
Sebapoškodzovanie, resp. automutilácia? 

 
 
Sebapoškodzovanie je úmyselný akt fyzického násilia voči sebe 
samému bez zámeru spáchať samovraždu. Poskytuje určité 
riešenie negatívnych pocitov, akýsi liek. Väčšina postihnutých trpí 
klinickými alebo nediagnostikovanými depresívnymi alebo inými 
mentálnymi problémami. Sebapoškodzovanie im pomáha: 

• uvoľniť intenzívne pocity/emócie 
• fyzicky vyjadriť vnútornú bolesť    
• trestať sa 
• získať kontrolu 
• vyplaviť adrenalín, ktorý, ako vieme, zlepšuje náladu 
• u niektorých ľudí – navodiť sexuálne vzrušenie 

Hanba je jedným z najčastejších pocitov súvisiacich so sebapoškodzovaním a to buď príčinne alebo 
následne. Hanba za samotné rany, jazvy i za neobvyklosť svojho správania dokáže podstatne zmeniť 
osobný aj pracovný život postihnutého. Pocity hanby a viny však môžu byť aj spúšťacím mechanizmom 
automutilácie, veľmi často ako dôsledok zneužívania či iných traum z detstva. Trpiaci si neuvedomuje, 
že to nie je jeho vina. 
Mnohí ľudia si ubližujú len na určitých miestach. Pre väčšinu je to domov, lebo ponúka súkromie 
a nerušenosť. Taktiež pocity izolovanosti a osamelosti predchádzajúce automutilačnému správaniu sa 
objavujú, keď je človek sám. 

 
 

Najčastejšie známe spôsoby sebatrýznenia  
 
 

� Rezanie/strihanie  - najčastejší spôsob (nôž, žiletka, kúsok skla alebo iné ostré predmety). 
� Popáleniny -obyčajne sa robí cigaretami, zapaľovačom, zápalkami, horúcimi (žehlička) či horiacimi 

predmetmi.  
� Zásahy do rán/pomýlené liečenie - niektorí ľudia si permanentne zoškrabúvajú chrasty, strkajú si do rán 

ihly, špendlíky alebo iné predmety, aby nanovo otvorili ranu, ktorá sa im nejako nepozdáva a 
„vyoperovali“ z nej všetko, čo tam podľa nich nepatrí. 

� Udieranie sa - päsťami, obyčajne do hlavy alebo stehien sa možno nezdá také závažné ako vyššie 
spomenuté druhy, deje sa však z rovnakých príčin. 

� Extrémne obhrýzanie si nechtov - neraz zasahuje až do pokožky a vedie ku krvácaniu. 
� Škrabanie sa - koža sa stáva odretou až krvavou. Používajú sa na to obvykle nechty, ale niekedy aj ostré 

či napoly ostré predmety ako sú nôž, hrebeň, ceruzka a pod.  
� Trichotilománia, čiže vytrhávanie si vlasov, resp. chlpov 
� Lámanie si kostí 

 

 



Sprievodné znaky pri sebapoškodzovaní 

� Rany, modriny a jazvy  
� Izolácia a odcudzenie 
� Bezbrannosť a strata kontroly 
� Prekonávanie hanby 

 

Emócie a sebapoškodzovanie 

Myšlienky a emócie vzťahujúce sa ku sebapoškodzovaniu sa tiež zvyknú riadiť istým vzorom. Nie 
každý prechádza týmito pocitmi alebo prežíva len niektoré z nich, no je tiež možné, že si to ani 
neuvedomuje. 

� Emócie pred automutiláciou - väčšina ľudí predtým pociťuje zdrcujúco silné negatívne emócie, 
ktoré sa nedajú tolerovať. Zatiaľ čo zdroj emócií sa môže meniť, samotné emócie sa dajú zaradiť 
do nasledujúcich kategórií: hnev, frustrácia, osamelosť a depresia.  

