицидният риск е повишен при: 
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- Безнадеждност; 

- Депресивност; 

- Скорошни суицидни опити; 

- Липса на партньор; 

- Фамилна анамнеза за суицидно поведение; 

- Физическа агресия при употреба на алкохол/дроги. 

2.3 Задачи на проучването 

За постигането на целта са поставени следните основни задачи: 

1. Да се установят характера, честотата и разпределението на 

непосредствените прекурсори на завършеното самоубийство: суицидна 

идеация, суицидно планиране и суицидни опити при хоспитализирани в 

психиатрична клиника пациенти от мъжки пол. 

2. Да се сравнят нивата на суициден риск (Скала за суицидна идеация на Бек 

- SSI) при пациентите по отделни суицидни рискови фактори, т. е. по 

определени клинични характеристики, социално-демографски показатели 

и резултати от психометрични скали. 

3. Да се сравнят нивата на безнадеждност (Скала за безнадеждност на Бек - 

BHS) при изследваните пациенти по отделни суицидни рискови фактори, 

т.е. по определени клинични характеристики, социално-демографски 

показатели и резултати от психометрични скали. 

4. Да се сравнят нивата на депресивност (Оценъчна скала за депресия на 

Montgomery и Åsberg - MADRS) при пациентите по отделни суицидни 

рискови фактори, т.е. по определени клинични характеристики, социално-

демографски показатели и резултати от психометрични скали. 

5. Да се изследват и сравнят при изследваните пациенти суицидните 

рискови фактори по протежение на суицидния континуум (несуицидни-

идеация-план-скорошен опит).  

6. Да се сравнят по определени клинични характеристики, социално-

демографски показатели и резултати от психометрични скали пациентите 

с предшестващ опит за самоубийство с тези, които никога не са 

извършвали суициден опит. 

3. Материал и методика 

3.1 Материал на проучването 

В настоящото проучване изследваната група от хоспитализирани 

психиатрични пациенти е съставена от случайна извадка от последователно 

постъпили на доброволно болнично лечение пълнолетни пациенти в мъжкото 

отделение на Клиниката по психиатрия и медицинска психология при 

Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Св. Георги”, гр. 

Пловдив за периода 01.01.2011 – 31.12.2014 г. В извадката са включени 
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пациенти с различни психиатрични диагнози, тъй като генетични проучвания 

предполагат връзка между различни полиморфизми на гени, кодиращи 

протеини на серотонинергичната система и суицидното поведение. Повечето от 

тези биологични или генетични връзки са независими от първичната 

психиатрична диагноза и дори има сериозни доводи  в подкрепа на диагноза 

”Разстройство със суицидно поведение”. 

Психиатричната диагноза се основава на покриване на диагностичните 

критерии на DSM-IV-TR и е поставена от психиатър - автора при изписването 

на пациента въз основа на: 

- Анализ на приемната и работна диагноза, история на заболяването и 

другата налична медицинска документация; 

- Полуструктурирано клинично интервю за DSM-IV-TR; 

- Анамнестични данни от роднини и близки на пациента; 

- Обсъждане с колеги. 

Разпределението по диагнози по първа ос на DSM-IV-TR е представено по-

обобщено в Таблица 1. 

Таблица 1. Разпределение по диагнози по раздели на DSM-IV-TR. 

Диагноза по DSM-IV-TR Брой Процент 
Афективни разстройства 60 35,6% 

Шизофрения и други психотични разстройства 55 33,5% 

Разстройства, свързани с психоактивни вещества 22 13,4% 

Психични разстройства, дължащи се на общомедицинско 

състояние 

9 5,5% 

Тревожни разстройства 6 3,7% 

Без диагноза по първа ос 5 3,0% 

Соматоформни разстройства 4 2,4% 

Разстройства на адаптацията 2 1,2% 

Делир, деменция, амнестични и други когнитивни 

разстройства 

1 0,6% 

Общо 164 100% 

 

В проучването са включени 164 хоспитализирани психиатрични пациента 

от мъжки пол на средна възраст 41,05±14,51 г. 

При всички 164 пациента са определени нивата на суициден риск чрез 

скалата за суицидна идеация на A. Beck (SSI). 

При всички 164 пациента са определени нивата на безнадеждност (Скала 

за безнадеждност на Бек - BHS). 

При всички 164 пациента са определени нивата на депресивност чрез 

оценъчната скала за депресия на Montgomery и Åsberg–MADRS и чрез MADRS-

9 – същата скала без десетия си пункт „Суицидни мисли”
1
. 

                                                           
1Десетият пункт е елиминиран в редица анализи с цел проучване на „чистата” депресивност при  

суицидните рискови фактори. Освен това Алфа на Кронбах се повишава при премахване на този 

айтъм – виж 4.1 Надеждност и валидност на използваните скали. 
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Непосредствените прекурсори на завършеното самоубийство: суицидна 

идеация, суицидно планиране и суицидни опити са разгледани като континуум, 

включващ следните групи (етапи): 

- Несуицидни пациенти: без суицидни идеация, план или опит през 

последните 2 седмици (99 лица на средна възраст 41.74±14.70 г.). 

- Пациенти със суицидна идеация без план/опит през последните 2 седмици 

(28 лица на средна възраст 40.73±15.31 г.). 

- Пациенти със суицидна идеация и суициден план, но без опит през 

последните 2 седмици (14 лица на средна възраст 46.21±16.50 г.).  

- Пациенти, извършили суициден опит през последните две седмици (23 

лица на средна възраст 37.39±13.85г.). 

Отделно от това, суицидното поведение е проучено, като пациентите са 

разделени на: 

- Пациенти, извършили някога през живота си опит за самоубийство (45 

лицана средна възраст 40.04±14.45 г.). 

- Пациенти без суициден опит през живота си (119 лицана средна възраст 

41.24±14.65 г.). 

3.2 Методика на проучването 

Настоящото проучване енаблюдателно, описателно, аналитично, 

трансверзално (срезово) и сравнително. 

За въвеждане на данните е използван специално структуриран за 

проучването протокол, съдържащ персонални и демографски характеристики, 

поведения, биомедицински показатели, психичен статус, параметри на 

суицидното поведение, данни за фамилна анамнеза, агресивност и 

антисоциално поведение; резултати от психометрични скали. 

Събрани са данни за: 

- Социално-демографски характеристики на пациентите: възраст, 

местожителство, образование, семейно положение, трудов статус. 

- Поведения от типа на употреба на алкохол – честота на употреба, 

среднодневен прием на алкохол през последната една година, промяна в 

употребата през последния един месец; тютюнопушене – количество, 

продължителност в години, употреба понастоящем; злоупотреба с други 

вещества; биомедицински показатели: телесни заболявания (ос III на 

DSM-IV-TR), употребявани медикаменти, ръст, тегло, индекс на 

телесната маса, промяна в апетита през последния един месец; диета, 

промяна в теглото през последния един месец, артериално налягане, пулс. 

- Психичен статус:  

o Диагноза при изписването (по ос I и ос II на DSM-IV-TR), давност 

на психичното разстройство в години, коморбидност, приемани 

психотропни медикаменти, пенсиониране поради психично 

разстройство; 
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o Параметри на суицидно поведение през последните две седмици 

(суицидна идеация, суицидно планиране, суициден опит); 

отдалечен във времето суициден опит: преди повече от шест 

месеца;  

o Фамилна анамнеза (родственици до трета степен включително) за 

суициден опит, за завършено самоубийство и за психично 

разстройство. 

- Агресивност и девиантно поведение: прояви на насилие, хулиганство, 

кражби, конфликтност при употреба на алкохол/дроги, физическа агресия 

при употреба на алкохол/дроги. Тези категории не са взаимно 

изключващи се. Под хулиганство в това проучване се разбира 

разрушително противозаконно поведение – безредици, вандализъм, 

тормоз. 

- Резултати от психометрични скали: скала за суицидна идеация на А. Beck 

(SSI), скала за оценка на депресията на S. Montgomery и M. Åsberg 

(MADRS), скала за оценка на депресията на S. Montgomery и M. Åsberg 

без десетия си пункт „Суицидни мисли” (MADRS-9), скала за 

безнадеждност на А. Beck (BHS). 

Данните са събирани от: 

- История на заболяването, епикризи, амбулаторни листове и друга 

медицинска документация. 

- Полуструктурирано клинично интервю с пациента. Базираното на 

интервю измерване на суицидните идеация, планове и опити е за 

предпочитане пред самооценъчното такова, тъй като то обезпечава, че 

заявените суицидни събития са в съгласие с изследователските критерии, 

а не са базирани на субективни дефиниции.  

- Анамнестични сведения от роднини и близки на пациента. 

Дефинициите за суицидна идеация, суициден план и суициден опит, 

определящи дали даден случай да бъде включен към някоя от тези категории се 

базират на The Columbia Suicide History Form и Columbia Suicide Severity Rating 

Scale. Авторът е обучаван неколкократно в приложението на втората скала и 

има многогодишен опит с нея. Наличието на суицидни идеация, план или опит 

се отнася за последните две седмици преди изследването, което е проведено в 

рамките на първите 5 дни от хоспитализацията (с изключение на диагнозата по 

I и II ос, която е окончателната – при изписването). При категоризацията е 

отчитана максималната изразеност на идеацията или плана през двуседмичния 

период. 

 

Суицидна идеация 

За причисляване към групата на суицидните идеатори без план се изисква 

наличието през последните две седмици на поне едно от следните: 

- Неспецифични активни суицидни мисли – общи, неспецифични идеи за 
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извършване на суициден опит без мисли за начина по който това да бъде 

извършено – методи, намерения, план; 

- Активна суицидна идеация с какъвто и да е метод (не план), без 

намерение да се действа – субектът потвърждава мисли за самоубийство 

и е мислил за поне един метод по време на изследвания период – това е 

различно от специфичен план с разработени време, място или детайли; 

- Активна суицидна идеация с някакво намерение да се действа, без 

специфичен план – активни суицидни идеи за самоубийство, като 

субектът съобщава, че има някакво намерение да действа под тяхно 

влияние. 

Не са преценявани като суицидни идеатори пациентите само с „желание да 

е мъртъв” (няма желание да живее повече или не иска да се събуди от сън). По 

отношение на причините за идеация, не са включени в групата на суицидните 

идеатори и пациентите, обмислящи акт напълно или предимно като копинг 

опция (начин за справяне), за да привлекат внимание или реакция на другите 

или за да вземат реванш. 

 

Суициден план 

Пациентите, които са преценени като суицидни идеатори по 

гореизложените критерии, са проучвани за суициден план.  

Към групата на лицата със суицидна идеация плюс суициден план са 

причислени пациентите, които през последните две седмици са имали активна 

суицидна идеация със специфичен план и намерение, т. е. мисли за 

самоубийство с напълно или частично изработени детайли на плана, като 

субектът има някакво намерение да го осъществи. Изключени са пациентите, 

които имат план без никакви суицидни намерения.  

В научната литература господства мнението, че питането на пациента дали 

има суициден план и какъв е той няма да го направи тревожен. Напротив, да 

разкаже за това би било облекчение за него. 

 

Суициден опит 

Под суициден опит (опит за самоубийство) в това проучване се разбира 

потенциално себеувреждащ акт, извършен с поне някакво намерение да се умре 

в резултат на акта. Не е нужно да има някакво себеувреждане или наранявяне, а 

само потенциал за такова. Намеренията може и да се подразбират - дори когато 

лицето отхвърля намерението/желанието да умре като резултат на акта, от 

поведението и обстоятелствата може да се заключи, че става дума за опит за 

самоубийство. Например, високолетален акт, който явно не е инцидент, така, че 

не могат да се предполагат други намерения, освен суицид (напр. пистолет, 

опрян в главата или скачане от висока сграда). Също така, ако лицето отхвърля 

намерение за смърт, въпреки, че знае, че актът би могъл да е смъртоносен, може 

да се заключи, че това е суициден опит. 
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Изключени са пациентите с несуицидно себеувреждане, при които актът е 

извършен без никакво намерение за самоубийство, а например с цел 

разтоварване от стрес,  получаване на симпатия и др. Изключени са 

прекъснатите и абортивните суицидни опити, както и така наречените 

„суицидни жестове”. 

Като скорошен суициден опит в това проучване се отчита опит за 

самоубийство, извършен в последните две седмици преди оценяването. 

 

Скала за суицидна идеация на Beck 

Скалата за суицидна идеация (SSI) се използва за оценка на текущата и 

непосредствена интензивност на становищата, поведенията и плановете за 

извършване на самоубийство сред психиатрични пациенти. Тя e оценъчна 

скала, налична в полуструктуриран формат за интервю. Състои се от 19 пункта, 

които оценяват трите дименсии на суицидната идеация: активно суицидно 

желание, специфични планове за самоубийство и пасивно суицидно желание. 

Всеки пункт се оценява от 0 до 2, с обхват на общия сбор от 0 до 38. Колкото 

по-висок е общият сбор, толкова по-изразена е суицидната идеация. В някои 

проучвания сбор от 6 или повече се използва като праг за клинично 

сигнификантна суицидна идеация.  

SSI на Beck е най-добрият предиктор на хоспитализация поради суициден 

риск. Скалата е един от много малкото оценъчни инструменти с документирана 

предиктивна валидност за смърт от самоубийство. В двадесетгодишно 

проспективно проучване, за пациентите, преценени като високорискови има 7 

пъти по-голяма вероятност за суицид, в сравнение с тези, преценени като 

нискорискови. SSI е едно от най-широко използваните мерила за суицидна 

идеация и е интензивно проучвана. Скалата се прилага при различни психични 

разстройства – депресия, шизофрения, шизоафективно разстройство, биполярно 

разстройство, психотична депресия и др. SSI е преведена и прилагана от 

психиатър - автора, с цел определяне на нивото на суициден риск. 

