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У больш ба га тых кра і нах муж-

чы ны здзяйс ня юць са ма губ ствы ў 

тры ра зы час цей, чым жан чы ны, а 

ў кра і нах з ніз кім і ся рэд нім да хо-

дам гэ тыя су ад но сі ны скла да юць 

1,5 да 1. У цэ лым са ма губ ствы 

скла да юць 50 % усіх смер цяў ад 

гвал тоў ных пры чын ся род муж чын 

і 71 % — ся род жан чын.

Што год 10 ве рас ня, па чы на ю чы 

з 2003 го да, ва ўсім све це ад зна ча-

ец ца Су свет ны дзень па пя рэ джан-

ня са ма губ стваў. Ён быў за цвер-

джа ны па іні цы я ты ве Між на род най 

аса цы я цыі па па пя рэ джан ні са ма-

губ стваў пры пад трым цы Су свет-

най ар га ні за цыі ахо вы зда роўя і 

пад па тра на жам ААН.

— Пры чы ны су іцы даль ных па-

во дзін раз на стай ныя. Гэ та і па ру-

ша ныя дзі ця ча-баць коў скія і парт-

нёр скія ад но сі ны, адзі но та і ін шыя. 

Пры чы най мо гуць стаць і цяж кія 

кры зі сы: смерць бліз кіх, раз вод, 

фі нан са выя стра ты, кры мі наль ная 

ад каз насць, стра та ра бо ты, цяж кія 

кан флік ты. Пус ка вы мі фак та ра мі 

мо гуць стаць псі хіч ныя рас строй-

ствы — дэ прэ сія, за леж насць ад 

псі ха ак тыў ных рэ чы ваў — ал ка-

га лізм і нар ка ма нія, рас строй ствы 

асо бы. А так са ма цяж кія хра ніч ныя 

за хвор ван ні, у пры ват нас ці ан ка-

ла гіч ныя, — рас каз вае псі хо лаг 

ад дзя лен ня гра мад ска га зда-

роўя Го мель ска га га рад ско га 

цэнт ра гі гі е ны і эпі дэ мі я ло гіі 

Воль га ШАШ КО ВА.

Ёсць да ныя, што ся род да рос ла-

га на сель ніц тва на кож на га за гі ну-

ла га ад са ма губ ства пры хо дзіц ца 

звыш 20 ча ла век, якія здзейс ні лі 

су іцы даль ную спро бу.

— Боль шасць лю дзей, якія 

імк нуц ца па кон чыць з са бою, не 

ма юць цвёр да га на ме ру па мер ці. 

Мно гія са ма губ цы ад кры та па пя-

рэдж ва юць пра свае на ме ры. Та му 

да ўсіх та кіх па гроз вар та ста віц ца 

сур' ёз на, — ка жа псі хо лаг.

На мес нік га лоў на га ўра ча па 

па гра ніч най псі хі ят рыі га рад-

ско га клі ніч на га псі хі ят рыч на га 

дыс пан се ра Ве ра ІВА НІЦ КАЯ 

тлу ма чыць, што ўсе су іцы ды дзе-

ляц ца на тры гру пы: праў дзі выя, 

сха ва ныя і дэ ман стра тыў ныя.

Праў дзі вы су іцыд ні ко лі не бы-

вае спан тан ным, хоць ча сам і вы-

гля дае да во лі не ча ка ным. Яму заў-

сё ды па пя рэд ні ча юць пры гне ча ны 

на строй, дэ прэ сіў ны стан ці прос та 

дум кі аб сы хо дзе з жыц ця. Пры-

чым на ва коль ныя, на ват са мыя 

бліз кія лю дзі, ня рэд ка та кі стан 

ча ла ве ка не за ўва жа юць (асаб лі-

ва ка лі не хо чуць гэ та га). Свое-

асаб лі вы тэст на га тоў насць да са-

праўд на га су іцы ду — раз ва жан ні 

ча ла ве ка пра сэнс жыц ця. Та му 

свай го ро ду «гру пу ры зы кі» па су і-

цы дзе скла да юць пад лет кі і ста-

рыя.

— Але асноў ная част ка су іцы-

даў — гэ та спро ба вес ці дыя лог, 

толь кі вось та кім свое асаб лі вым і 

цал кам не  пры дат ным для гэ та га 

ме та дам. Гэ та так зва ны дэ ман-

стра тыў ны су іцыд, — ад зна чае 

Ве ра Іва ніц кая. — Боль шасць са-

ма губ цаў, як пра ві ла, ха це лі зу сім 

не па мер ці, а толь кі да сту кац ца да 

ка гось ці, звяр нуць ува гу на свае 

праб ле мы, па клі каць на да па мо гу. 

