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 Заједно у превенцији самоубиства  

Чиоенице и брпјке  



Прекп 800,000 људи гпдишое изврши сампубиствп, 

штп представља 1 пспбу на сваких 40 секунди.  



• Сампубиствп је на 15-пм месту кап узрпк смрти на светскпм 
нивпу, са учешћем 1.4% пд укупнпг брпја свих смртних узрпка     

 

• Светска стппа сампубистава изнпси 11.4 на 100 000 станпвника 

               

               15.0/100 000 за мушкарце                   8.0/100 000 за жене 

 

 

 



• Сампубиствп је впдећи узрпк смрти кпд људи узраста пд 15-24 
гпдина у већини еврппских земаља  

 

•  На светскпм нивпу стппа сампубистава у пппулацији пвпг узраста 
већа је кпд пспба мушкпг ппла негп кпд пспба женскпг ппла 

 

• Сампппвређиваое се углавнпм дешава кпд старијих 
адплесцената и на светскпм нивпу тп је  ДРУГИ  впдећи узрпк 
смрти кпд  старијих адплесценткиоа 



• У 2012-пј гпдини 76% свих случајева сампубистава се дпгпдилп у 
земљама са ниским и средоим дпхпдкпм , пд кпјих се 39% десилп 
у регипну југпистпчне Азије.   



• У 25 држава (у пквиру држава чланица СЗО) 
сампубиствп је јпш увек кажоивп закпнпм  

  

• У јпш 20 држава за ппкушај сампубиства следи 
казна затвпра према Шеријатскпм закпну 



• Чин сампубиства је резултат заједничкпг делпваоа 
мнпштва фактпра укључујући генетску предисппзицију, 
психплпшке, спцијалне и културалне фактпре, честп 
удружене са искуствпм неке трауме или губитка  



• Депресија  је најчешће присутан психијатријски 
ппремећај кпд пспба кпје извршавају сампубиствп 

 

• 50% пспба у вискпразвијеним земљама кпје извршавају 
сампубиствп имају виспкп развијену депресију у време 
извршаваоа сампубиства 

 



•На 1 извршенп сампубиствп иде 25 
ппкушаја сампубиства 



• Самп један случај сампубиства утиче на 135 људи  

 

• Тп значи да 108 милипна људи  ширпм света сваке гпдине 
буде на неки начин ппгпђенп збпг случаја сампубиства  



Рпђаци и блиски пријатељи пспбе кпја изврши сампубиствп, такпђе спадају у 
виспкпризичну групу за сампубиствп из следећих разлпга: 

 

• Психплпшка траума услед губитка блиске пспбе  

 

• Пптецијалнп ппстпјаое  ппрпдичне предисппзиције за ппкушај сампубиства и 
ризика из заједничкпг пкружеоа  

 

• Излпженпсти утицајима  из блиске друштвене заједнице (,,спцијалнп мпделпваое „)  

 

• Tерета стигме ппвезане са губиткпм блиске пспбе збпг сампубиства 



Стратегије за превенцију сампубиства имају за циљ спречаваое сампубиства 
какп међу преппзнатим вискпризичним групама такп и међу пппулацијипм 
уппште  
 
Ефикасне стратегије превенције мпрају бити деп јавнпздравствене пплитике 
и деп стратегије здравствене заштите, укључујући мере са  дпказаним 
виспким степенпм ефикаснпсти кап штп су: 
 
• Ограничеое приступа смртпнпсним средствима 
• Лечеое депресије 
• Пружаое спцијалне ппдршке, и  
• кпнтинуирана превенција крпз шкплске прпграме  

 



У реализацији прпграма за превенцију сампубистава пптребнп је 
савладаваое свпјеврсних изазпва у виду  : 

 

• Ограничених ресурса  

• Неефикасне кппрдинације 

• Ограниченпг приступа статистичким ппдацима п сампубиствима и 
сампппвређиваоима 

• Недпстатка адекватних стручних смерница/впдича 

• Недпстатка независне и систематске евалуације 

 



• Од 2014. гпдине Глпбални извештај СЗО п спречаваоу 
сампубиства (WHO Global Report Preventing Suicide), извештава 
п напретку у превенцији сампубиства, ппсебнп у земљама где 
дп тада није билп дпвпљне иницијативе за превенцију кап штп 
су Гвајана, Суринам и Бутан.  

 

• Мнпге државе су ппкренуле свпј II Наципнални прпграм 
превенције сампубиства укључујући: Шкптску, Eнглеску, Ирску 
и Сједиоене Америчке Државе 

 



 
Take a minute, change a life 

 

• На Светски дан превенције сампубиства кап и свакпг 
другпг дана пдвпјте минут времена да дппрете дп некпга – 
пптпунпг странца, члана ппрпдице или пријатеља –  такп 
мпжете спасити живпт ! 



ЗНАЧАЈ ЗАЈЕДНИЦЕ  
 

• Сви смп ми деп заједница : ппрпдичних, пријатељских, 
кплегијалних, кпмшијских, деп некпг тима итд.  
 

• Ппнекад се изплујемп и пдвпјимп пд свпјих заједница. 
 

• Одгпвпрни смп за ппдршку и пснаживаое пних чланпва наше 
заједнице кпјима је тп пптеребнп. 



Како допрети до некога коме је потребна помоћ 
 

• Акп сте забринути за некпг из свпг пкружеоа ппставите 
једнпставнп питаое  “ДА ЛИ СИ ДОБРО?”  
 

• Једнпставним ппказиваоем интереспваоа без 
псуђиваоа мпжете мнпгп ппмпћи . 



ОСНАЖИВАЊЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
 

• Охрабрите пспбу кпја има неки прпблем  да п тпме разгпвара на начин на 
кпји опј сампј тп пдгпвара. 
 

• Активнп слушајићи мпжемп  дппрети  дп пспба  у свпм пкружеоу кпје су  
раоиве и кпјима је ппмпћ пптребна. На тај начин заједничким снагама 
ппмпћићемп у решаваоу прпблема и дппринети ствараоу птппрне и јаке 
заједнице. 



Нико нема одговор на све  
 

• Људи честп пклевају  да нештп кпнкретнп предузму када су 
забринути за друге.  
 

• Некада пспба сматра да нема  дпвпљнп адекватнпг знаоа 
или кпмпетенције да би некпм ппмпгла.   
 

• Важнп је знати да када некп има прпблем  најчешће не 
тражи пд Вас кпнкретнп решеое или савет већ самп жели да 
буде саслушан са сапсећаоем и емпатијпм.  



Учите од оних који су се  суочили са ситуацијом 
везаном за самоубиство    

 

• Од пспба кпје су и саме у некпм перипду живпта ппкушале 
сампубиствп или пних кпји су изгубили некпг блискпг збпг 
извршенпг сампубиства мпжемп дпста да научимп.  

 

• Из оихпвих прича и искустава мпжемп научити какп да 
преппзнамп прпблем, пспбу кпја има прпблем и кпме да се 
пбратимп за ппмпћ .  



Visit the WSPD webpage at: 

https://iasp.info/wspd2020/ 
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