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∗ Fiecare sinuciderea este o tragedie personală, care 
prematur ia viața unei persoane și are un efect de 
unda continua, care afectează în mod dramatic viața
de familii, prieteni și comunități.

∗ În fiecare an, mai mult de 800 000 de oameni mor
prin suicid o persoană la fiecare 40 de secunde.

∗ Este o problemă de sănătate publică, care afectează
comunitățile, regiuni și țări întregi.

Potrivit datelor Organizației 
Mondiale a Sănătății:



∗ Tinerii sunt printre cei mai afectati; 
∗ Sinuciderea este acum a doua cauza de deces pentru

cei cu vârste cuprinse între 15 și 29 de ani la nivel
global.

∗ Cifrele diferă de la țara la tara, dar sunt țări cu venituri
mici și medii, care suportă cea mai mare parte a 
poverii sinuciderii la nivel global, cu o valoare estimata
de 75% din totalul sinucideri au loc în aceste țări.

Potrivit datelor Organizației 
Mondiale a Sănătății:





- o încercare de sinucidere apare aproximativ la fiecare trei 
secunde, 

- un act de sinucidere – aproximativ în fiecare minut… 
- Ceea ce ar însemna că, mai multe persoane decedează ca 

urmare a actului de sinucidere, decît din cauza participării la 
conflictele armate. 

- În consecință, problema suicidului şi necesitatea stringentă de 
reacționare în vederea reducerii cazurilor de astfel de gen, a 
devenit un obiectiv important de sănătate la nivel 
internațional.

Potrivit datelor Organizației Mondiale a Sănătății:



Suicidul se plasează pe locul 11 
in topul cauzelor de mortalitate 

în lume.



∗ De exemplu, deși tentativele de sinucidere sunt mult 
mai dese la persoanele de vârsta 15-34 ani, letalitatea 
este mult mai înaltă la populația mai în vârstă. 

∗ Printre tinerii adulți cu vârsta cuprinsă între 15 și 24 ani, 
sinuciderea este pe locul trei din top cauze a morții, 
însumând circa 12% din toate cauzele de deces în acest 
grup per an, și este pe locul doi pentru adulți de 25-34 
ani (CDC 2009a). 

Prevalența și letalitatea sinuciderii 
diferă pe grupe de vârstă. 





- nu rămîne în urmă, aflîndu-se printre primele 22 de țări la nivel 
mondial, cu cele mai multe cazuri de suicid. 

- Potrivit datelor statistice, numărul celor decedați de suicid în 
anul 2008 a constituit 620 de cazuri, 

- în anul 2009 – 651 de cazuri, 
- în anul 2010 – 712 de cazuri, 
- în anul 2011 – 502 cazuri (circa 16,3% din numărul total de 

cauze de deces a populației în Republica Moldova), 
- în anul 2012 – 571(circa 18,5% din numărul total de cauze de 

deces a populației în Republica Moldova), în anul 2013 – 576.

Republica Moldova



- Circa 20% din populație o constituie copiii, si in acest context 
devine alarmantă statistica fenomenului de suicid/tentativă de 
suicid juvenil. 

- Astfel în anul 2010 au fost înregistrate 12 cazuri de suicid și 47 
cazuri de tentativă de suicid printre minori, 

- în 2011 - 18 cazuri suicid și 28 tentative, 
- 2012 – 26 cazuri de suicid și 105 tentative., 
- 2013 – 17 cazuri de suicid și 87 tentative. 
- Datele operative pentru primul semestru a anului 2014 relevă 14 

cazuri de suicid și 44 tentative.



∗ În luna mai 2013, a 66 Adunare Mondială a Sănătății a adoptat
în mod oficial primul plan de acțiune pentru Sanatate Mintala a 
Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS).

∗ Planul de acțiune invită toate statele membre, să demonstreze
angajamentul lor crescut de sănătatea mintală prin atingerea
obiectivelor specifice.

∗ Prevenirea sinuciderii este o componentă integrantă a planului
de acțiune de Sanatate Mintala, cu scopul de a reduce rata de 
sinucidere în țările cu 10% până în 2020.