 

Оценъчна скала за депресия на Montgomery и Åsberg 

Скалата на S. Montgomery и M. Åsberg (MADRS) е десетпунктов оценъчен 

диагностичен въпросник за измерване на тежестта на депресията. Създадена е 

през 1979 г. и понастоящем е изключително широко използвана по целия свят. 

Десетте пункта на скалата измерват ядрени симптоми и когнитивни особености 

на клиничната депресия. Симптомите се изчисляват на скала от 0 до 6 с опорни 

точки (стъпала)  0, 2, 4 и 6. По-високите стойности сочат за по-голяма тежест на 

депресията. В оригиналната статия не е посочена времева рамка за 

приложението на скалата, необходимото време зависи от клиничното състояние 

на пациента. Въпросите, които се задават, се отнасят за определен период от 

време, в случая – за последните две седмици. Прилага се от трениран 

клиницист; в настоящото проучване това е авторът, който неколкократно е 
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обучаван в приложението на скалата, включително от един от нейните автори - 

S. Montgomery и има десетилетен опит с нея. Преводът е на Л. Хранов, правен е 

двупосочен превод; скалата се използва вече двадесет години в България.  

Десетият пункт на скалата „Суицидна идеация“ е изключен от анализите за 

нива на суициден риск и при сравняването на пациенти с или без суицидна 

идеация, суициден план и суициден опит. MADRS се прилага не само при 

депресия, но и при различни психични разстройства, напр. алкохолна 

зависимост, тревожни разстройства, личностови разстройства, дори и при остра 

мания. Скалата многократно е прилагана при пациенти с шизофрения, 

включително с остра симптоматика, като резултатите свидетелстват, че 

депресията съществува като отделен домейн в структурата на шизофренната 

симптоматика, различен от негативните симптоми. 

 

Скала на Beck за безнадеждност 

Скалата на A. Beck за безнадеждност (BHS) е самооценъчен въпросник, 

предназначен да измерва трите главни аспекта на безнадеждността: негативно 

отношение спрямо бъдещето, липса на мотивация и песимистични очаквания. 

Beck дефинира безнадеждността като „система от негативни очаквания относно 

самия себе си и собственото бъдеще”.  От създаването си и до този момент BHS 

широко се прилага в клиничната практика и за научни проучвания. 

Въпросникът е предназначен за лица на възраст от 17 до 80 години. Скалата се 

състои от 20 въпроса, на които се отговаря с да-не; общият сбор може да варира 

между 0 и 20, като по-високите стойности свидетелстват за по-високи нива на 

безнадеждност. BHS е най-добрият предиктор на евентуален суицид от всички 

скали на Бек, като сбор от 9 точки или повече сочи значим риск. Скор от 0 до 3 

показва липсваща или минимална безнадеждност; 4-8 сочи за лека; 9 до 14 – за 

умерена безнадеждност, а стойност над 15 точки – за тежка безнадеждност. 

BHS може да се използва като сензитивен индикатор за суициден потенциал. 

Проспективно изследване върху 1958 амбулаторни пациента намира, че 

безнадеждността, измерена чрез скалата BHS е значимо свързана със суицид. 

При пациентите със сбор от 9 или повече точки съществува 11 пъти по-голям 

риск да извършат самоубийство. Сбор от 9 или повече точки идентифицира 

94.2% от пациентите, които по-късно се самоубиват, реплициран резултат от 

предшестващо такова проучване сред хоспитализирани пациенти, при което 

сбор от 10 или повече точки от BHS коректно идентифицира 90.9% от 

самоубилите се впоследствие. 

Скалата може да бъде прилагана от парапрофисионалисти, но трябва да се 

интерпретира само от опитни клиницисти. Преводът е на автора. В това 

проучване скалата е прилагана и интерпретирана от психиатър - автора. Освен 

при депресия, скалата се прилага при различни психични разстройства, като 

шизофрения, тревожни разстройства, алкохолна зависимост и др. 
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Критерии за включване: 

- Хоспитализирани психиатрични пациенти на доброволно лечение; 

- Наличие на психично разстройство по ос I и/или ос II на DSM-IV-TR; 

- Мъжки пол; 

- Писмено информирано съгласие за участие в проучването. 

Критерии за изключване: 
- Пациенти на дневен стационар; 

- Пациенти, при които е невъзможно да се установи със сигурност дали 

лицето  има или не суицидни идеация, план или опит: липса на 

достатъчно информация, големи противоречия между документация и 

данни от близки и роднини и сведения на самия пациент; случаи, в които 

намеренията не се подразбират; 

- Пациенти, за които е невъзможно да бъдат оценени по психометричните 

скали, поради помрачено съзнание, делир, тежка психотична 

дезорганизация, тежко мисловно разстройство, мутизъм, деменция или 

умствено изоставане; 

- Възраст под 18 години. 

3.3 Статистически анализи 

Материалът е обработен статистически с компютърна програма IBM SPSS 

Statistics, версия 20, като са използвани следните анализи: 

Дескриптивна статистика: средна стойност, стандартно отклонение, 

стандартна грешка на средната, минимум-максимум, размах, относителен дял. 

Графичен анализ. 

Анализ на психометричните скали: коефициент на вътрешна 

съгласуваност алфа на Кронбах, айтъмен анализ с дискриминационна сила на 

айтъма и интерайтъмна корелация. 

Непараметрични анализи: 
2
- тест или точен тест на Фишер двустранно 

за сравняване на категорийни променливи;  

Параметрични анализи: независим t - test на Стюдънт (двустранен) за 

сравняване на количествени променливи, дисперсионен анализ – едномерен 

еднофакторен модел (One way ANOVA) с пост-хок тест на Tukey, корелационен 

анализ с корелационни коефициенти на Pearson и Spearman. 

Линейна регресия. 

Логистична регресия: бинарна,предна стъпкова по вероятностен 

коефициент (Forward Stepwise Likelihood Ratio). 

Като ниво на статистическа значимост е прието p<0.05, двустранно. 
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4. Резултати от собствени проучвания 

4.1 Надеждност и валидност на приложените скали 

4.1.1 Скала за суицидна идеация на A. Beck (SSI) 
 

В Таблица 2 е представен айтъмния анализ на скалата за суицидна 

идеация на A. Beck (SSI).  

Видно е, че най-висока дискриминационна сила имат пунктовете „Желание 

за суициден опит”, „Вероятност/очакване на суициден опит”, „Доводи за 

живеене/умиране”, „Метод: достъпност/възможност” и „Желание за смърт”.  

Най-ниска корелация с общия сбор от скалата имат пунктовете „Пасивно 

желание за суицид”, „Прикриване на замисления суицид” и „Последни 

действия преди смъртта”.  

Коефициентът на вътрешна съгласуваност Алфа на Кронбах, който е 

основният показател за надеждност и конструктивна валидност, е много висок: 

0,949.  

Средната интерайтъмна корелация на SSI е относително ниска: 0,468, 

което в случая е белег и на по-висока валидност. 

Съществува много висока корелация между средните от общия скор от SSI 

и десетия пункт „Суицидни мисли” на оценъчната скала за депресия на S. 

Montgomery и M. Åsberg (MADRS): коефициент на корелация на Pearson 

r=0.941 при ниво на значимост P=0.000 двустранно (Таблица 3). Това е най-

важният белег за валидност на скалата – т. е., че скалата измерва именно 

въпросния конструкт (съдържателна валидност).  

Съдържателната валидност на скалата се потвърждава и от следното: по 

протежение на суицидния континуум средните стойности на SSI нарастват –

дисперсионен eдномерeн еднофакторен анализ: F=305,230; df=3; P=0,000 

(Таблица 4). 
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Таблица 2. Пунктове на скалата за суицидна идеация на Бек (SSI) и 

отношенията им с цялата скала (признак-скала статистики) при изследваните 

хоспитализирани пациенти. 

 

 Средна на 

скалата ако 

пунктът се 

изключи 

Коригирана 

корелация 

пункт-общ 

сбор 

Aлфа на 

Кронбах, 

ако пунктът 

се изключи 

  1.Желание за живот 5,56 0,562 0,949 

  2. Желание за смърт  5,46 0,827 0,944 

  3.Доводи за живеене/умиране 5,52 0,834 0,944 

  4.Желание за суициден опит 5,49 0,884 0,943 

  5.Пасивно желание за суицид 5,76 0,209 0,953 

  6.Продължителност на с. мисли 5,74 0,769 0,946 

  7.Честота на суицидните мисли 5,64 0,809 0,945 

  8.Отношение към мисълта 5,65 0,781 0,945 

  9.Контрол над суицидния акт 5,73 0,755 0,946 

 10.”Спирачки” за действителен опит 5,70 0,790 0,945 

 11. Причини за обмисляне на опит 5,40 0,766 0,946 

 12.Метод: планиране на с. опит 5,61 0,799 0,945 

 13.Метод: достъпност/възможност 5,65 0,834 0,944 

 14.”Способност” да извърши с. опит 5,74 0,742 0,946 

 15. Вероятност/очакване на с. опит 5,63 0,853 0,944 

 16.Приготовления за замисления опит 5,77 0,686 0,947 

 17.Прощална суицидна бележка 5,95 0,317 0,951 

 18.Последни действия преди смъртта 5,97 0,289 0,951 

 19.Прикриване на замисления суицид 5,90 0,245 0,952 
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Таблица 3. Средни стойности на скалата за суицидна идеация на Бек (SSI) и 

десетия пункт на MADRS „Суицидни мисли”. 

 

 Средна Стандартно 

отклонение 

Скала за суицидна идеация на Бек - сбор от 19-те 

пункта 
5,99 8,027 

Десети пункт на MADRS – суицидни мисли 1,87 2,241 

 

 

Таблица 4. Средни стойности от SSI по протежение на суицидния континуум. 

 

Скала за суицидна идеация 

на Бек - сбор от 19-те пункта 

Брой Средна Стандартно 

отклонение 

Стандартна грешка 

на средната 

Несуициден 99 0,75 1,388 0,139 

Суицидна идеация 28 7,54 3,237 0,612 

Суициден план 14 17,93 4,141 1,107 

Скорошен суициден опит 23 19,43 6,280 1,309 

Общо 164 5,99 8,027 0,627 

 

Също така, показател за съдържателна валидност е и това, че SSI не 

корелира с показатели, с които не би трябвало да корелира: например няма 

корелация между нивото на суициден риск (SSI) и ръста в сантиметри - 

корелационен коефициент на Спирман rS=0,085; df=162; P=0,281. Също не се 

намира корелация между нивото на суициден риск (SSI) и плазменото ниво на 

урея: rS=-0,052; df=78; P=0,649. 

 

4.1.2 Скала за безнадеждност на A. Beck (BHS) 

В Таблица 5 е представен айтъмния анализ на скалата за безнадеждност на 

A. Beck (BHS). 

Видно е, че най-висока дискриминационна сила имат пунктовете „Мога да 

очаквам повече хубави времена, отколкото лоши” (№ 19) и „В бъдеще ме 

очакват повече неприятни, отколкото приятни неща” (№ 11). Най-ниска 

корелация с общия скор от скалата имат пунктовете „Не мога да си представя 

какъв ще бъде моят живот след десет години” (№ 4), „Миналият ми опит ме е 

подготвил добре за бъдещето” (№ 10) и „Никога не получавам това, което 

искам, така че е глупаво изобщо да искам нещо” (№ 16).  

Коефициентът на вътрешна съгласуваност Алфа на Кронбах, който е 

основният показател за надеждност и конструктивна валидност, е много висок: 

0,919. Средната интерайтъмна корелация на BHS е ниска: 0,357, което, освен за 

надеждност, е белег и на по-висока валидност.  
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Таблица 5. Пунктове на скалата за безнадеждност на Бек (BHS) и отношенията 

им с цялата скала (признак-скала статистики) при изследваните 

хоспитализирани пациенти. 

 

Пункт от скалата Средна на 

скалата ако 

пунктът се 

изключи 

Коригирана 

корелация 

пункт-общ 

сбор 

Алфа на 

Кронбах, ако 

пунктът се 

изключи 

1. Очаквам бъдещето с надежда и 

ентусиазъм. 
6,50 0,541 0,916 

2.Лесно мога да се откажа, тъй като 

не мога да постигна нещо по-добро 

за мен. 

6,80 0,495 0,917 

3. Когато нещата тръгнат зле, 

ми помага мисълта, че това не може 

да продължава така вечно. 

6,87 0,420 0,918 

4. Не мога да си представя какъв ще 

бъде моят живот след десет години. 
6,38 0,248 0,923 

5. Имам достатъчно време 

да довърша нещата, които най-много 

искам да направя 

6,71 0,639 0,914 

6. За в бъдеще очаквам да успея в 

нещата, които най-много ме касаят. 
6,72 0,676 0,913 

7. Бъдещето ми изглежда мрачно. 6,62 0,694 0,912 

8. Надявам се да получа повече 

от хубавите неща на живота в 

сравнение със средния човек. 

6,62 0,645 0,914 

9. Просто нямам шансове 

и няма причина да вярвам, че ще ги 

получа в бъдеще. 

6,84 0,538 0,916 

10. Миналият ми опит ме е 

подготвил добре за бъдещето. 
6,86 0,351 0,920 

11. В бъдеще ме очакват повече 

неприятни, отколкото приятни неща. 
6,66 0,718 0,912 

12. Не очаквам да получа това, което 

наистина желая. 
6,68 0,641 0,914 

13. Когато гледам 

напред в бъдещето, очаквам да бъда 

по-щастлив, отколкото сега. 

