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ÖSSZEFOGLALÁS
A szuicid kísérletet elkövetett páciensek diagnosztikus megoszlására nézve számos részben
eltérõ vizsgálati eredmény található a szakirodalomban, melyek hátterében feltehetõen elsõsorban a vizsgálóeljárások módszertani különbségei
állnak.
A jelen vizsgálat a WHO/EURO kutatás keretében a felvevõ területre vonatkozó teljes körû
adatfelvételre törekedve (eddig a szuicid kísérleteket ilyen módon nem monitorizálták) a klinikai
BNO és a strukturált klinikai interjú (EPSIS) által felállított diagnózisokat hasonlította össze a
MINI strukturált diagnosztikus interjúval nyert
kórismékkel. A monitorizált (n=850) és strukturált-EPSIS (n=101) interjús klinikai diagnózisok a MINI (n=50) diagnosztikus interjúhoz képest az alkalmazkodási zavar (krízis) magas arányát, az affektív, szorongásos és személyiségzavaros kórismék relatíve alacsonyabb arányát találták. A lehetséges alternatív interpretációk közül a szerzõk tárgyalják a vizsgálatok korlátai és
erõsségei mellett a subthreshold diagnózisok lehetõségét, illetve az alkalmazott eszközök sajátosságait, hangsúlyozva a módszerek standardizálásának, az interjúerek képzésének és a szemléletek közelítésének fontosságát.
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DIAGNOSIS AND PSYCHOPATHOLOGY AT THE
GROUP OF PARASUICIDE
The diagnostic distribution of suicide attempts
has been found to be different in several studies,
in part on the basis of the different diagnostic
tools. Suicide attempts are not being systematically recorded in Hungary, so a monitoring project within the framework of the WHO/EURO
multi- centre study on suicidal behavior was
started in Pecs catchment area three years ago.
The study is aimed to monitor all the medically
treated suicide attempts and to predicts future
acts through a follow-up. Until now 850 monitored suicidal events have been collected; 101
structured inter- views (EPSIS I) have been conducted in this period. The aim of this study was
to investigate the diagnostic distribution of suicide attempts by clinical (ICD 10; n= 850) and by
structural interviews (EPSIS, N=101; and MINI,
n=50) Rate of the ac- comodation disorders was
found to be relative higher, of the affective and
an- xious diseases was relatively lower in the
EPSIS and monitor investigations com- pared to
MINI. Strenghts and limits of the tools are discussed; role of subthreshold diagnoses, standardisation of the used methods and training of interviewers are pointed out.
KEYWORDS: suicide, diagnosis, MINI interview,
psychopathology
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