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ПЕРЕДМОВА

Будь-яке самогубство — надзвичайно сумна подія. Це вели-
чезний біль для членів родини та друзів загиблих, які не ро-
зуміють, чому так сталося. Їхній смуток невідворотно мно-
житься, коли вони запитують у себе, чи могли щось зробити, 
щоб запобігти цій смерті.

Щороку у світі внаслідок самогубств помирає понад 700 000 
людей. Кожен випадок — це трагедія, що має далекосяжні 
наслідки для сімей, друзів та громад. Ці смерті передчасні, 
у них не було жодної потреби, і тому цей посібник настіль-
ки важливий.

Ми не можемо — і не маємо права — ігнорувати проблему 
самогубства. Попри те, що деякі країни роблять питання за-
побігання самогубствам пріоритетним, надто багато країн 
залишаються осторонь. Ми не зможемо виконати «Цілі ста-
лого розвитку» Організації Об’єднаних Націй та «План дій 
з питань психічного здоров’я» Всесвітньої організації охо-
рони здоров’я щодо скорочення смертності від самогубств 
у світі, якщо ми не трансформуємо наші зусилля в ефектив-
ні заходи для запобігання самогубствам. 

LIVE LIFE — це концепція ВООЗ щодо запобігання само-
губствам. Вона детально описує практичні аспекти впро-
вадження чотирьох науково обґрунтованих підходів до за-
побігання самогубствам, а також шість основоположних 
для цього впровадження принципів. У цьому посібнику під-
ходи та принципи LIVE LIFE доповнено прикладами з різних 
країн світу. Ці приклади показують різні види діяльності, що 
надихають, у різних контекстах. Ми сподіваємося, що осо-
би, які приймають рішення, візьмуть до уваги досвід країн 
та громад, які досягли успіху у запобіганні самогубствам.

LIVE LIFE визнає роль держави та громад у запобіганні са-
могубствам. Наразі відомо, що 38 країн мають національ-
ну стратегію запобігання самогубствам. Попри те, що вер-
шиною державного реагування на проблему самогубства 
є фінансована державою національна стратегія запобігання 
самогубствам, що містить принципи та підходи LIVE LIFE, 
відсутність такої стратегії не повинна перешкоджати краї-
ні розпочати впровадження LIVE LIFE. Впровадивши LIVE 
LIFE, країни зможуть розробити комплекс загальнонаціо-
нальних заходів щодо запобігання самогубствам.

Цей посібник — каталізатор науково обґрунтованої діяль-
ності з боку державної влади. Він дозволяє захистити лю-
дей, які опинилися у важкому дистресі та можуть скоїти 
самогубство.

Але запобігання самогубствам — обов’язок не лише держа-
ви. Кожен із нас може допомогти, виявляючи увагу до своїх 
друзів, родин та колег, пропонуючи їм свою підтримку, коли 
є підстави вважати, що вона їм потрібна. Це може мати вирі-
шальне значення.

Тедрос Аданом Гебреісус, генеральний директор  
Всесвітньої організації охорони здоров’я 

© ВООЗ / NOOR / Арко Датто
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1 Посібник із впровадження LIVE LIFE був розроблений шляхом консультаційного процесу. Технічні експерти та експерти з різних країн, виконавці та люди з життє-
вим досвідом з усіх регіонів ВООЗ зробили свій внесок у проведення опитувань та інтерв’ю, що передували розробці посібника, а також взяли участь у двох консуль-
тативних зустрічах та міжнародному рецензуванні.

Stevens (USA), Deborah Stone (USA), Elly Stout (USA), Karla 
Thorpe (Canada), Barbara Van Dahlen (USA), Lakshmi Vijayaku-
mar (India), Yeshi Wangdi (Bhutan), Danuta Wasserman (Swe-
den), Claire Whitney (USA), Shirley Windsor (United Kingdom), 
Petr Winkler (Czechia), Brianna Woodward (Australia), Joana Za-
simavičienė (Lithuania).