6,55 0,665 0,913 

14. Нещата просто няма да се 

развият по начина, по който аз 

искам. 

6,74 0,574 0,915 
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15. Имам голяма вяра в бъдещето. 6,48 0,604 0,915 

16. Никога не получавам 

това, което искам, така че е глупаво 

изобщо да искам нещо. 

6,85 0,359 0,919 

17. Малко вероятно е 

да получа каквото и да е истинско 

удовлетворение в бъдеще. 

6,64 0,620 0,914 

18. Бъдещето ми изглежда неясно и 

несигурно. 
6,52 0,697 0,912 

19. Мога да очаквам повече хубави 

времена, отколкото лоши. 
6,62 0,740 0,911 

20. Няма смисъл изобщо да опитвам  

да получа нещо което искам, тъй 

като най-вероятно няма да успея. 

6,79 0,594 0,915 

 

Безнадеждността е основното когнитивно разстройство на депресията и е в 

най-тясна връзка със суицидния риск. Поради това, в търсене на съдържателна 

валидност потърсихме корелация на общия скор на скалата на Бек за 

безнадеждност (BHS) със сборовете на скалата за суицидна идеация на A. Beck 

(SSI), оценъчната скала за депресия на Montgomery & Åsberg (MADRS) и 

оценъчната скала за депресия на M. Hamilton (HAM-D). Четиридесет и шест от 

изследваните пациенти са оценени по HAM-D. Корелацията на BHS с другите 

скали е значителна към висока (Таблица 6). 

 

Таблица 6. Корелация между BHS, SSI, MADRS и HAM-D. 

 SSI MADRS HAM-D 

 

Скала на Бек за 

безнадеждност (BHS) - 

общ сбор 

rS 0,711 0,636 0,583 

P 0,000 0,000 0,000 

Брой 164 164 46 

 

За съдържателна валидност свидетелства и това, че, общият скор от BHS 

не корелира с показатели, с които не би трябвало да корелира: например няма 

корелация между нивото на безнадеждност (BHS) и ръста в сантиметри: 

корелационен коефициент на Спирман rS=-0,016; df=162; P=0,843. Също не се 

намира корелация между безнадеждността (BHS)  и плазменото ниво на урея: 

rS=-0,044; df=78; P=0,701. 
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4.1.3 Оценъчна скала за депресия на S. Montgomery & M. Åsberg 

(MADRS) 

В Таблица 7 е представен айтъмния анализ на оценъчната скала за 

депресия на S. Montgomery & M. Åsberg  (MADRS). 

 

Таблица 7. Пунктове от MADRS и отношенията им с цялата скала (признак-

скала статистики) при изследваните хоспитализирани пациенти. 

Пунктове от MADRS Средна на 

скалата ако 

пунктът се 

изключи 

Коригирана 

корелация 

пункт-общ 

сбор 

Aлфа на 

Кронбах, 

ако пунктът 

се изключи 

1. Видима тъга 18,35 0,870 0,852 

2. Съобщавана тъга 17,84 0,809 0,857 

3. Вътрешно напрежение 17,69 0,639 0,873 

4. Намален сън 17,69 0,547 0,876 

5. Намален апетит 18,61 0,487 0,883 

6. Затруднения в концентрацията 18,41 0,469 0,882 

7. Леност 18,67 0,637 0,870 

8. Неспособност за чувстване 18,81 0,653 0,869 

9. Песимистични мисли 17,95 0,731 0,863 

10. Суицидни мисли 18,40 0,502 0,889 

 

Видно е, че най-висока дискриминационна сила имат пунктовете „Видима 

тъга”, „Съобщавана тъга”  и „Песимистични мисли”. Най-ниска корелация с 

общия скор от скалата имат пунктовете „Намален апетит”, „Затруднения в 

концентрацията” и „Суицидни мисли”.  

Коефициентът на вътрешна консистентност Алфа на Кронбах, който е 

основният показател за надеждност и конструктивна валидност, е много висок 

за десетпунктова скала: 0,883. Той би се повишил най-много (става 0,889), ако 

се елиминира десетият пункт на скалата „Суицидни мисли”, което се налага и 

по други съображения при някои анализи. В Таблица 8 е представен айтъмния 

анализ на оценъчната скала за депресия на S. Montgomery & M. Åsberg 

(MADRS) без десетия пункт „Суицидни мисли”. 
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Таблица 8. Пунктове на MADRS-9 и отношенията им с цялата скала. 

Пунктове от MADRS-9 Средна на 

скалата ако 

пунктът се 

изключи 

Коригирана 

корелация 

пункт-общ 

сбор  

Aлфа на 

Кронбах, ако 

пунктът се 

изключи 

 1. Видима тъга  16,48 0,864 0,857 

 2. Съобщавана тъга  15,96 0,804 0,863 

 3. Вътрешно напрежение  15,82 0,662 0,878 

 4. Намален сън  15,82 0,573 0,883 

 5. Намален апетит  16,74 0,502 0,893 

 6. Затруднения в концентрацията  16,54 0,501 0,888 

 7. Леност  16,80 0,654 0,876 

 8. Неспособност за чувстване  16,94 0,666 0,875 

 9. Песимистични мисли  16,08 0,655 0,876 

 

Средната интерайтъмна корелация на MADRS е сравнително ниска: 0,457, 

което в случая е белег и на по-висока валидност. Средната интерайтъмна 

корелация на MADRS без десетия пункт „Суицидни мисли” (MADRS-9) е 

0,482. 

Както вече беше споменато, четиридесет и шест от пациентите са оценени 

и по MADRS и по оценъчната скала за депресия на M. Hamilton (HAM-D). 

Корелацията е много висока: коефициент на корелация на Pearson r=0,941 при 

ниво на значимост P =0,000 двустранно. При MADRS-9 корелацията с HAM-D е 

почти същата: r=0,940; df=44; P=0,000. Това е белег на съдържателната 

валидност на скалата – т. е., че тя измерва това, което трябва да измерва. 

За съдържателната валидност на MADRS свидетелства и следното: при 

пациентите с диагноза депресия средният скор от MADRSe 30,37±7,702, докато 

при пациентите с други диагнози средният скор е 15,97±8,996. Разликата е 

статистически значима: Р=0,000 (независим t тест на Стюдънт двустранен). При 

пациентите с диагноза депресия средният скор от MADRS-9 e 27.27±6,840, 

докато при пациентите с други диагнози средният скор е 14.62±7,914. Разликата 

е статистически значима: t=-9,741; df=162; P=0,000. 

За съдържателна валидност свидетелства и това, че, общият скор от 

MADRS не корелира с показатели, с които не би трябвало да корелира: 

например няма корелация  между депресивността (MADRS) и ръста в 
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сантиметри: rS=-0,023; df=162; P=0,772. Също не се намира корелация между 

общия скор от MADRS и плазменото ниво на урея: rS=0,067; df=78; P=0,557. 

Общият скор от MADRS-9 също не корелира с ръста: rS=-0,036; df=162; 

P=0,651 и с плазменото ниво на урея: rS=0,067; df=78; P=0,557. 

 

4.2 Честота и относителен дял на непосредствените 

прекурсори на суицидното поведение 

В Таблица 9 е представено разпределението на непосредствените 

прекурсори на завършеното самоубийство (стадии на суицидния континуум). 

 

Таблица 9. Честота и относителен дял на непосредствените прекурсори на 

завършеното самоубийство през последните две седмици. 

 Брой 

пациенти 

Процент Кумулативен 

процент 

 

Скорошен суициден опит 23 14,0 14,0 

Суициден план 14 8,5 22,5 

Суицидна идеация 28 17,1 39,6 

 Несуициден 99 60,4 100,0 

 

Тези категории не са взаимноизключващи се. Видно е, че шестдесет 

процента от хоспитализираните пациенти са несуицидни, седемнадесет 

процента имат мисли за самоубийство, 8,5% освен суицидна идеация, имат и 

план за извършване на самоубийство, а 14% имат суицидни мисли, суициден 

план и скорошен опит за самоубийство. С други думи, през последните две 

седмици общо 39,6% са имали мисли за самоубийство и общо 22,5% са 

планирали суицид.  

Безнадеждността е силен предиктор на самоубийство. В Таблица 10 са 

представени честотите и относителните дялове на степените на изразеност на 

безнадеждността при изследваните пациенти. 

 

Таблица 10. Честота и относителни дялове на безнадеждност (BHS) при 

изследваните пациенти. 

Безнадеждност Честота Процент Кумулативен процент 

Тежка (над 15 точки) 27 16,5 16,5 

Умерена (9-14 точки) 34 20,7 37,2 

Лека (4-8 точки) 46 28,0 65,2 

Липсваща (0-3 точки) 57 34,8 100,0 

Общо 164 100,0  

 

Видно е, че с тежка безнадеждност са 27 пациента или 16,5% от 

изследваните хоспитализирани пациенти от мъжки пол. Шестдесет и един 
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пациента (37,2%) имат сбор от 9 или повече точки, а 53 пациента (32,3%) – сбор 

от 10 или повече точки. 

 

4.3 Социално-демографски фактори 

4.3.1 Възраст 

Налице е статистически значима корелация между възрастта и 

депресивността, измерена чрез деветпунктовата MADRS: корелационен 

коефициент на Пиърсън r=0,227; df=162; P=0,004 и чрез десетпунктовата 

MADRS: r=0,194; df=162; P=0,013. 

Няма статистически значима разлика във възрастта по протежение на 

суицидния континуум (несуицидни-идеация-план-скорошен опит), 

дисперсионен анализ, едномерeн еднофакторен модел (One-way ANOVA): 

F=1,508; df=3; P=0,215. Липсва значима разлика и в средната възраст между 

правилите суициден опит и пациентите без опит за самоубийство: t=0,466; 

df=162; P=0,642. Няма статистически значима корелация между нивото на 

суициден риск (SSI) и възрастта - корелационен коефициент на Пиърсън r=-

0,046; df=162; P=0,557. Липсва статистически значима корелация и между 

нивото на безнадеждност (BHS) и възрастта: r=0,117; df=162; P=0,136. 

4.3.2 Образование 

Не се намира статистически значима разлика между трите групи (основно 

или по-ниско образование; средно; висше образование) по протежение на 

суицидния континуум: P=0,536; FET. Липсва статистически значима разлика 

между трите групи и по отношение на предшестващи опити за самоубийство: 

χ²=0,897; df=2; P=0,633. 

Няма статистически значима разлика между трите групи в нивата на 

суициден риск (SSI): едномерeн еднофакторен модел: F=0,537; df=2; P= 0,586; 

в нивата на безнадеждност (BHS): F=0,652; df=2; P=0,522 и по отношение на 

депресивността, измерена с MADRS: F=0,319; df=2; P=0,727 или с MADRS-9: 

F=0,248; df=2; P=0,781. 

4.3.3 Местожителство 

Не се намира статистически значима разлика между трите групи (живеещи 

в голям град, в малък град и в село) по протежение на суицидния континуум: 

P=0,697; FET. Липсва статистически значима разлика между трите групи и по 

отношение предшестващи опити за самоубийство: χ²=3,284; df=2; P=0,194. 

Не се намира статистически значима разлика между трите групи по 

отношение на нивата на суициден риск (SSI): дисперсионен едномерeн 

еднофакторен модел: F=1,880; df=2; P=0,156. При сравняване обаче, на 

пациентите, живеещи в голям град с живеещите на село, разликата е 

статистически значима: t=2,441; df=82,955; P=0,017. При хоспитализираните 
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психиатрични пациенти от мъжки пол, живеещи в голям град съществува по-

високо ниво на суициден риск, отколкото при живеещите на село. 

Не се намира статистически значима разлика между трите групи по 

отношение на нивата на безнадеждност (BHS): дисперсионен анализ, 

едномерeн еднофакторен модел: F=1,886; df=2; P= 0,155. При сравняване обаче, 

на пациентите, живеещи в голям град с живеещите на село, разликата е 

статистически значима: t=2,073; df=61,033; P=0.042. Хоспитализираните 

психиатрични пациенти от мъжки пол, живеещи в голям град са по-

безнадеждни, отколкото живеещите на село. 

Не се намира статистически значима разлика между трите групи по 

отношение на депресивността, измерена чрез MADRS: F=1,601; df=2; P=0,205, 

или чрез MADRS-9 F=1,548; df=2; P=0,216. При сравняване на пациентите, 

живеещи в голям град с живеещите на село, разликата доближава, но не достига 

статистическа значимост: t=1,787; df=132; P=0.076 за MADRS и t=1,772; df=132; 

P=0.079 за MADRS-9. 

 

4.3.4 Семейно положение 

За целите на анализа,по отношение на семейното положение, пациентите 

са разделени на две групи: в едната група попадат женени и кохабитиращи; в 

другата (без партньор) – неженени и некохабитиращи, разделени, разведени, 

вдовци (Таблица 11). 

 

Таблица 11. Семейно положение: женен или кохабитира срещу пациенти без 

партньор. 

 Честота % 

Женен или 

кохабитира 

72 43,9 

Без партньор 92 56,1 

Общо 164 100,0 

 

Няма статистически значима разлика при сравняването на двете групи по 

протежение на суицидния континуум (несуицидни-идеация-план-опит): 

χ²=5,529; df=3; P=0,140. 

При сравняване на двете групи по отношение на извършен някога през 

живота суициден опит, е налице статистически значима разлика: χ²=9,534; 

df=1; P=0,003. Пациентите без партньор по-често са извършвали опит за 

самоубийство  (Таблица 12). 
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Таблица 12. Женен или кохабитира срещу пациенти без партньор: 

предшестващи суицидни опити. 