� Emócie počas automutilácie - jedným z cieľov automutilácie je zmeniť alebo zamaskovať 
prežívané zdrcujúce pocity, preto ich väčšina ľudí nevie identifikovať. Disociácia sa môže týkať 
psychického aj fyzického stavu, nakoľko počas sebapoškodzovania je vedomie pozmenené, 
môžu byť spomienky na to skreslené, čo sťažuje ich identifikáciu.  

� Emócie po automutilácii - spočiatku ide o veľkolepý pocit úľavy. Sebapoškodzovanie rozptýlilo 
veľké množstvo tenzie, ktorá mu predchádzala. Tiež môže prežívať zvláštny pokoj, pôsobený 
uvoľnenými endorfínmi. Z týchto dôvodov sa bezprostredne po automutilácii cíti človek celkom 
dobre. Tieto dobré pocity sú zčasti príčinou návykovosti tohto správania. 

Nasledujúcim emočným stavom sú pocity viny, ľútosti, hanby a návratu predošlých zlých pocitov. Toto 
sa často objavuje po vypršaní tých klamlivých pocitov šťastia. Po dosiahnutí tohto stavu sa človek môže 
cítiť ešte horšie, dokonca až tak zle, že znova zatúži si to zopakovať. Presne táto emočná skúsenosť 
spôsobuje cyklickosť automutilácie. 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 



Psychologické faktory súvisiace so sebapoškodzovaním 

Sebapoškodzovanie môže ovplyvniť alebo byť ovplyvnené alebo súvisieť s inými psychickými 
poruchami.  

� Trauma. Zneužitie. 
� Disociácia. 
� Poruchy príjmu potravy. 
� Zneužívanie látok. 
� Hraničná porucha osobnosti (Borderline Personality Disorder, BPD). 
� Dissociative Identity Disorder (DID), laicky preložené „rozštiepenosť osobnosti“ 
� Depresia 

  

Príčiny vzniku 
 

V psychologických príčinách môžeme nájsť snahu vyjadriť navonok psychickú bolesť, zmierniť úzkosť 
a vnútorný tlak. Jedinec paradoxne sebapoškodzovaním hľadá cestu, ako sa vyhnúť prostrediu, ktoré je 
pre neho stresujúce. 
V sociálnych príčinách dominuje nefungujúca rodina, predovšetkým detské traumy, vyvolané 
sexuálnym zneužívaním. Cez automutilačný akt sa vracajú k traume, voči ktorej boli bezmocní. Snažia 
sa získať nad ňou kontrolu a uľaviť si od nepríjemných pocitov. 
Biologické príčiny zahŕňajú teóriu o poruche regulácie neurotransmisnej a neurobiologickej funkcie. 
Poruchy prenosu serotonínu udržujú stav poklesu energie, napätia, apatie. 

Liečba 

 Terapia pacientov, ktorí sa sebapoškodzujú je obyčajne komplexná. Zahŕňa psychosociálne a 
biologické metódy liečby. Farmakoterapia zahŕňa liečbu antidepresívami, používa atypické 
antipsychotiká, stabilizátory nálady, anxiolytiká. Zo psychoterapeutických metód sa preferuje 
psychodynamický prístup, dialekticko-behaviorálna metóda, ale aj autogénny tréning, imaginácia, 
terapia expozíciou, skupinová psychoterpaia a núdzový plán.  

Najdôležitejšou zásadou ostáva pokúsiť sa, aby automutilant nezostal so svojimi prežitkami izolovaný, 
sám. Každý má obyčajne niekoho, o kom vie, že to s ním myslí dobre. Potom je možné podeliť sa o to, 
že sa niečo deje.  

Nie je potrebné hovoriť všetko, stačí, ak sa pacient vyjadrí, že má strach, rozpaky, neistotu z toho čo sa 
s ním deje, čo cíti, čo robí a požiada o radu, či sa už nejedná o situáciu, správanie, kedy je potrebné 
konzultovať odborníka na duševné zdravie. 
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