Та ко му ча ла ве ку вар та да но сіць, 

што ні хто не пры му шае яго жыць 

сіл ком, і ка лі ён хо ча ў гэ тым жыц-

ці быць знач най асо бай, то ці не 

лепш пры клас ці сваю га ла ву і ру кі 

да та го, каб да сяг нуць знач нас ці 

больш адэ кват ны мі спо са ба мі.

Сха ва ны су іцыд — лёс тых, 

хто ра зу мее, што са ма губ ства — 

не са мы леп шы шлях вы ра шэн-

ня праб ле мы, але тым не менш 

ін ша га спо са бу ча ла век знай сці 

не мо жа. І та кія лю дзі вы бі ра юць 

не ад кры ты сы ход з жыц ця, а так 

зва ныя су іцы даль на аб умоў ле ныя 

па во дзі ны.

— Гэ та і ры зы коў ная яз да на 

аў та ма бі лі, і за ня ткі эк стрэ маль ны-

мі ві да мі спор ту або не бяс печ ным 

біз не сам, і доб ра ах вот ныя па езд кі 

ў га ра чыя кроп кі, і на ват ал ка голь-

ная ці нар ка тыч ная за леж насць. 

Не вар та да вя раць і рас паў сю джа-

на му мі фу аб тым, што, маў ляў, 

«хто ка жа пра са ма губ ства, ні ко лі 

гэ та га не зро біць», — пе ра сце ра-

гае ўрач. — Так, за ява аб маг чы-

мым су іцы дзе мо жа быць і дэ ман-

стра цы яй, але мо жа быць і кры кам 

аб да па мо зе, які пры чым вы рваў ся 

вы пад ко ва. І не спе цы я ліс ту «ды яг-

наз» тут па ста віць вель мі скла да-

на. Та му раю не па кі даць без ува гі 

та кія вы каз ван ні.

На што вар та звяр нуць 
ува гу ў па во дзі нах 
бліз ка га?

1. Сы ход у ся бе. Імк нен не па-

быць сам-на сам з са бой на ту раль-

нае і нар маль нае для кож на га ча-

ла ве ка. Але будзь це на па га то ве, 

ка лі за мкну тасць, ад асаб лен не 

ста но вяц ца глы бо кі мі і пра цяг лы-

мі, ка лі ча ла век сы хо дзіць у ся бе, 

цу ра ец ца ўча раш ніх сяб роў і та-

ва ры шаў.

2. Кап рыз насць і пе ра бор лі-

васць. Кож ны з нас час ад ча су 

кап ры з ні чае, ханд рыць. Гэ ты стан 

мо жа быць вы клі ка ны на двор' ем, 

са ма ад чу ван нем, стом ле нас цю, 

служ бо вы мі або ся мей ны мі праб-

ле ма мі. Але ка лі на строй ча ла ве ка 

амаль што дзён на ва га ец ца па між 

уз бу джэн нем і ўпад кам, пры чы ны 

для тры во гі ві да воч ныя. Іс ну юць 

важ кія свед чан ні, што па доб ныя 

эма цы я наль ныя ва ган ні з'яў ля юц-

ца прад вес ні ка мі смер ці.

3. Дэ прэ сія. Гэ та глы бо кі эма-

цы я наль ны ўпа дак, які ў кож на га 

ча ла ве ка пра яў ля ец ца па-свой-

му. Не ка то рыя лю дзі ста но вяц ца 

за мкну ты мі, сы хо дзяць у ся бе, але 

пры гэ тым мас кі ру юць свае па чуц-

ці на столь кі доб ра, што на ва коль-

ныя доў га не за ўва жа юць пе ра мен 

у іх па во дзі нах. Адзі ны шлях у та-

кіх вы пад ках — пра мая і ад кры тая 

раз мо ва з ча ла ве кам.

4. Агрэ сіў насць. Ча сам ак там 

са ма губ ства па пя рэд ні ча юць ус-

пыш кі раз драж нен ня, гне ву, злос-

ці, жорст кас ці да на ва коль ных. Ня-

рэд ка па доб ныя з'я вы аказ ва юц ца 

за клі кам су іцы дніка звяр нуць на 

яго ўва гу, да па маг чы. Ад нак па-

доб ны за клік звы чай на дае про ці-

лег лы вы нік — не пры яз насць на-

ва коль ных і іх ад чу жэн не. За мест 

ра зу мен ня ча ла век да ма га ец ца 

асу джэн ня збо ку.