Actiuni de prioritizare a prevenirii
suicidului



∗ Care sunt cauzele suicidului? 
∗ De ce asa de multe persoane sfirsesc viata sa anual? 
∗ Aceasta se intimpla din cauza saraciei? 
∗ Somajului? 
∗ Pierderea relatiilor? 
∗ Sau e din cauza depresiei sau altor tulburari mintale? 
∗ Sunt sinuciderile rezultatul unui act impulsiv, sau sunt din 

cauza efectelor dezinhibârii din cauza alcoolului sau
drogurilor?

∗ EXISTA O MULTITUDINE DE ASTFEL DE INTREBARI, INSA 
RASPUNSUL NU ESTE DELOC SIMPLU SI USOR.

Frecvente intrebari:



∗ Nu este suficient doar de un factor pentru a explica de 
ce persoana moare prin suicid: 

∗ Comportamentul suicidar este un fenomen complex 
care este influentat de interactiunea unui sir de factori − 

∗ personal, 
∗ social, 
∗ psihologic, 
∗ cultural, 
∗ Biologic 
∗ De mediu. 



∗ Desi legătura dintre suicid și tulburările mentale este
bine determinata, generalizări factorilor de risc sunt
contraproductive.

∗ Tot mai multe dovezi arată că, în contextul imperativ
este de a înțelege riscul de suicid.

∗ Multe sinucideri au loc impulsiv, în momente de criză și, 
si anume în aceste condiții,daca exista un acces rapid la 
mijloacele de sinucidere - cum ar fi pesticidele sau arme
de foc – el poate determina dacă o persoană trăiește
sau moare.



∗ Alti factori de risc pentru suicid includ o defalcare a 
capacitatii de a face cu fata stresorilor acuti sau
cronici de viață, cum ar fi probleme financiare.

∗ În plus, cazurile de violență în bază de gen și abuz
asupra copilului sunt puternic asociate cu un 
comportament suicidar.

∗ Ratele de suicid variază, de asemenea, în interiorul
țărilor, cu rate mai mari în rândul celor care sunt
minorități sau traiesc o experiență de discriminare.



∗ Stigma, în special fata de tulburările psihice și
sinuciderea, înseamnă că mulți oameni sunt
împiedicați să solicite ajutor.

∗ Sensibilizarea comunității și ruperea tabuurilor
sociale sunt importante pentru țările care 
depun eforturi pentru a preveni sinucidere.



Factori-cheie de risc pentru suicid



Factori-cheie de risc pentru suicid



- prezența depresiei, 
- abuz de alcool sau droguri, 
- comportament agresiv sau distrugător și 
- o tentativă de suicid în antedendente (American Psychiatric Association 2005). 

∗Alți factori de risc include:
- epizoade dese de fugă, 
- întemnițare, 
- instabilitate familială sau peirdere în familie, probleme semnificative cu părinții, 
- evocarea de gânduri suicidale sau discuții despre moarte sau despre viața de 

apoi pe parcursul momentelor de tristețe sau plictiseală, 
- izolare de prieteni și familie, dificultăți în a face față orientării sexuale, 
- interes scăzut în activități plăcute și 
- sarcină neplanificată. 

Cei mai puternici factori de risc pentru 
tentativă de suicid în populația tânără sunt :



- Rata este de 12 persoane la 100.000 într-un an;
- încearcă să se sinucidă în jur de 250.000 de persoane. 
- 25 la 100.000 de locuitori în țările scandinave
- rata cea mai scăzută se înregistrează în Spania şi în 

Italia
- la bărbaţi sinuciderile realizate sunt de două ori mai 

numeroase decât la femei. 

Aspecte psihologice ale suicidelor



- femeile comit de zece ori mai multe tentative de 
sinucidere decât bărbaţii

- bărbaţii folosesc metode violente mai frecvent 
decât femeile (de ex., arme de foc, şi nu 
medicamente)

- riscul creşte cu vârsta (bărbaţi după vârsta de 45 
de ani; la femei după 65 de ani)

- după vârsta de 75 de ani, rata sinuciderilor 
creşte la ambele sexe

Aspecte psihologice ale suicidelor 
(c.)



- în prezent creşterea cea mai rapidă a ratei se 
înregistrează la bărbaţii tineri în vârstă de 15 până la 24 
de ani 

- două din fiecare trei sinucideri sunt comise de bărbaţi 
albi. 

