
PREZENTAREA 
COMPORTAMENTULUI 

SUICIDAR IN MASS MEDIA 
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Surse de ajutor în caz de risc suicidar 



Aprecierea modului de prezentare a 
suicidului în mass-media 

0

5

10

15

20

25

30

Elevi Studenţi

Realist

Interesant,
Realist

Interesant

Agresiv, Realist

Agresiv



Atitudinea faţă de informaţia prezentată 
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Impactul mass-media 
Exemplu pozitiv 

 Modul de prezentare a reportajelor despre 
sinuciderea cântăreţului Kurt Cobain nu a provocat o 
creştere a ratei suicidului prin împuşcare. 

 Se crede ca acest lucru se datorează: 

 Prezentării diferenţiate a realizărilor sale şi a sfârşitului 
său tragic; 

 Discutării în mass-media a factorilor de risc suicidar 
(inclusiv depresia şi toxicomania); 

 Prezentării în presă a modalităţilor prin care 
persoanele aflate în criză pot primi ajutor. 



Impactul mass-media 
Exemplu negativ 

 Numărul de sinucideri în metroul din Viena a fost mai 
redus înainte de 1984. 

 După aceea presa a început să prezinte cazurile de 
suicid din metrou într-o o manieră mai consistentă, mai 
dramatică, ca şi evenimente de senzaţie. 

 Introducerea (în 1987) a recomandărilor de prezentare 
a acestor evenimente de către  

   A. A. S. P. a dus la reducerea semnificativă a numărului 
de cazuri de suicid din metrou. 



Numărul sinuciderilor şi tentativelor de suicid folosind 
metroul din Viena între 1980 şi 1993 

(introducerea bunelor practici) 
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