 Суициден опит някога през живота  

Общо не да 

 

Без партньор 
58 34 92 

48,7% 75,6% 56,1% 

Женен или кохабитира 
61 11 72 

51,3% 24,4% 43,9% 

Общо 
119 45 164 

100,0% 100,0% 100,0% 

 

Двете групи „женен или кохабитира” и „без партньор” се различават по 

нивото на суициден риск, измерено чрез SSI (Таблица 13). Приложен е t тест 

на Стюдънт за независими извадки; дисперсиите не са равни, разликата е 

статистически значима: t=2,469; df=161,130; P=0,015. Лицата без партньор 

показват по-високо ниво на суициден риск. 

Таблица 13. Ниво на суициден риск (SSI) и съжителство с партньор. 

 
Съжителство 

с партньор 

Брой Средна Стандартно 

отклонение 

Стандартна грешка 

на средната 

SSI сбор от 

19-те пункта 

Без партньор 92 7,29 8,893 0,927 

Женен или 

кохабитира 
72 4,33 6,448 0,760 

 

Липсва статистически значима разлика между „женен или кохабитира” и  

„без партньор” по отношение на нивата на безнадеждност, измерени със 

скалата за безнадеждност на А. Beck (BHS): t=1,141; df=162; P=0,256.  

Липсва статистически значима разлика между съжителстващите с 

партньор и пациентите без партньор и по отношение на нивата на 

депресивност, измерени чрез MADRS: t=-1,627; df=162; P=0,106. Ако обаче 

приложим деветпунктовата MADRS, t-тестът на Стюдънт за независими 

извадки показва статистически значима разлика: t=-2,241; df=162; P=0,026. 

Женените/кохабитиращите имат по-високо ниво на депресивност, когато 

суицидната идеация не се отчита като част от симптоматиката на депресията. 

4.3.5 Трудов статус 

За целите на анализа, по отношение на трудовия статус, пациентите бяха 

разделени на три групи: работещи, безработни и икономически неактивни. 

Категорията „Икономически неактивен” включва пенсионери по възраст, 

пенсионери по болест, студенти, ученици и един пациент с домакински 

задължения. 

Липсва статистически значима разлика по протежение на суицидния 

континуум при сравняване на работещи с безработни: P=0,260; FET. 
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Липсва статистически значима разлика между трите групи (работещи, 

безработни, икономически неактивни) и по отношение на предшестващ 

суициден опит: χ²=2,593; df=2; P=0,274. 

Няма статистически значима разлика между трите групи в нивата на 

суициден риск (SSI): F=0,126; df=2; P= 0,881; в нивата на безнадеждност 

(BHS): F=0,502; df=2; P=0,606 и по отношение на депресивността, измерена с 

MADRS: F=0,608; df=2; P=0,546  или с MADRS-9: F=0,446; df=2; P=0,641. 

 

4.4. Психични разстройства 

4.4.1 Депресия и депресивност 

Открива се статистически значима разлика при сравняването на двете 

групи (диагноза депресия и друга диагноза) по протежение на суицидния 

континуум (несуицидни-идеация-план-опит): P=0,000; FET (Таблица 14). 

 

Таблица 14. Настояща диагноза депресия по протежение на суицидния 

континуум. 

 Суициден континуум = суицидно поведение през 

последните 2 седмици 

 

Общо 

несуициден суицидна 

идеация 

суициден 

план 

скорошен 

суициден опит 

 

Друга 

диагноза 

Брой 82 16 6 11 115 

%  71,3% 13,9% 5,2% 9,6% 100,0% 

Диагноза 

депресия 

Брой 17 12 8 12 49 

%  34,7% 24,5% 16,3% 24,5% 100,0% 

Общо 
Брой 99 28 14 23 164 

%  60,4% 17,1% 8,5% 14,0% 100,0% 

 

Съществува статистически значима разлика във стойностите от MADRS-9 

по протежение на суицидния континуум, дисперсионен едномерeн 

еднофакторен модел (One-way ANOVA): F=16,907; df=3; P=0,000 (Таблица 15). 

При пост хок тест (Tukey HSD) значими разлики се откриват между групата на 

несуицидните от една страна и групите на суицидните идеатори, на суицидните 

планиращи и на извършилите скорошен суициден опит от друга; липсват 

значими разлики между пациентите със суицидна идеация и суициден план, 

между суицидна идеация и скорошен опит, както и между пациентите със 

суициден план и тези със скорошен суициден опит. По протежение на 

суицидния континуум равнищата на депресивността (средните по МADRS) 

значително нарастват. 
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Таблица 15. Стойности на MADRS-9 по протежение на суицидния континуум. 

 Брой Средна Стандартно 

отклонение 

Стандартна грешка 

на средната 

Несуициден 99 14,70 8,548 0,859 

Суицидна идеация 28 22,21 9,601 1,814 

Суициден план 14 25,64 8,252 2,205 

Скорошен суициден 

опит 
23 25,26 5,895 1,229 

Общо 164 18,40 9,555 0,746 

 

При сравняване на пациентите с диагноза депресия с пациентите с друга 

диагноза по отношение на извършен някога през живота суициден опит, 

статистически значима разлика липсва: χ²=1,847; df=1; P=0,185. 

При сравняване на нивата на депресивност, измерени чрез деветпунктовата 

MADRS, t-тестът на Стюдънт за независими извадки показва статистически 

значима разлика: t=-2,613; df=162; P=0,010. Пациентите, извършвали някога 

през живота си суициден опит са по-депресивни. Трябва да се отбележи, обаче, 

че 23 от 45-те пациента с предшестващ(и) суициден/суицидни опит(и) имат 

опит за самоубийство в последните две седмици, което вероятно влияе върху 

измерените нива на депресивност. Съществува статистически значима разлика 

в нивата на суициден риск, измерени чрез SSI между пациентите с настояща 

диагноза депресия и пациентите с друга настояща диагноза: t=-3,571; df=162; 

P= 0,000 (Таблица 16). Пациентите с депресия показват по-високо ниво на 

суициден риск, отколкото пациентите с други диагнози. 

Таблица 16. Нива на суициден риск (SSI) и настояща диагноза депресия. 

 

Диагноза 

депресия в 

момента 

Брой Средна Стандартно 

отклонение 

Стандартна 

грешка на 

средната 

Скала за суицидна 

идеация на Бек (SSI) 

сбор от 19-те пункта 

не 115 4,58 7,689 0,717 

депресия 49 9,31 7,901 1,129 

 

Намерена бе значителна корелация между нивото на суициден риск (SSI) и 

депресивността, измерена чрез деветпунктовата MADRS - корелационен 

коефициент на Спирман rS=-0,571; df=162; P=0,000. Също, налице е значителна 

корелация между безнадеждността (BHS) и депресивността, измерена чрез 

деветпунктовата MADRS - корелационен коефициент на Спирман rS=-0,563; 

df=162; P=0,000. Съществува статистически значима разлика в нивата на 

безнадеждност, измерени чрез BHS между пациентите с настояща диагноза 

депресия и пациентите с друга настояща диагноза: t=-4,325; df=162; P=0,000 

(Таблица 17). Пациентите с депресия показват по-изразена безнадеждност, 

отколкото пациентите с други диагнози. 
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Таблица 17. Безнадеждност (BHS) и настояща диагноза депресия. 

 

Диагноза 

депресия в 

момента 

Брой Средна Стандартно 

отклонение 

Стандартна 

грешка на 

средната 

Скала на Бек за 

безнадеждност (BHS) 

общ сбор 

не 115 5,82 5,666 0,528 

депресия 49 9,86 4,996 0,714 

 

Чрез корелационен анализ бе изследвана връзката между суицидност (SSI), 

безнадеждност (BHS) и депресивност (MADRS-9) (Таблица 18). Както е видно, 

суицидността (нивото на суициден риск) е най-тясно свързано с 

безнадеждността: зависимостта е висока.  

Таблица 18. Корелация между SSI, BHS и MADRS-9. 

 SSI общ сбор BHS общ сбор MADRS-9 общ сбор 

 

SSI общ сбор 
 rS 1,000 0,711 0,571 

Р . 0,000 0,000 

BHS общ сбор 
 rS 0,711 1,000 0,563 

Р 0,000 . 0,000 

MADRS-9 общ сбор 
rS 0,571 0,563 1,000 

Р 0,000 0,000 . 

 

Когато се контролира за депресивност, връзката между суицидност и 

безнадеждност е значителна: r=0,596; df=161; P=0,000. Ако се контролира за 

безнадеждност, корелацията между суицидност и депресивност става слаба: 

r=0,169; df=161; P=0,031. Когато се контролира за суицидност, връзката между 

безнадеждност и депресивност става умерена: r=0,338; df=161; P=0,000.  

 

4.4.2 Шизофрения и налудни разстройства 

Няма статистически значима разлика по протежение на суицидния 

континуум между относителните дялове на пациенти с или без диагноза 

шизофрения/налудно разстройство: P=0,784; FET. Липсва статистически 

значима разлика между пациентите с и без шизофрения/налудно разстройство и 

по отношение на предшестващ суициден опит: χ²=0,018; df=1; P=0,893. 

Пациентите с шизофрения/налудни разстройства не се различават от 

пациентите с други диагнози по ниво на суициден риск (SSI): t=0,177; df=162; 

P=0,860. Открива се статистически значима разлика по отношение на 

безнадеждността, измерена със скалата за безнадеждност на Бек: t=2,207; 

df=162; P=0,029. Пациентите с диагноза шизофрения и налудно разстройство са 

по-малко безнадеждни, отколкото пациентите с други диагнози. 
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Пациентите с диагноза шизофрения/налудно разстройство показват 

статистически значимо по-ниска депресивност: t=4,020; df=136,670; P=0,000 

(MADRS); а при MADRS-9: t=3,677; df=132,764; P=0,000.  

 

4.4.3 Сравняване на афективни разстройства с шизофрения и налудни 

разстройства 

Не се открива статистически значима разлика по протежение на 

суицидния континуум между относителните дялове на пациентите с 

афективни разстройства и пациентите с шизофрения/налудни разстройства: 

χ²=3,732; df=3; P=0,292. 

Липсва значима разлика и по отношение на предшестващ суициден опит: 

χ²=3,732; df=3; P=0,292. Пациентите с афективни разстройства не се различават 

от пациентите с шизофрения/налудни разстройства по нива на суициден риск 

(SSI): t=-1,171; df=115; P=0,244. Налице е статистически значима разлика 

между двете групи по отношение на безнадеждността, измерена с BHS: t=-

2,585; df=115; P=0,011. Пациентите с афективни разстройства са по-

безнадеждни, отколкото пациентите с шизофрения и налудни разстройства. 

Пациентите с афективни разстройства показват статистически значимо по-

висока депресивност, отколкото пациентите с шизофрения/налудно 

разстройство: t=-5,859; df=115; P=0,000 (MADRS); а при MADRS-9: t=-5,534; 

df=115; P=0,000.  

 

4.4.4 Личностови разстройства (Ос II на DSM-IV-TR) 

Няма статистически значима разлика по протежение на суицидния 

континуум между относителните дялове на пациенти с или без диагноза по II 

ос на DSM-IV-TR: P=0,513; FET. Липсва статистически значима разлика между 

пациентите с и без личностово разстройство и по отношение на извършван 

предшестващ суициден опит: χ²=0,025; df=1; P=0,875. Пациентите с 

личностово разстройство не се различават от пациентите без разстройство на 

личността по ниво на суициден риск (SSI): t=0,695; df=162; P=0,488.Не се 

намира статистически значима разлика и по отношение на безнадеждността, 

измерена със скалата за безнадеждност на Бек (BHS): t=0,061; df=162; P=0,952. 

Пациентите с или без личностово разстройство не се различават и по 

депресивност, измерена с MADRS: t=0,894; df=162; P=0,373 или с MADRS-9: 

t=0,731; df=162; P=0,466. 

4.4.5 Коморбидност 

Няма статистически значима разлика по протежение на суицидния 

континуум между относителните дялове на пациенти с или без коморбидност: 

P=0,752; FET. Липсва статистически значима разлика между двете групи и по 

отношение на предшестващ суициден опит: χ²=0,016; df=1; P=1,000. 

Пациентите с коморбидни психични разстройства не се различават от 
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пациентите без коморбидност по ниво на суициден риск (SSI): t=-0,964; 

df=162; P=0,336 и по безнадеждност (BHS): t=-1,402; df=162; P=0,163. 

Пациентите с или без коморбидност не се различават и по депресивност, 

измерена с MADRS: t=-0,977; df=162; P=0,330 или с MADRS-9: t=-0,995; 

df=162; P=0,321. 

 

4.4.6 Пенсиониране поради психично разстройство 

Липсва статистически значима разлика по протежение на суицидния 

континуум между относителните дялове на пенсионираните поради психично 

разстройство пациенти и тези, които не са пенсионери: P=1,000; FET. Налице е 

статистически значима разлика между двете групи по отношение на 

предшестващ суициден опит: χ²=5,313; df=1; P=0,032. Пациентите, които са 

пенсионери по психично заболяване по-често са извършвали опит за 

самоубийство. Двете групи не се различават по ниво на суициден риск (SSI): 

t=-0,597; df=162; P=0,551, по безнадеждност (BHS): t=-0,071; df=162; P=0,944 и 

депресивност, измерена с MADRS: t=1,185; df=162; P=0,238 или с MADRS-9: 

t=1,337; df=162; P=0,183. Пенсионираните поради психично разстройство 

показват по-висок суициден риск само по отношение на предшестващите опити 

за самоубийство. Може би роля тук играе и по-голямата продължителност на 

психичното разстройство в години при пенсионираните по болест: t=-4,517; 

df=42,403; P=0,000. 