Учасники нарад щодо розробки та доопрацювання по-
сібника Helal Uddin Ahmed (Bangladesh), Ella Arensman 
(Ireland), Phanindra Prasad Baral (Nepal), Karline Brathwaite 
(Trinidad and Tobago), Vladimir Carli (Sweden), Lai Fong 
Chan (Malaysia), Jayamal De Silva (Sri Lanka), Mindu Dorji 
(Nepal), Ahmad Hajebi (Islamic Republic of Iran), Manfriedine 
Kandjii (Namibia), Basu Dev Karki (Nepal), Alexandr Kasal 
(Czechia), Elena Kazantseva (Mongolia), Myung Ki (Republic 
of Korea), Masashi Kizuki (Japan), Käthlin Mikiver (Estonia), 
Yutaka Motohashi (Japan), Jane Pirkis (Australia), Steven Platt 
(United Kingdom), Juan Manuel Quijada Gaytán (Mexico), 
Thilini Rajapakshe (Sri Lanka), Rohan Ratnayake (Sri Lanka), 
Util Richmond-Thomas (Guyana), Ignas Rubikas (Lithuania), 
Diana Tejadilla (Mexico), Yongsheng Tong (China), Bayarmaa 
Vanchindorj (Mongolia), Esther Walter (Switzerland), Yeshi 
Wangdi (Bhutan), Claire Whitney (USA), Anna Williams, (United 
Kingdom), Petr Winkler (Czechia).

Штаб-квартира ВООЗ 
Richard Brown, Kenneth Carswell, Batool Fatima, Michelle Funk, 
Brandon Gray, Fahmy Hanna, Brian Ogallo, Alison Schafer, 
Chiara Servili, Inka Weissbecker.

Регіональні офіси ВООЗ 
Florence Baingana, WHO Regional Office for Africa; Renato 
Oliveira e Souza, Claudina Cayetano and Carmen Martinez 
Viciana, WHO Regional Office for the Americas; Nazneen 
Anwar, WHO Regional Office for South-East Asia; Dan 
Chisholm, Elena Shevkun and Meredith Fendt-Newlin, WHO 
Regional Office for Europe; Khalid Saeed, WHO Regional 
Office for the Eastern Mediterranean; Martin Vandendyck, WHO 
Regional Office for the Western Pacific.

ПОДЯКИ 
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Офіси ВООЗ у країнах світу 
Catarina Dahl, WHO Country Office Brazil; Jennifer Hall, WHO Country Office Fiji; Edwina Zoghbi, 
WHO Country Office Lebanon; Bolormaa Sukhbaatar, WHO Country Office Mongolia; Kedar 
Marahatta, WHO Country Office Nepal; Olga Manukhina, WHO Country Office Russian Federation; 
Thirupathy Suveendran, WHO Country Office Sri Lanka; Wendy Emanuelson-Telgt, WHO Country 
Office Suriname; Taraleen Malcolm, WHO Country Office Trinidad and Tobago; Manuel De Lara and 
Akfer Karaoğlan Kahiloğullari, WHO Country Office Turkey; Rajiah Abu Sway, WHO Country Office 
West Bank and Gaza Strip.

Адміністративна підтримка 
Ophel Riano (WHO), Evelyn Finger (WHO), Zahiri Malik (WHO)

Виробнича група 
Редагування: David Bramley, Switzerland

ВООЗ хоче подякувати за фінансові внески:

• Уряду Японії;

• Корейському центру запобігання самогубствам;

• Партнерству з загального охоплення послугами охорони здоров’я  
(UHC Partnership), яке отримує фінансування та підтримку від:

 ◦ Бельгії

 ◦ Європейського Союзу

 ◦ Люксембургу — Aid & Development

 ◦ Ірландії — Irish Aid

 ◦ Франції — Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères

 ◦ Японії — Ministry of Health, Labour and Welfare

 ◦ Сполученого Королівства — Department for International Development

 ◦ Всесвітньої організації охорони здоров’я (WHO)
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СТИСЛИЙ ЗМІСТ

ВСТУП

Щороку внаслідок самогубств помирає понад 700 000 лю-
дей. Зменшення на третину світових показників смертно-
сті внаслідок самогубств до 2030 року — мета і показник 
(єдиний у сфері охорони психічного здоров’я), зазначе-
ні у «Цілях сталого розвитку» ООН (ЦСР3) і «Комплексно-
му плані дій в галузі психічного здоров’я на 2013–2030 роки» 
ВООЗ. Також зменшення смертності через суїцид на 15% 
до 2023 року є одним із пріоритетів «Тринадцятої загальної 
програми на 2019–2023 роки» ВООЗ.

