
10 септември  - Световен ден за суицидопревенция  

По данни на СЗО ежегодно в световен мащаб се самоубиват около 1 000 000 души, 

на всеки 40 секунди някъде по света някой слага край на живота си. Суицидите са петата 

поред причина за смърт сред хората, след сърдечните заболявания, туморите, инсултите и 

нещастните случаи. В България ежегодно се самоубиват около 1500 души. 

Психологичното и социалното въздействие на самоубийството (от лат. suicidium - 

самоубийство) върху обществото са неизмерими. Затова суицидното поведение е един от 

параметрите, с които се оценява нивото на психично здраве и социално благополучие на 

всяко общество.  

За България самоубийствата представляват един от проблемите с нарастваща 

значимост. Смята се, че в България, във възрастта между 15 и 45 год., самоубийствата са 

третата поред причина за настъпване на смърт, като дори през някои години смъртността 

от суициди надвишава тази от пътно-транспортни произшествия. Мъжете извършват 

повече самоубийства с фатален край, докато жените правят  повече опити. Върху ръста на 

самоубийствата влияят силните социални сътресения. 

В повечето случаи идеята за самоубийство е завладяла изцяло съзнанието на 

индивида за сравнително продължителен период от време и дава своите външни признаци 

в действията му, като депресивно състояние, алкохолна зависимост.разговори или 

заплахи за самоубийство, опаковане и подреждане на личните вещи, раздаване и 

подаряване на лични вещи. 

Присъствието на няколко от тези признаци в поведението на даден човек следва да 

се приема като тревожен симптом и да се потърси помощ от специалист. Навременната 

подкрепа, намеса и лечение /при необходимост/ са  в основата на превенцията на 

суицидното поведение. 

Най-добрият начин, по който можем да разберем, дали един човек има суицидни 

мисли, е той да бъде запитан за това. Запитаните лица са благодарни и изпитват 

облекчение след това, че могат да отговорят открито за проблемите и въпросите, с което се 

сблъскват. 

 Не ги предизвиквайте 

 Не им се карайте и не ги обвинявайте 

 Разговаряйте и печелете време, обадете се за помощ 

 Препоръчайте други начини за разрешаване на проблема 

Не трябва да живеем самоубийствено-неразумно, вредно, без грижа и любов 

към околните и към самите себе си 

 

Уви, ние не знаем да се радваме на живота, на малките неща, на общуването със 

семейство и приятели. 

 Обичайте се! 

 Не се отчайвайте от трудностите, ще се намери начин да се преодолеят! 

 Помнете, че утрото е по-мъдро от вечерта! 



 Обичайте живота, той е единствен и неповторим! 

 

 Всеки може да се обърне за помощ,  за преодоляване на кризисни ситуации към 

лекари специалисти и психолози в гр. Варна. 

В Община Варна към дирекция „Образование, младежки дейности и спорт” работи 

Общински  център за извънучилищна психологична подкрепа и консултиране на деца, 

родители и педагози на  тел. 052 641 782  и 0882 567 038. 