 

4.4.7 Давност на психичното разстройство 

Няма статистически значима разлика в давността на психичното 

разстройство по протежение на суицидния континуум: дисперсионен анализ - 

едномерeн еднофакторен модел: F=1,807; df=3; P=0,148. По отношение на 

предшестващ суициден опит разликата доближава статистическа значимост: 

t=-1,832; df=58,716; P=0,072. Няма статистически значима корелация между 

давността на психичното разстройство в години и нивото на суициден риск 

(SSI) - rS=-0,109; df=162; P=0,165. Липсва статистически значима корелация 

между давността на психичното разстройство и нивото на безнадеждност, 

измерено чрез BHS: r=0,118; df=162; P=0,132. По отношение на 

депресивността, измерена чрез деветпунктовата MADRS, разликата доближава 

статистическа значимост: rS=-0,147; df=162; P=0,061 а при десетпунктовата 

MADRS разликата е значима, но корелацията е много ниска: rS=-0,154; df=162; 

P=0,048. 

 

4.4.8 Приеман психотропен медикамент 

Няма статистически значима разлика при сравняването на пациентите, 

приемали психотропен медикамент с тези, които не са приемали такъвпо 

протежение на суицидния континуум (несуицидни-идеация-план-опит): 
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P=0,285; FET. При сравняване на двете групи по отношение на извършван 

някога през живота суициден опит, също липсва статистически значима 

разлика: χ²=2,369; df=1; P=0,124. 

Приемалите психотропен медикамент имат по-високо ниво на суициден 

риск (SSI), отколкото пациентите, които не са приемали такъв медикамент в 

месеца преди хоспитализацията: t=-2,460; df=74,502; P=0,016.Значима разлика 

се намира в нивата на безнадеждност, измерена чрез BHS: t=-2,065; df=162; 

P=0,041. Пациентите, приемали психотропен медикамент в месеца преди 

хоспитализацията показват по-високи нива на безнадеждност. Разлика между 

двете групи липсва по отношение на нивата на депресивност, измерени чрез 

деветпунктовата MADRS: t=-1,662; df=162; P=0,098 или чрез десетпунктовата 

MADRS: t=-1,883; df=162; P=0,062. 

 

4.5 Фамилна анамнеза 

Няма статистически значима разлика по протежение на суицидния 

континуум по отношение на фамилната анамнеза за суициден опит (точен тест 

на Фишер: P=0,261; FET), за завършен суицид (точен тест на Фишер: Р=0,111; 

FET) иза психично разстройство (χ²=0,866; df=3; P=0,878). 

Няма статистически значима разлика по отношение на фамилната анамнеза 

за суициден опит при сравняване на пациентите с предшестващ суициден 

опит с тези без опит за самоубийство: χ²=2,784; df=1; P=0,136. Такава разлика 

съществува по отношение на фамилната анамнеза за завършено самоубийство: 

χ²=18,541; df=1; P=0,000. Пациентите с фамилна история за завършен суицид 

по-често имат предшестващ суициден опит. 

Съществува разлика на границата на избраното ниво на значимост по 

отношение на фамилната анамнеза за психично разстройство: χ²=4,255; df=1; 

P=0,050. Пациентите с фамилна история за психично разстройство по-често са 

правили опити за самоубийство, отколкото пациентите без такава история. 

Няма статистически значима разлика по отношение на фамилната анамнеза 

за суициден опит и нивата на суициден риск, измерени със SSI: t=-1,321; 

df=161; P=0,188. По отношение на фамилната анамнеза за завършено 

самоубийство, обаче, такава разлика съществува – пациентите с фамилна 

история за суицид са със значимо по-висок суициден риск t=-2,851; df=33,962; 

P=0,007. Зависимост липсва за фамилната анамнеза за психично разстройство: 

t=-0,693; df=161; P=0,490. 

Липсва статистически значима разлика по отношение на фамилната 

анамнеза за суициден опит и нивата на безнадеждност, измерени с BHS: t=-

1,274; df=161; P=0,204. Отново, по отношение на фамилната анамнеза за 

завършено самоубийство, обаче, такава разлика съществува – пациентите с 

фамилна история за суицид са със значимо по-високо ниво на безнадеждност 

t=-3,942; df=161; P=0,000. Такава зависимост липсва за фамилната анамнеза за 

психично разстройство: t=-1,243; df=161; P=0,216. 
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Липсва статистически значима разлика между пациентите с фамилна 

анамнеза за суициден опит и тези без такава анамнеза и по отношение на нивата 

на депресивност, измерени чрез MADRS: t=-0,623; df=161; P=0,534 (също и с 

деветпунктовата MADRS: t=-0,378; df=161; P=0,706). Има значима разлика по 

отношение на фамилната анамнеза за завършено самоубийство и общия сбор 

отMADRS: t=-2,960; df=161; P=0,004. Разликата остава статистически значима и 

при деветпунктовата MADRS: t=-2,595; df=161; P=0,010. Пациентите с фамилна 

история за суицид са със значимо по-висока депресивност. Няма статистически 

значима разлика по отношение на фамилната анамнеза за психично 

разстройство и нивата на депресивност, измерени с десетпунктовата (t=-0,350; 

df=161; P=0,727) или деветпунктовата MADRS: t=-0,333; df=161; P=0,740. 

 

4.6 Тютюнопушене и алкохол 

4.6.1 Тютюнопушене 

Липсва статистически значима разлика по протежение на суицидния 

континуум между относителните дялове на пушещите понастоящем и 

непушачите: χ²=1,074; df=3; P=0,795. Няма статистически значима разлика 

между двете групи и по отношение на предшестващ суициден опит: χ²=0,211; 

df=1; P=0,726. Пушещите понастоящем не се различават от непушачите по 

ниво на суициден риск (SSI): t=-0,909; df=162; P=0,364, по безнадеждност 

(BHS): t=-1,015; df=161,387; P=0,312 и депресивност, измерена с MADRS: 

t=0,676; df=161,674; P=0,500 или с MADRS-9: t=0,881; df=162; P=0,380. 

Няма статистически значима разлика в продължителността на 

тютюнопушене в години по протежение на суицидния континуум 

(несуицидни-идеация-план-опит), едномерeн еднофакторен модел: F=0,952; 

df=3; P=0,417. Липсва значима разлика и в средните продължителности на 

тютюнопушене между правилите суициден опит и пациентите без опит за 

самоубийство: t=-0,801; df=162; P=0,424. 

Няма статистически значима корелация между продължителността на 

тютюнопушене в години и нивото на суициден риск (SSI) - корелационен 

коефициент на Пиърсън r=-0,037; df=162; P=0,642; нивото на безнадеждност 

(BHS): r=0,086; df=162; P=0,273; депресивността, измерена чрез 

деветпунктовата MADRS: r=0,035; df=162; P=0,653 и чрез десетпунктовата 

MADRS: r=0,040; df=162; P=0,609. 

Ако от анализа се изключат пациентите, които никога не са пушили, също 

липсва статистически значима разлика в продължителността на тютюнопушене 

в години по протежение на суицидния континуум, дисперсионен анализ - 

едномерeн еднофакторен модел: F=1,460; df=3; P=0,229. Липсва значима 

разлика и в средните продължителности на тютюнопушене между правилите 

суициден опит и пациентите без опит за самоубийство: t=-0,991; df=118; 

P=0,324.Няма статистически значима корелация между продължителността на 

тютюнопушенев години и нивото на суициден риск (SSI) - rS=0,071; df=118; 
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P=0,440; нивото на безнадеждност (BHS): r=0,113; df=118; P=0,221; 

депресивността, измерена чрез деветпунктовата MADRS: rS=0,132; df=118; 

P=0,150 и чрез десетпунктовата MADRS: rS=0,120; df=118; P=0,191. 

4.6.2 Алкохол 

4.6.2.1 Диагноза алкохолна злоупотреба/зависимост 

Няма статистически значима разлика по протежение на суицидния 

континуум между относителните дялове на пациенти с или без диагноза 

алкохолна злоупотреба/зависимост: P=0,540; FET. Липсва статистически 

значима разлика между пациентите с и без алкохолна злоупотреба/зависимост и 

по отношение на извършван предшестващ суициден опит: χ²=0,432; df=1; 

P=0,512. Пациентите с алкохолна злоупотреба/зависимост не се различават от 

пациентите с други диагнози по ниво на суициден риск (SSI): t=1,398; df=162; 

P=0,164. 

Не се намира статистически значима разлика и по отношение на 

безнадеждността, измерена със скалата за безнадеждност на Бек: t=0,095; 

df=162; P=0,925. Пациентите с диагноза алкохолна злоупотреба/зависимост 

показват статистически значимо по-ниска депресивност: t=2,558; df=162; 

P=0,011 (MADRS); а при MADRS-9: t=2,573; df=162; P=0,011. Ако от „Друга 

диагноза” обаче, се изключат пациентите с настояща диагноза депресия, 

значима разлика няма: t=0,690; df=113; P=0,491 (MADRS); t=0,756; df=113; 

P=0,451 (MADRS-9). 

4.6.2.2  Честота на алкохолна употреба 

В Таблица 19 са представени честотите на алкохолна употреба при 

изследваните пациенти през последната година. 

Таблица 19. Честоти на алкохолна употреба при изследваните пациенти през 

последната една година. 

 Честота % 

 

Нито веднъж през последната година или екс-употребяващ 48 29,3 

От веднъж през последната година до три пъти месечно 58 35,4 

От веднъж седмично до почти всеки ден или всеки ден  58 35,4 

Общо 164 100,0 

 

Няма статистически значима разлика по протежение на суицидния 

континуум между относителните дялове на трите категории: P=0,809; FET. 

Липсва статистически значима разлика между пациентите от трите категории и 

по отношение на предшестващ суициден опит: χ²=2,169; df=2; P=0,338. Няма 

статистически значима разлика между трите групи в нивата на суициден риск 

(SSI): дисперсионен анализ - едномерeн еднофакторен модел: F=0,871; df=2; 

P=0,421; в нивата на безнадеждност (BHS): F=0,249; df=2; P=0,780 и по 
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отношение на депресивността, измерена с MADRS: F=1,156; df=2; P=0,317 или 

с MADRS-9: F=1,099; df=2; P=0,336. 

4.6.2.3 Промяна в употребата на алкохол 

В Таблица 20 са представени честотите и относителните дялове на 

пациентите с понижена, непроменена и повишена консумация на алкохол през 

последния един месец.  

Таблица 20. Промяна в употребата при изследваните пациенти през последния 

един месец. 

 Честота % 

 Употреба на алкохол през последния месец 

Понижена 55 33,5 

Както обикновено 91 55,5 

Повишена 18 11,0 

Общо 164 100,0 

 

Една трета от изследваните пациенти са понижили алкохолната си 

консумация. Няма статистически значима разлика по протежение на 

суицидния континуум между относителните дялове на трите категории: 

P=0,539; FET. Има проблематична стойност нула пациента със суициден план и 

с повишена алкохолна консумация през последния месец. При изключване на 

групата пациенти със суициден план разликата също не е значима: P=0,684; 

FET. Липсва статистически значима разлика между пациентите от трите 

категории и по отношение на предшестващ суициден опит: P=0,112; FET. Ако 

обаче се сравнят групата на пациентите с понижена употреба с тези, които пият 

„както обикновено”, е налице статистически значима разлика: χ²=4,283; df=1; 

P=0,039. Пациентите с понижена през последния един месец алкохолна 

употреба по-рядко са извършвали суициден опит. 

Няма статистически значима разлика между трите групи в нивата на 

суициден риск (SSI): дисперсионен еднофакторен анализ: F=0,624; df=2; 

P=0,537 и в нивата на безнадеждност, измерени чрез BHS: F=0,896; df=2; 

P=0,410. 

 

4.6.2.4 Среднодневен прием на алкохол 

Няма статистически значима разлика в среднодневния прием на чист 

алкохол през последната година по протежение на суицидния континуум: 

дисперсионен едномерeн еднофакторен модел: F=0,111; df=3; P=0,954. 

Липсва статистически значима разлика в среднодневния прием на чист 

алкохол през последната година и по отношение на предшестващ суициден 

опит: t=0,432; df=162; P=0,666. 

Няма статистически значима корелация между среднодневния прием на 

чист алкохол през последната година и нивото на суициден риск (SSI): rS=-

0,074; df=162; P=0,349; нивото на безнадеждност (BHS): r=0,027; df=162; 
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P=0,727; депресивността, измерена чрез деветпунктовата MADRS: rS==-0,111; 

df=162; P=0,157 и чрез десетпунктовата MADRS: rS=-0,112; df=162; P=0,152. 

4.6.2.5 Конфликтен и физически агресивен при употреба на 

алкохол/дроги 

4.6.2.5.1 Конфликтен при употреба на алкохол/дроги 

Няма статистически значима разлика при сравняването на конфликтните 

при употреба и тези, които не са конфликтнипо протежение на суицидния 

континуум (несуицидни-идеация-план-опит): P=0,311; FET. При сравняване на 

двете групи по отношение на извършен някога през живота суициден опит, 

също липсва статистически значима разлика: χ²=1,329; df=1; P=0,249. 