5. Па ру шэн не апе ты ту. Ад сут-

насць ці, на ад ва рот, не нар маль на 

па вы ша ны апе тыт цес на звя за ны 

з са ма раз бу раль ны мі дум ка мі і па-

він ны заў сё ды раз гля дац ца як кры-

тэ рый па тэн цый най не бяс пе кі.

6. Раз да ча па да рун каў на ва-

коль ным. Не ка то рыя лю дзі, якія 

пла ну юць су іцыд, па пя рэд не раз-

да юць бліз кім, сяб рам свае рэ-

чы. Як па каз вае во пыт, гэ тая ак-

цыя — пра мы прад вес нік бу ду ча га 

ня шчас ця. У кож ным та кім вы пад ку 

рэ ка мен ду ец ца сур' ёз ная і ад кры-

тая гу тар ка для вы свят лен ня на ме-

раў па тэн цый на га су іцы дніка.

7. Псі ха ла гіч ная траў ма. Кож-

ны ча ла век мае свой ін ды ві ду-

аль ны эма цы я наль ны па рог. Да 

яго зло му мо жа пры вес ці буй ное 

эма цы я наль нае ўзру шэн не або 

лан цуг дроб ных траў мі ру ю чых пе-

ра жы ван няў, якія па сту по ва на за -

па шва юц ца. Рас ста ван не з род ны-

мі, до мам, звык лым ла дам жыц ця, 

су тык нен не са знач ны мі фі зіч ны мі 

і ма раль ны мі на груз ка мі, не зна ё-

мая аб ста ноў ка і ат мас фе ра мо-

гуць здац ца ча ла ве ку тра ге ды яй 

яго жыц ця. Ка лі да гэ та га да да-

ец ца раз вод баць коў, смерць або 

ня шчас це з кім-не будзь з бліз кіх, 

аса біс тыя ня го ды, у яго мо гуць 

уз нік нуць дум кі і на строі, якія за-

 кан чва юц ца су іцы дам.

8. Пе ра ме ны ў па во дзі нах. 

Рап тоў ныя, не ча ка ныя зме ны 

ў па во дзі нах ча ла ве ка па він ны 

стаць прад ме там уваж лі ва га на зі-

ран ня. Ка лі стры ма ны, не га вар кі, 

за мкну ты ча ла век не ча ка на для 

на ва коль ных па чы нае шмат жар-

та ваць, смя яц ца, бал ба таць, вар та 

пры гле дзец ца да яго. Та кая зме-

на ча сам свед чыць пра адзі но ту, 

якую ча ла век глы бо ка пе ра жы вае 

і імк нец ца сха ваць пад мас кай ве-

ся лос ці і бес кла пот нас ці. Ін шым 

тры вож ным сімп то мам з'яў ля ец ца 

зні жэн не энер ге тыч на га ўзроў ню, 

уз мац нен не па сіў нас ці, абы яка-

васць да зно сін, жыц ця.

9. Па гро за. Лю бое вы ка за нае 

імк нен не сыс ці з жыц ця па він на 

ўспры мац ца сур' ёз на. Гэ тыя за явы 

мож на ін тэр прэ та ваць як пра мое 

па пя рэ джан не аб рых ту е мым са-

ма губ стве. У та кіх вы пад ках нель-

га да пус каць чэр ствас ці, агрэ сіў-

нас ці да су іцы дніка, якія толь кі 

пад штурх нуць яго да вы ка нан ня 

па гро зы. На ад ва рот, не аб ход на 

пра явіць вы трым ку, спа кой, пра-

па на ваць яму да па мо гу, кан суль-

та цыю ў спе цы я ліс таў.

10. Ак тыў ная па пя рэд няя пад-

рых тоў ка: збі ран не атрут ных рэ-

чы ваў і ле каў, па кі дан не ба я вых 

па тро наў, ма люн кі з тру на мі і кры-

жа мі, раз мо вы пра су іцыд як пра 

лёг кую смерць, на вед ван не мо гі-

лак і ма ляў ні чыя пра іх апа вя дан ні, 

час тыя раз мо вы аб та гас вет ным 

жыц ці.

Што ра біць, ка лі іс нуе 
су іцы даль ная ры зы ка 
ці ўжо ад бы ла ся 
спро ба?

Час цей за ўсё лю дзі ў ста не 

стрэ су ці су іцы даль ных ры зык, а 

так са ма пас ля здзейс не най спро-

бы ад чу ва юць га лоў ную праб ле-

му — праб ле му зно сін, ня здоль-

насць або не маг чы масць аб мер ка-

ваць з кімсь ці ўзнік лыя праб ле мы. 

