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Вивчено розподіл 100 хворих з першим психотичним епізодом (ППЕ) за віком, статтю, рівнем освіти, 

сімейним положенням, соціальним статусом та спадкові чинники, які впливають на частоту аутоагресивної 

поведінки (АП). З них 58 мали аутоагресивні прояви (суїцидальні думки, рішення, наміри, спроби), 42 хворих 
без (АП) увійшли до контрольної групи. 

У гендерному аспекті хворі розподілились наступним чином: у основній групі переважали жінки (55,20 

%), а у контрольній у 59,50 % випадків – чоловіки. Більшість хворих були молодого віку: від 17 до 29 років 

кількість хворих становила 71,40 %, 25,90 % - віком понад 29 років. У групі пацієнтів з АП 65,50 % хворих 

ніколи не перебували у шлюбі,               розлучених становила  19,00 %, тільки 12,10 % пацієнтів мали свою 

сім’ю. Рівень освіти у хворих  основної групи був вищим: 31,00 % пацієнтів мали вищу освіту, у контрольній 

групі переважали особи з середньою освітою (59,50 %). Соціальний статус  пацієнтів основної групи 

характеризувався наявністю роботи (37,90 %), навчання (15,50 %), хворі контрольної групи здебільшого не 

мали роботи (54,80 %). Таким чином, аналіз соціальних характеристик хворих з ППЕ продемонстрував 

наявність специфічних предикторів суїцидальної поведінки, до яких належать: жіноча стать; вік    20-29 років 

(p≤0,05); вища або середня освіта (p≤0,05); відсутність особистої сім’ї (p≤0,001). 

 Вивчення анамнезу показало, що 51,58 % обстежених основної групи мали спадкову обтяженість 
психічними захворюваннями, 19,00 % - алкоголізмом, 36,00 % обстежених з аутоагресивною поведінкою  мали 

особово змінених родичів, суїцидальна поведінка у родичів хворих спостерігалася в 5,17 % випадків, завершені 

самогубства скоїли близькі родичі 15,50 % пацієнтів. У контрольній групі спадкова обтяженість психічними 

захворюваннями спостерігалась у 71,40 % хворих, особово змінених родичів мали 28,60 % обстежених, в 

одному випадку спостерігався завершений суїцид у родича хворого (2,38 %), спроби самогубства вчинили рідні 

2 хворих (4,76 %). 

Установлена достовірна розбіжність між  хворими основної і контрольної груп за рівнем спадкової 

обтяженості завершеними самогубствами (р≤0,05). Таким чином, суїцидальна історія у родині є важливим 

предиктором АП під час ППЕ. 

 