- rata cea mai ridicată apare la protestanţi, iar cea mai 
scăzută- la catolici, evrei şi musulmani

- rata este mai mare la persoanele necăsătorite, decât la 
cele căsătorite; este ridicată la persoanele divorţate; 

- boala medicală sau chirurgicală constituie un factor de 
risc, în special dacă se asociază cu durere sau dacă este 
vorba despre o boală cronică sau terminală. 



- 50% din persoanele, care se sinucid, sunt 
depresive

- 15% dintre bolnavii depresivi se sinucid.
- 10% suferă de schizofrenie. 
- tulburarea de personalitate borderline se 

asociază cu o rată ridicată a comportamentul 
parasuicidar

- demenţa, deliriumul, stările de panică cresc 
riscul



∗ Relatii personale puternice
∗ Riscul comportamentului suicidar creste atunci cind

persoanele sufera de un conflict relational sau pierderea
relatiei. 

∗ cel mai apropiat cercul social al persoanei - partenerii, 
membrii familiei, colegii, prietenii și alte persoane importante
- au cea mai mare influență și se pot fi suportivi în timpul
crizelor.

∗ Relatiile sunt in special importante si protective pentru
adolescenti si batrini , care au un nivel inalt de dependenta. 

Ce poate proteja persoanele de la 
riscurile suicidului? 



Violența, sărăcia, umilința și 
sentimentul de inutilitate pot spori 

riscul dezvoltării problemelor de 
sănătate mintală la minori.

Măsurile de bază pentru prevenirea 
actelor suicidale comune la copii și 

adolescenți constau în 
întreprinderea măsurilor 

psihoprofilactice, educaționale și 
psihosociale.



∗ Un stil de viata sanatos si strategii de cooping pozitive si
bunastare

∗ Bunastarea omului este construita partial de catre caracterul
persoanei care determina nivelul de vulnerbilitate si rezistenta
in fata stresului si a traumei. 

∗ Stabilitatea emotionala si viziunea optimista dezvolta
autoidentitatea pentru a face față dificultăților vieții.

∗ O buna stima de sine, auto-eficacitate și posibilitatea eficienta
de a soluționa problemele, inclusiv si abilitatea de a cauta ajutor
atunci când este nevoie, pot mitiga impactul stresorilor din 
copilarie.

Ce poate proteja persoanele de la 
riscurile suicidului? 



∗ Sporirea monitorizarii și cercetarii; 
∗ Să identifice și să vizeze grupurile vulnerabile; -
∗ Îmbunătățirea evaluarea și gestionarea comportamentelor

suicidare;
∗ Promovarea pactorilor protectivi individuali si de mediu;
∗ Sporirea constientizarii prin educarea publica;
∗ improve societal attitudes and beliefs and eliminate stigma 

towards people with mental disorders or who exhibit 
suicidal behaviours;

∗ reducerea accesului la posibilitati suicidare;
∗ Incurajarea mediei sa adopte politici si practici mai bune de 

ilucidare a fenomenului de suicid; 
∗ suport individual pentru evitarea suicidului. 

Pentru a fi eficiente, obiectivele naționale de prevenire a 
suicidului ar putea fi concepute astfel încât:



∗ Suicidul poate fi prevenit. Pentru actiuni naționale eficiente
este nevoie de o strategie cuprinzătoare de prevenire a 
sinuciderii multisectorială.

∗ Accesul restrins la mijloacele utilizate pentru suicid: o 
strategie efectiva nationala include in sine restrictia accesului
la diverse mijloace asa ca pesticidele, arme de foc si
medicamente. 

Mesaje cheie



∗ Servicii de sanatate trebuie sa includa in sine actiuni de 
prevenire a suicidului ca parte componenta de baza. 

∗ Tulburarile mintale asociate cu utilizarea alcoolului contribuie
la sporirea actelor suicidare in context local si global. 
Identificarea precoce si un management eficient sta la baza
asistentei adecvate de care este nevoie. 

∗ Comunitatea joaca un rol extrem de important in actiunile de 
prevenire a suicidului. Ea trebuie sa presteze suport social la 
persoane vulnerabile si includerea acestorain servicii de 
follow-up, sa combata stigma si sa sustina actiunile pentru
eliminarea suicidului. 

Mesaje cheie:



Va multumesc pentru atentie
si fiti mai ….

Fericiti si zimbareti!!!
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