
Cine este în pericol, cand vorbim de sinucidere? 

 

     În timp ce legătura dintre sinucidere și tulburări mentale (în special, 

tulburările de depresie și consumul de alcool) este bine stabilită în țările cu 

venituri mari, multe sinucideri se întâmplă impulsiv în momentele de criză cu o 

defalcare a capacității de a face față tensiunilor de viață, precum cele financiare 

probleme, ruperea relațiilor sau durere și boală cronică. 

    În plus, confruntarea cu conflictul, dezastrul, violența, abuzul sau pierderea și 

un sentiment de izolare sunt puternic asociate cu un comportament suicid. Ratele 

de suicid sunt de asemenea ridicate în rândul grupurilor vulnerabile care se 

confruntă cu discriminare, precum refugiații și migranții; popoare indigene; 

persoane lesbiene, homosexuale, bisexuale, transsexuale, intersexuale (LGBTI); 

și prizonieri. De departe, cel mai puternic factor de risc pentru sinucidere este o 

tentativă anterioară de suicid. 

     Metode de sinucidere. Se estimează că în jur de 20% din sinucideri globale se 

datorează auto-intoxicațiilor cu pesticide, cele mai multe dintre acestea apar în 

zonele agricole rurale din țările cu venituri mici și medii. Alte metode comune 

de sinucidere sunt atârnarea și armele de foc. 

     Cunoașterea celor mai utilizate metode de sinucidere este importantă pentru a 

elabora strategii de prevenire care s-au dovedit a fi eficiente, cum ar fi 

restricționarea accesului la mijloacele de sinucidere. 

    Sinuciderile pot fi prevenite. Există o serie de măsuri care pot fi luate la nivel 

de populație, sub-populație și individuale pentru a preveni suicidul și tentativele 

de suicid. Acestea includ: 

• reducerea accesului la mijloacele de sinucidere (de exemplu, pesticide, arme de 

foc, anumite medicamente); 

• raportarea de către mass-media într-un mod responsabil; 

• intervenții școlare; 

• introducerea politicilor privind alcoolul pentru reducerea consumului nociv al 

alcoolului; 

• identificarea precoce, tratamentul și îngrijirea persoanelor cu tulburări de 

consum mental și de substanțe, dureri cronice și stres emoțional acut; 

• instruirea lucrătorilor din domeniul sănătății nespecializate în evaluarea și 

gestionarea comportamentului suicid; 

• îngrijirea de urmărire a persoanelor care au încercat sinuciderea și acordarea de 

sprijin comunitar. 

      Sinuciderea este o problemă complexă și, prin urmare, eforturile de 

prevenire a sinuciderii necesită coordonarea și colaborarea între mai multe 

sectoare ale societății, inclusiv sectorul sănătății și alte sectoare precum 

educația, munca, agricultura, afacerile, justiția, dreptul, apărarea, politica și 

mass-media. Aceste eforturi trebuie să fie cuprinzătoare și integrate, deoarece 

nici o singură abordare nu poate avea un impact asupra unei probleme atât de 

complexe precum suicidul. 



    Provocări și obstacole. Stigma și tabu. 

    Stigma, în special în afecțiunile mentale și sinuciderea, înseamnă că multe 

persoane care se gândesc să își ducă propria viață sau care au încercat 

sinuciderea nu caută ajutor și, prin urmare, nu primesc ajutorul de care au 

nevoie. Prevenirea sinuciderii nu a fost abordată în mod adecvat din cauza lipsei 

de conștientizare a sinuciderii ca fiind o problemă majoră de sănătate publică și 

a tabu-ului în multe societăți pentru a discuta în mod deschis.  

    Până în prezent, doar câteva țări au inclus prevenirea sinuciderii printre 

prioritățile lor de sănătate și doar 38 de țări raportează că au o strategie națională 

de prevenire a sinuciderii. 

    Creșterea gradului de conștientizare a comunității și spargerea tabu-ului este 

important pentru țări să progreseze în prevenirea sinuciderii. 

     Calitatea datelor. La nivel global, disponibilitatea și calitatea datelor privind 

tentativele de sinucidere și sinucidere sunt slabe. Doar 80 de state membre au 

date de înregistrare vitală de bună calitate, care pot fi utilizate direct pentru a 

estima ratele de suicid. Această problemă a datelor privind mortalitatea de 

calitate slabă nu este unică pentru sinucidere, ci având în vedere sensibilitatea la 

suicid - și ilegalitatea comportamentului suicid în unele țări - este probabil ca 

sub-raportarea și clasificarea eronată să fie mai mari pentru suicid decât pentru 

majoritatea celorlalte cauze de moarte. 

     Pentru o strategie eficientă de prevenire a sinuciderii, este necesară 

îmbunătățirea supravegherii și monitorizării tentativelor de sinucidere și a 

suicidului. Diferențele transnaționale în modelele de sinucidere și modificările 

ratelor, caracteristicilor și metodelor de sinucidere, evidențiază necesitatea 

fiecărei țări de a îmbunătăți caracterul complet, calitatea și actualitatea datelor 

sale referitoare la sinucidere. Aceasta include înregistrarea vitală a sinuciderii, 

registrele de tentative de sinucidere din spital și sondaje reprezentative la nivel 

național care colectează informații despre tentative de sinucidere auto-raportate. 
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