Двете групи „Конфликтен при употреба на алкохол/дроги” и  

„Неконфликтен при употреба на алкохол/дроги” не се различават по нивата на 

суициден риск, измерени чрез SSI. Приложен е t тест на Стюдънт за 

независими извадки; дисперсиите не са равни, разликата не е статистически 

значима: t=-1,177; df=43,575; P=0,246. Липсва статистически значима разлика 

между двете групи и по отношение на нивата на безнадеждност, измерени със 

скалата за безнадеждност на А. Beck (BHS): t=1,345; df=162; P=0,180. 

Разлика между двете групи липсва и по отношение на нивата на 

депресивност, измерени чрез деветпунктовата MADRS: t=0,432; df=162; 

P=0,666 или чрез десетпунктовата MADRS: t=0,091; df=162; P=0,928. 

 

4.6.2.5.2 Физически агресивен при употреба на алкохол/дроги 

Открива се статистически значима разлика при сравняването на двете 

групи по протежение на суицидния континуум (несуицидни-идеация-план-

опит): P=0,010; FET. При сравняване на двете групи по отношение на извършен 

някога през живота суициден опит, също е налице статистически значима 

разлика: P=0,042; FET (Таблица 21). Пациентите, агресивни при употреба на 

алкохол/дроги по-често са извършвали опит за самоубийство. 

Таблица 21. Физическа агресия при употреба на алкохол/дроги: предшестващи 

суицидни опити. 

 Суициден опит някога през 

живота 

 

Общо 

не да 

Физически агресивен при 

употреба на алкохол/дроги 

Не 
Брой 111 37 148 

%  75,0% 25,0% 100,0% 

Да 
Брой 8 8 16 

%  50,0% 50,0% 100,0% 

Общо 
Брой 119 45 164 

%  72,6% 27,4% 100,0% 
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Липсва статистически значима разлика в нивата на суициден риск, 

оценен чрез SSI при сравняване на двете групи: t=-1,796; df=16,438; P=0,091. 

Значима разлика се намира в нивата на безнадеждност, измерена чрез BHS: t=-

2,104; df=162; P=0,037. Пациентите, които проявяват физическа агресия в 

състояние на интоксикация, показват по-високи нива на безнадеждност. 

Разлика между агресивните и неагресивните при употреба на алкохол/дроги 

липсва по отношение на нивата на депресивност, измерени чрез 

деветпунктовата MADRS: t=-0,927; df=162; P=0,355 или чрез десетпунктовата 

MADRS: t=-1,305; df=162; P=0,194. 

 

4.7 Агресия/девиантно поведение 

4.7.1 Прояви на насилие 

Няма статистически значима разлика по протежение на суицидния 

континуум между относителните дялове на пациентите, проявили насилие и 

тези без прояви на насилие: P=0,640; FET. Липсва статистически значима 

разлика между двете групи и по отношение на предшестващ суициден опит: 

χ²=0,893; df=1; P=0,411. Пациентите с прояви на насилие не се различават от 

пациентите, които не са проявявали насилие и по ниво на суициден риск (SSI): 

t=-0,210; df=162; P=0,834, по безнадеждност (BHS): t=0,921; df=162; P=0,359 и 

депресивност, измерена с MADRS: t=1,107; df=162; P=0,303 или с MADRS-9: 

t=1,142; df=162; P=0,255. 

 

4.7.2 Хулиганство 

Липсва статистически значима разлика по протежение на суицидния 

континуум между относителните дялове на пациентите с хулигански прояви и 

тези без такива: P=0,540; FET. 

Налице е статистически значима разлика между двете групи по отношение 

на предшестващ суициден опит: χ²=4,778; df=1; P=0,045 (Таблица 22). 

Пациентите с хулигански прояви по-често са извършвали опит за самоубийство. 

Таблица 22. Хулигански прояви и предшестващ суициден опит. 

 Суициден опит някога 

през живота 

 

Общо 

Не Да 

Хулигански прояви 

поживотно 

Не 
Брой 106 34 140 

%  75,7% 24,3% 100,0% 

Да 
Брой 13 11 24 

%  54,2% 45,8% 100,0% 

Общо 
Брой 119 45 164 

%  72,6% 27,4% 100,0% 
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Пациентите с хулигански прояви не се различават от пациентите без 

такива прояви по ниво на суициден риск (SSI): t=-0,542; df=27,604; P=0,592, по 

безнадеждност (BHS): t=-0,207; df=162; P=0,836 и депресивност, измерена с 

MADRS: t=1,191; df=162; P=0,235 или с MADRS-9: t=1,333; df=162; P=0,184. 

 

4.7.3 Кражби 

Няма статистически значима разлика по протежение на суицидния 

континуум между относителните дялове на пациентите с кражби и тези без 

такива: P=0,057; FET. Има проблематична стойност нула пациента със 

суицидна идеация и кражби. При изключване на групата пациенти със 

суицидна идеация, статистически значима разлика също липсва: P=0,243; FET. 

Липсва статистически значима разлика между двете групи по отношение на 

предшестващ суициден опит: P=0,380; FET. 

Пациентите с кражби не се различават от пациентите без такива и по ниво 

на суициден риск (SSI): t=-0,698; df=16,831; P=0,494, по безнадеждност (BHS): 

t=-0,986; df=162; P=0,325 и депресивност, измерена с MADRS: t=1,615; df=162; 

P=0,108 или с MADRS-9: t=1,926; df=162; P=0,056. 

 

4.8 Биомедицински показатели 

4.8.1 Телесно заболяване (Ос III на DSM-IV-TR) 

Не се открива статистически значима разлика по протежение на 

суицидния континуум между относителните дялове на пациенти с или без 

диагноза по III ос на DSM-IV-TR: χ²=2,250; df=3; P=0,528. Липсва 

статистически значима разлика между пациентите с и без телесно заболяване и 

по отношение на извършван предшестващ суициден опит: χ²=1,003; df=1; 

P=0,381. Няма значима разлика между двете групи и по отношение на нивото 

на суициден риск (SSI): t=0,849; df=162; P=0,397. Пациентите с телесно 

заболяване показват по-висока стойност от скалата за безнадеждност на Бек, но 

разликата не достига статистическа значимост: t=-1,829; df=162; P=0,069. 

Пациентите с диагноза по ос III показват по-висока депресивност (MADRS; 

MADRS-9), като при MADRS разликата е на границата на избраното ниво на 

значимост: t=-1,971; df=162; P=0,050, а при MADRS-9 не достига статистическа 

значимост: t=-1,936; df=162; P=0,055. 

 

4.8.2 Индекс на телесната маса 

Липсва статистически значима разлика в средните индекси на телесна маса 

по протежение на суицидния континуум: eдномерeн еднофакторен модел: 

F=0,289; df=3; P=0,833. Няма статистически значима разлика в средните 

индекси на телесна маса между пациентите с и без предшестващ суициден 

опит: t=-0,495; df=162; P=0,621. Липсва корелация на индексът на телесна маса 
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с нивото на суициден риск, измерено със SSI: r=-0,069; df=162; P=0,377, с 

безнадеждността, измерена с BHS: rS=0,043; df=162; P=0,584, както и с 

депресивността, измерена с MADRS: r=-0,087; df=162; P=0,271, или с MADRS-

9: r=-0,086; df=162; P=0,272. 

 

4.8.3 Промяна в апетита 

Няма статистически значима разлика при сравняването на трите групи по 

протежение на суицидния континуум (несуицидни-идеация-план-опит): 

P=0,128; FET. Ако обаче се сравнят групата на пациентите с понижен апетит с 

тази с непроменен апетит, е налице статистически значима разлика: χ²=8,711; 

df=3; P=0,033 (Таблица 23).  

Таблица 23. Понижен срещу нормален апетит по протежение на суицидния 

континуум. 

 Суициден континуум = суицидно 

поведение през последните 2 седмици 

 

Общо 

несуициден суицидна 

идеация 

суициден 

план 

скорошен 

суициден 

опит 

Апетит 

през 

последния 

месец 

Понижен 
Брой 33 17 9 9 68 

%  48,5% 25,0% 13,2% 13,2% 100,0% 

Непроменен 
Брой 53 9 4 11 77 

%  68,8% 11,7% 5,2% 14,3% 100,0% 

Общо 
Брой 86 26 13 20 145 

%  59,3% 17,9% 9,0% 13,8% 100,0% 

 

При сравняване на трите групи по отношение на извършен някога през 

живота суициден опит, липсва статистически значима разлика: χ²=0,855; df=2; 

P=0,881. Дисперсионен анализ - едномерeн еднофакторен модел (One-way 

ANOVA) не намира статистически значима разлика в нивата на суициден 

риск (SSI) между трите групи (понижен, непроменен и повишен апетит): 

F=1,675; df=2; P=0,194. При сравняване на групата на пациентите с понижен с 

тази на пациентите с непроменен апетит, разликата не достига статистическа 

значимост: t=-1,848; df=143; P=0,067. 

Липсва статистически значима разлика в нивата на безнадеждност (BHS) 

между трите групи - eдномерeн еднофакторен модел: F=2,292; df=2; P=0,104. 

Съществува статистически значима разлика в депресивността, измерена чрез 

MADRS-9 и MADRS-10 между трите групи – понижен, непроменен и повишен 

апетит: F=26,764; df=2; P=0,000 (при MADRS без пункта „суицидна идеация”) и 

F=24,080; df=2; P=0,000 (при десетпунктовата MADRS) (Таблица 24). При пост 

хок тест (Tukey HSD) значими разлики се откриват между групата с понижен 
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апетит от една страна и групите с непроменен и с повишен апетит от друга; 

липсва значима разлика между пациентите с непроменен и тези с повишен 

апетит. 

 

Таблица 24. Промяна в апетита през последния месец и средни стойности 

отMADRS-9 и MADRS. 

 Брой Средна Стандартно 

отклонение 

Стандартна грешка 

на средната 

MADRS-9 

Понижен 68 24,03 8,555 1,037 

Непроменен 77 14,14 7,996 0,911 

Повишен 19 15,47 8,834 2,027 

Общо 164 18,40 9,555 0,746 

MADRS-10 

Понижен 68 26,41 9,558 1,159 

Непроменен 77 15,61 9,416 1,073 

Повишен 19 17,16 10,329 2,370 

Общо 164 20,27 10,853 0,847 

 

4.8.4 Промяна в теглото 

Няма статистически значима разлика между трите групи по протежение 

на суицидния континуум: Р=0,143; FET. При сравняване на трите групи по 

отношение на извършен някога през живота суициден опит, липсва 

статистически значима разлика: Р=0,209; FET. 

Липсва статистически значима разлика в нивата на суициден риск (SSI) 

между трите групи - eдномерeн еднофакторен модел: F=2,880; df=2; P=0,059. 

При сравняване на групата на пациентите с понижение на теглото с тази на 

пациентите с непроменено тегло, разликата е статистически значима: t=2,343; 

df=121,426; P=0,021 (Таблица 25). Пациентите с понижение на теглото през 

последния един месец имат по-високо ниво на суициден риск, отколкото 

пациентите с непроменено тегло. 

Няма статистически значима разлика в нивата на безнадеждност (BHS) 

между трите групи - eдномерeн еднофакторен модел: F=2,044; df=2; P=0,133. 

Открива се разлика в нивата на депресивност (MADRS-9) при много високо 

ниво на значимост: F=9,222; df=2; P= 0,000 (Таблица 26). При пост хок тест 

(Tukey HSD) значимата разлика е между пациентите с понижено и тези с 

непроменено тегло.  
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Таблица 25. Ниво на суициден риск (SSI) при пациенти с понижено и 

непроменено тегло. 

 

Промяна в 

теглото през 

последния един 

месец 

Брой Средна Стандартно 

отклонение 

Стандартна 

грешка на 

средната 

Скала за 

суицидна 

идеация на Бек - 

сбор от 19-те 

пункта 

Понижение 68 7,57 8,878 1,077 

Без промяна 83 4,53 6,625 0,727 

 

Таблица 26. Депресивност (MADRS-9) и промяна в теглото през последния 

един месец. 

Апетит през 

последния месец 

Брой 

пациенти 

Средна от 

MADRS-9 

Стандартно 

отклонение 

Стандартна 

грешка на 

средната 

Понижение 68 21,93 9,885 1,199 

Без промяна 83 15,53 8,607 0,945 

Повишение 13 18,23 7,801 2,164 

Общо 164 18,40 9,555 0,746 

 

 

4.9 Мултифакторни модели 

4.9.1 Линеен регресионен модел 

С цел сравняване на влиянието на различните суицидни рискови фактори, 

бе създаден  стандартен линеен регресионен модел със зависима променлива 

ниво на суициден риск (общ сбор от SSI). 

Включените в модела предиктори са: местожителство, съжителство с 

партньор, депресивност (MADRS-9 – общ сбор), безнадеждност (BHS – общ 

сбор), скорошен суициден опит и фамилна анамнеза за завършено 

самоубийство. Включени са именно тези променливи (плюс скорошен 

суициден опит), тъй като за тях при досегашните бивариатни анализи бяха 

намерени значими връзки с нивото на суициден риск (SSI). Разпределението на 

MADRS-9 e нормално според Таблица 27, също и тестът на Колмогоров-

Смирнов не е сигнификантен: Z=0,945; P=0,334. 

Разпределенията на стойностите на скалата на Бек за суицидна идеация 

(SSI) и скалата за безнадеждност на Бек (BHS) обаче, са с положителна 

асиметрия (Таблица 28); тестът на Колмогоров-Смирнов е сигнификантен: за 

разпределението на SSI: Z=3,066; P=0,000, а за разпределението на BHS: 
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Z=1,840; P=0,002. Поради това, данните на тези две променливи бяха 

трансформирани логаритмично и по-нататък в текста и таблиците са означени 

като LgSSI и LgBHS. 

