
 

 

Recomandări privind relatările despre suicid în mass-media 
 
Dezvoltate în colaborare cu American Association of Suicidology, American Foundation for Suicide 

Prevention, Annenberg Public Policy Center, Associated Press Managing Editors, Canterbury Suicide 

Project - University of Otago, Christchurch, New Zealand, Columbia University Department of 

Psychiatry, ConnectSafely.org, Emotion Technology, International Association for Suicide Prevention 

Task Force on Media and Suicide, Medical University of Vienna, National Alliance on Mental Illness, 

National Institute of Mental Health, National Press Photographers Association, New York State 

Psychiatric Institute, Substance Abuse and Mental Health Services Administration, Suicide Awareness 

Voices of Education, Suicide Prevention Resource Center, The Centers for Disease Control and 

Prevention (CDC) and UCLA School of Public Health, Community Health Sciences. 

 

Note importante despre relatarea sinuciderilor: 

 Peste 50 de studii din întreaga lume au concluzionat că anumite feluri de a relata sinuciderile poate 

crește probabilitatea suicidului la persoanele vulnerabile, proporțional cu cantitatea, durata și 

evidențierea relatării. 

 Riscul sinuciderilor adiționale crește când se descrie în mod explicit metoda, se folosesc imagini sau 

titluri grafice sau dramatice, și se dă o notă de senzațional sau se glorifică moartea. 

 Relatarea cu grijă a sinuciderilor, chiar pe scurt, poate schimba preconcepția publică și corecta 

miturile, ceea ce îi poate încuraja pe cei vulnerabili sau la risc să caute ajutor. 

 

Suicidul este o problemă de sănătate publică. Reportajele despre suicid din mass media și online ar trebui 

să fie informate și să urmeze cele mai bune practici. Unele morți prin suicid pot fi de însemnătate publică. 

Totuși, modul în care mass media prezintă suicidul poate influența în mod negativ prin contagiune sau în 

mod pozitiv prin încurajarea apelării la ajutor. Contagiunea apare când una sau mai multe sinucideri sunt 

prezentat într-un fel care contribuie la o altă sinucidere. 

 

Așa NU Așa DA 

Titluri mari, senzaționale, foarte vizibile (exemplu: 

Kurt Cobain a folosit un pistol pentru a se sinucide) 

Informați audiența fără a senzaționaliza și 

minimizați vizibilitatea (Kurt Cobain a murit la 

vârsta de 27 de ani) 

Includerea fotografiilor/ videourilor cu locația, 

metoda, familia și prieteni îndurerați, înmormântări 

sau parastase 

Includeți o fotografie de la școală/ loc de muncă/ de 

familie; includeți numărul/ sigla telefonului verde 

antisuicid 

Descrierea sinuciderilor ca „epidemice”, cu 

”creștere vertiginoasă”, „dramatice”, „șocante” sau 

alți termeni puternici 

Cercetați cu atenție cele mai recente date statistice 

www.legmed.ro și folosiți cuvine lipsite de emfază 

Descrierea unei sinucideri ca inexplicabilă sau 

”fără nicio avertizare” 

Majoritatea celor care mor prin sinucidere prezintă 

semne de alarmă. Includeți ”Semnele de alarmă” și 

”Ce puteți face” în articolul dumneavoastră, dacă e 

posibil. 

”John Doe a lăsat un bilet de adio spunând...” ”Un bilet de la decedat a fost găsit și este examinat 

de specialiști/medici” 

Investigarea și prezentarea sinuciderilor similară 

investigării și prezentării crimelor. 

Prezentați suicidul ca pe o problemă de sănătate 

publică. 

Citarea/ intervievarea poliției sau martorilor Cereți sfaturi de la experți în prevenția suicidului 

Referirea la suicid la ”reușit”, ”fără succes” sau 

”tentativă eșuată” 

Descrieți ca ”a murit prin suicid”/ ”suicid 

finalizat”/ ”s-a omorât” 

 

  



 

 

Evitați dezinformarea și oferiți speranță 

 Suicidul este un fenomen complex. Aproape în toate cazurile sunt cauze multiple, inclusiv o patologie 

psihiatrică nediagnosticată sau netratată. Aceste patologii sunt tratabile. 

 Citați studii care arătau că patologia psihiatrică și/sau abuzul de substanțe a fost găsit la 90% din cei 

care au murit prin suicid. 

 Evitați să prezentați suicidul ca fiind precedat de un singur factor (exemplu: concediere, divorț, 

rezultate școlare proaste). Acest mod lasă publicul cu impresia greșită că suicidul este un fenomen 

simplist. 

 Citați un expert în prevenția suicidului cu privire la cauze și tratamente. Nu prezentați aceste opinii 

într-un context senzațional. 

 Folosiți reportajul pentru a informa publicul despre cauzele, simptomele de alarmă, trenduri în 

incidențe și avantajele tratamentului. 

 Adăugați informații despre posibilitațile de tratament disponibile, mărturii ale celor care au trecut de o 

criză suicidară și resurse de ajutor. 

 Includeți surse updatate locale sau naționale unde publicul poate găsi tratament, informații și sfaturi 

care promovează căutarea de ajutor. 

 

 

Sugestii pentru mediul online, forumuri, bloggeri și influenceri 

 Bloggeri, influenceri și cei care comentează pe forumuri pot ajuta la reducerea riscului de contagiune 

psihologică prin postări și linkuri despre posibilități de tratament, semne de alarmă, telefon verde 

antisuicid. 

 Includeți mărturii despre speranță și recuperare, informații despre cum se poate depăși ideația 

suicidară și de a crește mecanismele de coping. 

 Potențialul postărilor/ fotografiilor/ videourilor online de a ajunge virale face vital ca acestea să 

urmeze recomandările privind relatările despre suicid. 

 Pe rețele de socializare rămân deseori pagini in memoriam celor decedați. Acestea ar trebui să fie 

monitorizate pentru comentarii răutăcioase/ insensibile. Metodele de monitorizare ar putea ajuta la 

eliminarea acestora. 

 

 