Та му дыя лог з ча ла ве кам у гэ ты 

час з'яў ля ец ца не ацэн ным.

Пер шы крок у па пя рэ джан ні са-

ма губ ства — уста ля ван не да вер-

лі вых зно сін. Ка лі іх да сяг нуць не 

ўда ец ца, уз ні кае сі ту а цыя, у якой 

маў чан не і на рас та ю чае на пру-

жан не ў ад но сі нах не да зва ля юць 

ажыц ця віць ні я кіх ка рыс ных дзе-

ян няў для ча ла ве ка. Страх спра-

ва ка ваць су іцы даль ныя па во дзі ны 

раз мо вай пра са ма губ ства, аб мер-

ка ван нем су іцы даль ных ду мак і 

сіг на лаў пры вод зяць да ад сут нас ці 

эфек тыў най ка му ні ка цыі.

БУДЗЬ ЦЕ 
ПО БАЧ!
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ШТО ДА ЛЕЙ?
1. Уваж лі ва па слу хай це ча ла ве ка, які ад ва жыў ся на са ма за бой-

ства. Пры кла дзі це ўсе на ма ган ні, каб зра зу мець праб ле му, сха ва ную 

за сло ва мі.

2. Аца ні це сур' ёз насць на ме раў і па чуц цяў ча ла ве ка.

3. Аца ні це глы бі ню эма цы я наль на га кры зі су. Ча ла век мо жа ад чу-

ваць сур' ёз ныя цяж кас ці, але пры гэ тым не ду маць пра са ма губ ства. 

Час та ча ла век, які ня даў на зна хо дзіў ся ў ста не дэ прэ сіі, рап там па чы-

нае бур ную, ня спын ную дзей насць. Та кія па во дзі ны мо гуць слу жыць 

пад ста вай для тры во гі.

4. Уваж лі ва па стаў це ся да ўсіх, на ват са мых ня знач ных скар гаў і 

крыў даў ча ла ве ка. Не грэ буй це ні чым са ска за на га.

5. Не бой це ся пра ма спы таць, ці не ду мае ён пра са ма губ ства. 

Час та ча ла век бы вае ра ды маг чы мас ці ад кры та вы ка заць свае праб-

ле мы.

На ступ ныя пы тан ні да па мо гуць за вес ці гу тар ку пра са ма губ ства 

і вы зна чыць сту пень ры зы кі ў гэ тай сі ту а цыі:

Па доб на на тое, што ў ця бе неш та зда ры ла ся. Што ця бе му-

чыць?

Ты ду маў ка лі-не будзь пра са ма губ ства?

Якім чы нам ты збі ра еш ся гэ та зра біць? (Гэ тае пы тан не да па мо жа 

вы зна чыць сту пень ры зы кі: чым больш пад ра бяз на рас пра ца ва ны 

план, тым вы шэй шая ве ра год насць яго ажыц цяў лен ня.)

І апош няе. Ка лі вы не ве да е це, што ска заць, не ка жыце ні чо га. 

Але будзь це по бач!

otr-online.ru

«Боль шасць лю дзей, якія 
імк нуц ца па кон чыць з са бою, 
не ма юць цвёр да га на ме ру 
па мер ці. Мно гія са ма губ цы 
ад кры та па пя рэдж ва юць пра 
свае на ме ры. Та му да ўсіх 
та кіх па гроз вар та ста віц ца 
сур' ёз на»,

Да лі кат ная тэ маДа лі кат ная тэ ма

Як вы зна чыць глы бі ню 
эма цы я наль на га кры зі су ў бліз ка га ча ла ве ка?

З
ГОД НА з да ны мі Су свет най ар га ні за цыі ахо вы 

зда роўя, са ма губ ства з'яўля ец ца 13-й па лі ку 

пры чы най смя рот нас ці ва ўсім све це, а ва 

ўзрос та вым дыя па зо не ад 15 да 44 га доў — уво гу ле 

чац вёр тай. Пры гэ тым ёсць пад ста вы мер ка ваць, 

што ўзро вень за рэ гіст ра ва ных са ма губ стваў за-

ста ец ца за ні жа ным на 20 %, а ў не ка то рых рэ гі ё нах 

све ту — на 100 % з пры чы ны са цы яль ных ці рэ лі-

гій ных по гля даў, якія пе ра ва жа юць у той ці ін шай 

дзяр жа ве.