 

Таблица 27. Дескриптивна статистика на MADRS-9. 

 Брой Средна Стандартно 

отклонение 

Минимум Максимум Персентили 

25-та 50-та  75-та 

MADRS-9 164 18,40 9,555 0 43 11,00 18,00 26,00 

 

Таблица 28. Дескриптивна статистика на SSI и BHS. 

 Брой Средна Стандартно 

отклонение 

Минимум Максимум Персентили 

25-та 50-та  75-та 

SSI 164 5,99 8,027 0 31 0,00 1,50 10,00 

BHS 164 7,02 5,765 0 20 2,00 6,00 12,00 

 

Факторните променливи са проверени за наличието на мултиколинеарност, 

такава не съществува.Моделът на селекция е предна стъпкова. Включват се 

ефекти със значимост Р<0,050; изключват се ефекти с Р>0,100. В Таблица 29 е 

представено резюме на линейния регресионен модел. 

 

Таблица 29. Резюме на линейния регресионен модел. 

Модел R R² Коригиран R² Стандартна грешка 

1 0,689
a
 0,475 0,472 0,38446 

2 0,760
b
 0,578 0,573 0,34572 

3 0,784
c
 0,614 0,607 0,33169 

4 0,792
d
 0,628 0,619 0,32674 

a.Предиктори: (Константа), LgBHS. 

b.Предиктори: (Константа), LgBHS, скорошен суициден опит. 

c.Предиктори: (Константа), LgBHS, скорошен суициден опит, MADRS-9 – общ 

скор. 

d.Предиктори: (Константа), LgBHS, скорошен суициден опит, MADRS-9 – общ 

скор, съжителство с партньор. 

 

Коригираният коефициент на детерминация R² сочи, че 61,9% от 

разсейването на общия сбор от LgSSI се обяснява с действието на 

предикторите; в случая това е най-високият относителен дял, в сравнение с 

други конкурентни модели. Проверката за автокорелация на остатъка бе 

осъществена въз основа на статистиката на Durbin-Watson - стойността 1,909 
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сочи, че такава няма. F-критерият показва, че линейният регресионен модел е 

адекватен: F=66,672; df=4; Р=0,000. 

Във финалния модел (Таблица 30) константата не е значима; най-важен 

предиктор на суицидния риск е безнадеждността (LgBHS) (стандартизиран 

коефициент Beta=0,413), близо до нейното влияние e скорошният суициден 

опит (Beta=0,307). Депресивността (MADRS-9) и липсата на партньор оказват 

по-слабо влияние върху нивото на суициден риск. Стойностите в колоната 

Статистика за колинеарност – Толерантност показват, че на нито една от 

стъпките на анализа не се наблюдава висока взаимна зависимост между 

независимите променливи. 

 

Таблица 30. Коефициенти. Зависима променлива – скала за суицидна идеация 

на Бек (LgSSI) – общ скор. 

 

 

Модел 

Нестандартизирани 

коефициенти 

Стандартизиран 

коефициент 

 

t 

 

Sig.t 

 

Статистика 

за 

колинеарност 

B Стандартна 

грешка 

Beta  

Толерантност 

1 
(Константа) -0,132 0,063  -2,092 0,038  

LgBHS 0,892 0,074 0,689 12,072 0,000 1,000 

2 

(Константа) -0,066 0,058  -1,138 0,257  

LgBHS 0,703 0,073 0,543 9,634 0,000 0,829 

Скорошен 

суициден 

опит 

0,534 0,085 0,353 6,253 0,000 0,829 

3 

(Константа) -0,181 0,063  -2,877 0,005  

LgBHS 0,556 0,080 0,430 6,979 0,000 0,639 

Скорошен 

суициден 

опит 

0,504 0,082 0,333 6,119 0,000 0,821 

MADRS-9 0,013 0,003 0,226 3,851 0,000 0,704 

4 

(Константа) -0,140 0,064  -2,173 0,031  

LgBHS 0,534 0,079 0,413 6,760 0,000 0,631 

Скорошен 

суициден 

опит 

0,464 0,083 0,307 5,613 0,000 0,789 

MADRS-9 0,015 0,003 0,263 4,401 0,000 0,657 

Съжителство 

с партньор 
-0,131 0,054 -0,124 -2,420 0,017 0,904 

 

Автоматичното моделиране в IBM SPSS Statistics 20 показва доста сходни 

резултати - 61,9% от разсейването на общия сбор от LgSSI се обяснява с 



45 
 

действието на  предикторите от модела. При автоматичната подготовка на 

данните са трансформирани следните предиктори: при LgBHS и MADRS-9 са 

елиминирани крайните откъснати стойности (outliers), а при фамилната 

анамнеза за самоубийство е възстановена липсващата стойност за един 

осиновен пациент, който не познава биологичните си родители. Най-важен 

предиктор в автоматичния модел е безнадеждността (значимост на 

предиктора=0,44), следвана от скорошният суициден опит (значимост на 

предиктора=0,31), MADRS-9 (значимост 0,19) и липсата на партньор 

(значимост 0,06). 

Много сходни резултати се получават, ако се тества пълния набор от 

променливи по самостоятелни блокове от индикатори в стъпков анализ. В 

първия блок бяха включени социално-демографски характеристики, във втория 

- психични разстройства, в третия – фамилна анамнеза, по-нататък 

последователно: тютюнопушене и употреба на алкохол, агресия/девиатнно 

поведение, биомедицински показатели, резултати от психометрични скали и 

скорошно суицидно поведение. На последната осма стъпка следните 

променливи, включени в предишни стъпки като статистически значими 

предиктори, вече са незначими: местожителство (P=0,629), диагноза депресия 

(P=0,966), фамилна анамнеза за завършено самоубийство (P=0,417), физически 

агресивен при употреба на алкохол/дроги (P=0,822). Статистически значими на 

последната стъпка остават предикторите женен или кохабитира срещу без 

партньор: P=0,017, безнадеждност (BHS): P=0,000, депресивност (MADRS-9) 

P=0,000 и скорошен суициден опит: P=0,000. 

 

4.9.2 Бинарна логистична регресия 

С цел да се потърсят независими предиктори или да се установи коя 

променлива/набор от променливи предсказва най-добре статуса пациенти със 

суициден опит - пациенти без суициден опит, бе създаден предностъпков по 

вероятностен коефициент логистичен регресионен модел. Зависима променлива 

е липсата или наличието на предшестващи суицидни опити. За установяване на 

най-адекватния модел (този, който обяснява най- голяма част от връзката с 

минимално количество фактори) бе приложен метода на максималната 

правдоподобност. Включени бяха поживотни характеристики, за които при 

досегашните анализи бяха намерени статистически значими връзки с наличието 

на опит за самоубийство: фамилна анамнеза за завършено самоубийство, 

фамилна анамнеза за психично разстройство,  хулиганство, физическа агресия 

при употреба на алкохол/дроги и липса на партньор. Това са категорийни 

променливи, които бяха рекодирани. Един пациент е изключен от модела, 

понеже е осиновен и няма данни за фамилната му анамнеза.  

Нулевият модел (без предиктори) предицира правилно 72,4% от случаите, 

докато представеният модел предицира повече – 80,4%. 
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Тестът за адекватност на модела (Omnibus Test) показва статистически 

значим χ², което означава, че той има по-голяма обяснителна сила от празен 

модел (без предиктори).  

Коефициентът за установяване на статистическа значимост – псевдо R² на 

Nagelkerke на третата последна стъпка е 0,264 - най-висок в сравнение с 

останалите изпробвани конкурентни модели. 

Тестът на Hosmer и Lemeshow не е сигнификантен: χ²=3,556; df=3; Р=0,314, 

което свидетелства, че оценките на модела съвпадат с реално наблюдаваните. 

Основните резултати са представени в Таблица 31, а кодирането – в Таблица 

32. 

 

Таблица 31. Предностъпков по вероятностен коефициент логистичен 

регресионен модел със зависима променлива липсата или наличието на 

предшестващи суицидни опити. 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

I 

стъпка 

Фамилна анамнеза за 

завършено самоубийство 
-1,776 0,441 16,191 1 0,000 0,169 

Константа 0,435 0,387 1,266 1 0,261 1,545 

II 

стъпка 

Фамилна анамнеза за 

завършено самоубийство 
-2,016 0,484 17,384 1 0,000 0,133 

Липса на партньор 1,407 0,438 10,320 1 0,001 4,085 

Константа -0,268 0,458 0,342 1 0,559 0,765 

III 

стъпка 

Фамилна анамнеза за 

завършено самоубийство 
-2,016 0,492 16,774 1 0,000 0,133 

Физическа агресивен при 

употреба на алкохол/дроги 
-1,275 0,611 4,357 1 0,037 0,279 

Липса на партньор 1,492 0,450 10,997 1 0,001 4,444 

Константа 0,807 0,695 1,347 1 0,246 2,241 

 

Таблица 32. Кодиране на параметъра в логистичния регресионен модел. 

 Кодиране 

на 

параметъра 

Съжителство с партньор 

Без партньор 1 

Женен или 

кохабитира 
0 

Физически агресивен при употреба на 

алкохол/дроги 

Не 1 

Да 0 

Фамилна анамнеза за завършено 

самоубийство 

Не 1 

Да 0 
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Константата не е значима на нито една от стъпките. Финалният модел 

показва на третата последна стъпка три независими предиктора: фамилна 

анамнеза за завършено самоубийство; физическа агресия при употреба на 

алкохол/дроги и липса на съжителство с партньор. Фамилната анамнеза за 

завършено самоубийство има най-голям ефект върху зависимата променлива: 

регресионен коефициент B=-2,016, тя също е и най-сигнификантна в модела: 

Wald тест: 16,774. Най-висок е шансът (odds ratio) при предиктора липса на 

партньор: Exp(B)=4,444. 

 

5. Обсъждане 

Проучената от нас популация (хоспитализирани в психиатрична клиника 

пациенти от мъжки пол) е специфична и високорискова за суицидно поведение. 

Психичното разстройство, довело до хоспитализация например е най-важният 

суициден рисков фактор в базирано върху националния регистър проучване на 

всички суициди в Дания за 16-годишен период. В почти всички страни по света 

мъжете се самоубиват по-често от жените. 

 

Честота и относителен дял на непосредствените прекурсори на 

завършеното самоубийство 

14% от изследваните от нас пациенти са хоспитализирани поради 

скорошен опит за самоубийство; 8,5 % освен суицидна идеация имат и план за 

самоубийство, а 17% имат суицидна идеация без план.  

37,2% от пациентите имат сбор от 9 или повече точки, а 32,3% – сбор от 10 

или повече точки по скалата на Бек за безнадеждност (BHS) – стойности,които 

според други проучвания правилно идентифицират над 90% от самоубилите се. 

Това е един твърде висок относителен дял застрашени от последващ суицид. 

 

Социални и демографски фактори 

От социално-демографските фактори на преден план изпъква липсата на 

партньор - при хоспитализираните психиатрични пациенти от мъжки пол, които 

не съжителстват с партньор съществува повишен суициден риск (SSI, 

предшестващи суицидни опити, независим предиктор и в двата мултифакторни 

модела). Тази находка е в съответствие с някои литературни данни, като дори 

според едно скорошно проучване, се отнася само за мъже, но не и за жени. 

Лицата без партньор не се различават от съжителстващите с партньор по нива 

на безнадеждност. 

Женените/кохабитиращите обаче, имат по-високо ниво на депресивност, 

когато суицидната идеация не се отчита като част от симптоматиката на 

депресията (MADRS-9). Впрочем, в систематичен преглед/метаанализ при 

пациенти с депресия суицидният риск не показва връзка с фактора съжителство 

с партньор, а също и с това дали пациентът живее сам и дали има деца. Може да 

се предположи, че не чрез депресивността (и не чрез безнадеждността) се 
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повишава суицидният риск при хоспитализираните психиатрични пациенти без 

партньор, още повече, че липсата на партньор е независим суициден предиктор 

и в двата мултифакторни модела (във втория става дума за суицидни опити, за 

действие, за осъществяване на идеацията/плана). 

Получените от нас резултати за друг социално-демографски фактор – 

местожителство сочат, че хоспитализираните психиатрични пациенти от мъжки 

пол, живеещи в голям град са с по-високо ниво на суициден риск и по-

безнадеждни, отколкото живеещите в село; по отношение на депресивността 

зависимост няма. Тези резултати са в съответствие с някои литературни данни 

за връзка на самоубийството с по-високата популационна плътност сред лица 

над 65-годишна възраст в Канада. В Англия сред лица на 15-65 годишна 

възраст, жителите на градовете извършват повече преднамерени 

себеувреждания отколкото живеещите на село. Това може да се обясни с по-

лошото физическо и психическо здраве на градското население. При 

проучените от нас пациенти вероятно значение има и стигмата на психичната 

болест в големия град. 

Според получените от нас резултати при пациентите от мъжки пол с 

възрастта нараства депресивността, но не и суицидният риск. Създава се 

впечатлението, че депресивността стои някакси встрани от връзката между 

съответния социално-демографски фактор и суицидния риск. 

Сред изследваните пациенти образованието и трудовият 

статус/безработицата не влияят върху суицидния риск. Обяснение за това може 

да се търси в това, че изследваните от нас пациенти са с изразени психични 

разстройства, психичното разстройство е рисков фактор номер едно за 

самоубийство, а социално-демографските фактори играят по-слаба роля. Освен 

това връзката между безработица и суициден риск (там където е намирана) е 

сложна, като по-голямата част от нея не е причинна. Скорошен метаанализ при 

пациенти с депресия също не намира връзка между безработица и суициден 

риск. 

