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Structura 

 Argument 

 Ghiduri de conştientizare a problemelor şi de 
prevenţie a  suicidului 

 Ghiduri  de recomandări pentru mass-media  

 



Argument 

 Necesitatea existenţei unor protocoale standardizate 
pentru pregătirea celor angrenați în prevenția 
suicidului  

 Înțelegerea fenomenului de suicid 

 Necesitatea existenţei unor proceduri clare pentru 
comunicarea informaţiilor legate de suicid. 

 Prevenirea efectului Werther 

 Crearea efectului Papageno 

 Evitarea senzaționalului- prezentarea doar a 
realității 

 



Ghiduri de conştintizare a problemelor şi de 
prevenţie a  suicidului 

Programul propus de Idalho University 
•Planificare și 
dezvoltare 
•Căutarea 
ajutorului 
•Factori de risc 
și factori de 
reziliență 
•Stigma 
•Povestirile 
personale 
•Memorizare- 
mesaje 
pozitive  
 

Stamm, B.H. & Kirkwood, 2012 



 Model explicativ al comportamentului suicidar (van Heeringen, 2001 apud 
Eugenas, 2013) 
 

Mass
Media 

Mass
Media 

Rolul mass-media 



Ghiduri  de recomandări informarea în mass-media  

Ghidul OMS cu recomandări 
pentru  media în vederea 

prevenţiei suicidului. 
 
Recomandări 
Documentare corectă, acurată, 
folosind surse de încredere 
Precauţii în utilizarea datelor 
despre suicid 
Statisticile  - interpretate 
corect şi cu atenţie 
Comentariile  -  moderate cu  
atenţie 
Acordarea de informaţii 
privind serviciile specializate 
în oferirea de suport/ajutor. 
 World Health Organization , 2000. 



Ghiduri  de recomandări pentru mass-media  

Evitarea efectelor 
negative  
• Copycat  
•Werther  
 
 
Promovarea 
efectului pozitiv 
Papageno Effect 
 

Merike S, Airi V, 2012, Machlin A, Pirkis J, Spittal M., 2013 



Ghiduri  de recomandări pentru mass-media  

”Caracteristici ale efectului 
COPYCAT 
•Comportamentul  de tip Copycat 
este mai frecvent dacă persoana 
sinucigașă este o celebritate 
• Persoanele tinere sunt mai 
vulnerabile la efectul Copycat 
• Predomină acest efect la 
persoanele cu depresie 
•Este cel mai probabil să apară 
atunci când o persoană se identifică 
cu sinucigașul, atunci când au 
aceași vârstă, sex etc.”  



DA NU 

 Postați știrea într-o parte mai 
ferită a publicației 

 Oferiți date clare și reale 

 Întăriți caracterul multifactorial al 
Suicidului 

 Subliniați posibilitatea de 
prevenție a suicidului 

 Respectați sentimentele 
persoanelor afectare suicidul celor 
apropiați 

 Spulberați miturile 

 Oferiți întotdeauna informații 
pentru suport 

 

 NU Oferiți date și informații 
despre locul și metoda 

 Nu căutați senzaționalul 
(moartea unei celebrități)!!!! 

 NU arătațiai imagini explicite 

 NU dramatizați și banalizați 
suicidul 

 NU oferiți date despre metodele 
neobișnuite de suicid 

 

Recomandări Euregenas pentru jurnaliști  



Recomandări pentru jurnalişti 

 Informarea audienţei fără  a se căuta senzaţionalul 

 Folosiţi logo /contactul de la liniile de criză 

 Folosiţi imagini pozitive  

 Fosiţi date concrete nu adjective de genul “mare, a 
crescut” 

 Indicaţi 

 Semnele de alarmă şi direcţiile de ajutor 

 Suicidul  - problemă de sănătate publică 

 Ajutorul cerut de la specialişti 

 

 
Recommendations for reporting on suicide. www.ReportingOnSuicide.org   
 

http://www.reportingonsuicide.org/


Alte recomandări pentru jurnalişti 

 Gîndiţi-vă la impactul pe care ştirea o poate avea asupra 
publicului larg.  

 Oferiţi date de contact de la liniile de criză/serviciile de 
prevenţie a suicidului 

 Raportaţi metoda de suicid cu atenţie şi precauţie. Nu 
oferiţi prea multe detalii. Nu daţi date despre metodă 
(uşoară, nedureroasă, rapidă etc.) 

 Evitaţi simplificarea  informaţiei 
 Nu dramatizaţi 
 Evitaţi senzaţionalul 
 Acordaţi atenţie în publicarea imaginilor de la locul 

faptei 

 Media  Guidelines  for Reporting Suicide www.samaritans.org/mediaguidelines, 
2003, p.8-9  

http://www.samaritans.org/mediaguidelines


A săvârşit suicid 

A solicitat ajutor 

O tentativă de suicid 
reuşită-nereuşită 

Victimele suicidului 

Loc preferat (hot spot) 
pentru suicid 

Turist sinucigaş 

Suicid 
Şi-a luat propria viaţă 
Persoane cu risc suicidar 
A murit/moarte de/prin 
suicid 
Tentativă de suicid 
Suicid finalizat  

Media  Guidelines  for Reporting Suicide www.samaritans.org/mediaguidelines, 
2003, p.11 

http://www.samaritans.org/mediaguidelines
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