Като цяло, с изключение на местожителството и особено на липсата на 

партньор, социално-демографските фактори не оказват голямо въздействие 

върху суицидния риск сред хоспитализирани психично болни от мъжки пол. 

 

Психични разстройства 

Диагнозата депресия и депресивността, измерена чрез MADRS без десетия 

си пункт – „суицидни мисли” се очертават като важни суицидни рискови 

фактори при изследваните хоспитализирани психиатрични пациенти – по-

високи нива на суициден риск (SSI) и на безнадеждност (BHS), прогресиране по 

суицидния континуум; депресивността е независим предиктор в линейния 

регресионен модел. Освен това, диагнозата афективно разстройство е свързана 

с по-високи депресивност и безнадеждност, отколкото диагнозата шизофрения 

или налудно разстройство. Суицидният риск обаче, е много по-тясно свързан с 

безнадеждността, отколкото с депресивността. 
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Проучените хоспитализирани психиатрични пациенти от мъжки пол с 

диагноза шизофрения/налудно разстройство са с по-ниски депресивност и 

безнадеждност, отколкото пациентите с друга диагноза, но по отношение на по-

конкретните мерила на суициден риск (SSI, прогресиране по суицидния 

континуум, предшестващи суицидни опити) значима разлика не се открива. 

Пенсионираните поради психично разстройство показват по-висок 

суициден риск само по отношение на предшестващите опити за самоубийство. 

Вероятно тук роля играе по-голямата продължителност на психичното 

разстройство при пенсионираните по болест. Диагнозата личностово 

разстройство не е свързана с повишен суициден риск. Коморбидността също не 

влияе. По отношение на давността на психичното разстройство само са 

набелязани някои тенденции.  

Сред изследваните хоспитализирани психиатрични пациенти приемът на 

психотропен медикамент е свързан с някои показатели за суициден риск (ниво 

на суициден риск - SSI и на безнадеждност - BHS), като това вероятно е 

свързано с диагностицирано преди хоспитализацията психично разстройство. 

 

Фамилна анамнеза 

При хоспитализирани психиатрични пациенти фамилната анамнеза за 

завършено самоубийство е тясно свързана със суицидния риск. Пациентите с 

фамилна обремененост с психично разстройство по-често са извършвали 

суицидни опити. По литературни данни фамилната анамнеза за завършен 

суицид и фамилната история за психично разстройство значимо повишават 

суицидния риск. Наличието на психично разстройство изглежда е необходимо, 

но не и достатъчно условие за суицидно поведение. В нашето проучване 

фамилната анамнеза за суицидни опити не показва връзка със суицидния риск, 

въпреки данни от фамилни проучвания, които подкрепят идеята, че суицидните 

опити и завършените самоубийства са поведения от един и същ континуум и са 

прояви на една и съща предразположеност. Все пак, съществуват мнения, че 

при оценката на суицидния риск събирането на данни за фамилна анамнеза за 

завършено самоубийство води до по-голяма надеждност, от събирането на 

данни за фамилна история за суицидни опити. Според други проучвания 

фамилният фенотип на суицидното поведение включва завършените 

самоубийства и суицидните опити, но не и суицидната идеация; последната се 

предава заедно с депресията. В нашето проучване фамилната анамнеза за 

завършено самоубийство попада като независим предиктор в мултифакторния 

модел със зависима променлива липса или наличие на предшестващи суицидни 

опити, но не е независим суициден предиктор във модела, в който зависима 

променлива е нивото на суициден риск, определено чрез скалата за суицидна 

идеация на Бек, тоест, като че ли е свързана по-скоро с това да се действа (с 

придобитата способност за самоубийство според Интерперсоналната теория за 

суицида), а не със суицидната идеация. 
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Тютюнопушене и алкохол 

При изследваните от нас пациенти тютюнопушенето не показва връзка със 

суицидния риск. 

Прави впечатление, че една трета от пациентите са понижили 

консумацията на алкохол в месеца преди хоспитализацията. Това вероятно се 

дължи на обостряне на психичното разстройство – най-вече депресия. 

Пациентите с диагноза депресия също така имат по-нисък среднодневен прием 

на алкохол в грамове в сравнение с пациентите с друга диагноза. 

Хоспитализираните пациенти с понижена консумация на алкохол по-рядко са 

извършвали опити за самоубийство. Честотата на алкохолна употреба и 

среднодневния прием на алкохол не са свързани със суицидния риск. 

Въпреки добре установената зависимост между алкохолизъм и суицидно 

поведение, при някои по-специфични популации такава връзка не се открива. 

Например според едно проучване на суицидното поведение при 

хоспитализирани психиатрични пациенти, алкохолната злоупотреба/зависимост 

(като главна диагноза) не повишава суицидния риск. Освен това резултатите от 

проучвания в една нация/страна не винаги са приложими за друга. В три от 

тринадесет проучени европейски страни липсва зависимост между алкохолната 

консумация и суицидните честоти. Суицидните честоти в Унгария устойчиво 

спадат в периода 1984-1998 г., независимо от факта, че между 1989 и 1996 г. 

има повишение на алкохолната зависимост с 25% и шесткратно увеличение на 

безработицата. Португалия има доста ниска суицидна честота, докато 

алкохолната консумация на глава от населението там е една от най-високите в 

Европа, а връзката между алкохолната консумация и самоубийствата в тази 

страна е негативна. 

Физическата агресия при употреба на алкохол или дроги, за разлика от 

конфликтността при употреба на алкохол/дроги е свързана със суицидния риск 

(прогресиране по суицидния континуум, предшестващи суицидни опити, 

безнадеждност; независим предиктор в бинарната логистична регресия) при 

хоспитализирани психиатрични пациенти от мъжки пол. Физически 

агресивните в състояние на интоксикация пациенти изпитват и по-изразена 

безнадеждност, но не са по-депресивни. Данни от литературата последователно 

демонстрират, че конструктите, свързани с агресия допринасят за риска от 

суицидно поведение сред лица, зависими от алкохол или други субстанции. В 

проучване сред алкохолно зависими повечето поживотни инциденти на 

агресивно поведение и по-високата агресивност/импулсивност като черта 

разграничават пациентите с предшестващи суицидни опити. Според друго 

проучване депресивните пациенти с история за алкохолна зависимост показват 

по-висока поживотна агресия и по-често са имали предшестващи опити за 

самоубийство. 
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Агресивност 

Пациентите с хулигански прояви показват по-висок суициден риск само по 

отношение на предшестващите опити за самоубийство. Едно възможно 

обяснение е способността да се действа и импулсивността (а не идеацията, 

безнадеждността или депресивността) при пациентите с хулигански прояви. 

Няма връзка между проявите на насилие и кражбите и суицидния риск. 

Според получените от нас резултати, при хоспитализирани психиатрични 

пациенти от мъжки пол употребата на алкохол не е свързана със суицидния 

риск. Насилието също не е свързано със суицидния риск. Агресивността при 

употреба на алкохол или дроги обаче, показва връзка с риска от самоубийство. 

По литературни данни изразеното агресивно поведение е специфична 

характеристика на самоубилите се пациенти с разстройства, свързани с 

алкохол. Физическата агресия при употреба на алкохол и хулиганството при 

това са свързани не със сбора от скалата за суицидна идеация, а с показателя за 

суициден риск „предшестващ суициден опит”. Има основна разграничителна 

линия между идеацията и действието, дори когато намерението е изразено. 

Според Интерперсоналната теория за суицида суицидните опити възникват 

тогава, когато освен желанието да си мъртъв (т.е. пасивната суицидна идеация) 

и желанието за самоубийство (т.е. активната суицидна идеация) индивидът 

допълнително е придобил капацитет (способност) за самоубийство (напр. 

намален страх от смъртта или увеличен толеранс спрямо болка). Изказани са 

предположения, че някои поведения, като употреба на дроги или насилие могат 

да подпомогнат способността на индивида да извърши летален суицид. 

 

Биомедицински показатели 

Съществува тенденция хоспитализираните психиатрични пациенти от 

мъжки пол с телесни заболявания да са по-депресивни, но това не е свързано с 

по-висок суициден риск. Впрочем, според много проучвания ефектът на 

телесните болести върху суицидния риск се медиира от психични фактори, най-

вече депресия. Според получените от нас резултати индексът на телесната маса 

не оказва влияние върху суицидния риск. 

Пониженият апетит е свързан с един от показателите за суициден риск 

(прогресиране по суицидния континуум със значима разлика между тези с 

понижен и тези с непроменен апетит). Пациентите с понижен апетит са по-

депресивни (MADRS и MADRS-9). Пациентите с понижено тегло също са по-

депресивни (MADRS-9), отколкото тези с непроменено тегло. Вероятно на това 

се дължи и по-високото ниво на суициден риск при тях (SSI). 

Резултатите дават основание да се твърди, че понижените апетит и тегло са 

свързани с депресивността и като част от симптоматиката на депресията 

показват зависимост с някои от показателите за суициден риск. 
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Мултифакторни модели 

Линейният регресионен анализ определи набор от суицидни рискови 

фактори, които влияят най-силно върху нивото на суициден риск – това са, 

подредени по сила на въздействието:  безнадеждност, скорошен суициден опит, 

депресивност и липса на партньор. 

Логистичният регресионен анализ също определи набор от суицидни 

рискови фактори, които достатъчно добре разграничават пациентите със 

суициден опит от тези без опит за самоубийство. Това са фамилна анамнеза за 

завършено самоубийство; физическа агресия при употреба на алкохол/дроги и 

липса на партньор. 

 

Методологични ограничения:  

Много от изследваните пациенти са хоспитализирани поради суициден 

риск (скорошен суициден опит, суицидна идеация или план). 

Доста от суицидните рискови факти са оценявани ретроспективно. 

Изследвани са „ниво на суициден риск” и „предшестващи опити за 

самоубийство”, а не завършени суициди. 

Значителен относителен дял пациенти отпаднаха, поради изключващия 

критерий „невъзможност да бъдат оценени по психометрични скали, поради 

помрачено съзнание, делир, тежка психотична дезорганизация, тежко мисловно 

разстройство, мутизъм, деменция или умствено изоставане.” 

За фамилна анамнеза не са разпитани всички роднини. 

 

6. Изводи 

1. Една трета от хоспитализираните психиатрични пациенти от мъжки пол 

имат стойности от скалата за безнадеждност, сочещи висок риск от 

последващо самоубийство. 

2. При пациентите, които не съжителстват с партньор съществува повишен 

суициден риск. 

3. Вероятно не чрез депресивността и не чрез безнадеждността се повишава 

суицидният риск при хоспитализираните психиатрични пациенти без 

партньор. 

4. Пациентите, живеещи в голям град са с по-високо ниво на суициден риск 

и по-безнадеждни, отколкото живеещите в село.  

5. При хоспитализираните психиатрични пациенти от мъжки пол с 

възрастта нараства депресивността, но не и суицидният риск. 

6. Трудовият статус/безработицата не оказват влияние върху суицидния 

риск при изследваните пациенти. 

7. Депресивността не участва във връзката между съответния социално-

демографски фактор и суицидния риск. 

8. Диагнозата депресия и депресивността са важни суицидни рискови 

фактори при изследваните хоспитализирани психиатрични пациенти . 
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9. Суицидният риск е много по-тясно свързан с безнадеждността, отколкото 

с депресивността. 

10. Фамилната анамнеза за завършено самоубийство е тясно свързана със 

суицидния риск при хоспитализирани психиатрични пациенти от мъжки 

пол. 

11. Тютюнопушенето и алкохолната употреба/злоупотреба/зависимост не 

показват връзка със суицидния риск. 

12. При хоспитализирани психиатрични пациенти от мъжки пол физическата 

агресия при употреба на алкохол/дроги е свързана със суицидния риск. 

13. Пациентите с хулигански прояви по-често са извършвали опити за 

самоубийство. 

14. Понижените апетит и тегло са свързани с по-изразена депресивност и 

вероятно като част от симптоматиката на депресията показват зависимост 

с някои от показателите за суициден риск. 

15. Най-важни предиктори на суициден риск са (подредени по сила на 

влияние): безнадеждност, скорошен суициден опит, депресивност и липса 

на партньор. 

16. Независими предиктори на суициден опит са: фамилната анамнеза за 

завършен суицид, физическата агресия при употреба на алкохол/дроги и 

липсата на партньор.  

 

7. Приноси 

Оригинални 

- Комплексно проучване на суицидните рискови фактори сред 

хоспитализирани психиатрични пациенти от мъжки пол. 

- Валидизация и апробация на български език сред българско население на 

скалите за суицидна идеация на A. Beck (SSI), оценъчната скала за 

депресия на Montgomery и Åsberg (MADRS) и скалата на A. Beck за 

безнадеждност (BHS). 

Теоретично-методологични 

- При хоспитализирани пациенти от мъжки пол безнадеждността е най-

тясно свързана със суицидния риск. 

- Физическата агресивност при употреба на алкохол/дроги е свързана с 

повишен суициден риск, а не насилието или алкохолната 

употреба/злоупотреба/зависимост сами по себе си. 

Научно-приложни 

- При преценката на суицидния риск в психиатричната практика следва да 

се има предвид, че безнадеждността е по-тясно свързана със суицидния 

риск, отколкото депресивността. 

- С цел суицидна превенция, би трябвало да се отделя специално внимание 

на пациенти с фамилна анамнеза за завършено самоубийство, на тези, 



54 
 

които са агресивни при употреба на алкохол/дроги, както и на 

пациентите, които не съжителстват с партньор. 

8. Публикации, научни съобщения и цитирания, 
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