Наразі шанси досягти глобальних цілей у сфері запобігання 
самогубствам до 2030 року досить примарні. ВООЗ закли-
кає уряди країн вжити необхідних заходів для запобігання 
самогубствам. Найкращий варіант — розробка комплексних 
національних стратегій запобігання самогубствам. Як дер-
жавні органи влади, так і громади можуть зробити свій вне-
сок у запобігання самогубствам шляхом впровадження LIVE 
LIFE — концепції ВООЗ, яка допомагає країнам світу розбу-
довувати систему запобігання самогубствам, на основі якої 
потім можна створювати комплексну національну стратегію 
запобігання самогубствам. Цей посібник створений для всіх 
країн, незалежно від того, мають вони національну страте-
гію запобігання самогубствам чи ні.

ЧАСТИНА І.  
ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ LIVE LIFE

Основні принципи LIVE LIFE наступні:

• Аналіз ситуації

• Мультисекторальна співпраця

• Підвищення обізнаності та адвокація

• Розбудова спроможностей

• Фінансування

• Нагляд, моніторинг та оцінювання

У Частині І всі ці принципи розкриті за допомогою запитань 
«Що?», «Чому?», «Де?», «Коли?», «Хто?» та «Як?» Кожен 
із принципів супроводжує таблиця необхідних елементів 
та «поради щодо реалізації», а у вставках наведені прикла-
ди різних країн світу.

Аналіз ситуації дозволяє вивчити передумови та поточ-
ну ситуацію із самогубствами і запобіганням самогубствам 
у певній країні, тому він необхідний для планування та реа-
лізації заходів із запобігання самогубствам. Аналіз ситуації 
може носити національний, регіональний чи локальний ха-
рактер, його повинна проводити на початку будь-якої діяль-
ності із запобігання самогубствам окрема робоча група, що 
складається із фахівців, зацікавлених сторін та осіб із життє-
вим досвідом зіткнення із самогубством. Робоча група зби-
рає дані (наприклад, показники рівня самогубств та самоуш-
коджень, найпоширеніші способи самогубства, фактори, що 
провокують чи передують самогубствам, чинне законодав-
ство, послуги та ресурси), проводить аналіз ситуації, скла-
дає звіт та ділиться ним із особами, які приймають рішення 
та надають фінансування, а також політиками, щоб вплинути 
на мобілізацію ресурсів та/або отримати необхідні повнова-
ження. Найбільшими проблемами є захист та конфіденцій-
ність даних, а також уникнення заохочення до самогубств.

Мультисекторальна співпраця необхідна, оскільки факто-
ри ризику, пов’язані із самогубством та його запобіганням, 
охоплюють багато сфер. Загальнодержавний або загаль-
носуспільний підхід можна застосовувати у всіх державних 
секторах чи відомствах. Він передбачає залучення неуря-
дових та громадських груп. Коли керівництво покладається 
на державу, цей підхід полегшує обмін знаннями, методоло-
гіями та досвідом, а також обмін даними та дослідженнями, 
що стосуються самогубств. Він також допомагає забезпечи-
ти прозорість та підзвітність. Цю співпрацю потрібно розпо-
чинати на ранніх етапах, уряд і партнери мають перекона-
тися, що вони достатньо підготовлені. Мультисекторальний 
підхід спирається на спільне бачення співпраці, узгоджений 
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метод залучення і планове оцінювання. Проблеми мо-
жуть виникнути, якщо сектори, не пов’язані з охороною здо-
ров’я, вважають самогубство виключно проблемою секторів 
охорони здоров’я. Потрібно чітко визначити роль кожної за-
цікавленої сторони та узгодити дії на той випадок, якщо за-
цікавленим особам буде важко виконувати свої обов’язки.

Ефективність підвищення обізнаності та адвокації за-
лежить від організації процесу спілкування, орієнтовано-
го на публічну аудиторію. Підвищення обізнаності привертає 
увагу людей до того, що самогубство — серйозна проблема. 
Адвокація має на меті сприяння змінам, наприклад, декримі-
налізації самогубств або створенню національної стратегії 
запобігання самогубствам. Масштаби підвищення обізнано-
сті та адвокації запобігання самогубствам можуть варіювати-
ся від подій в межах однієї громади до загальнонаціональних 
публічних інформаційних кампаній, постійних, регулярних 
чи щорічних (наприклад, Всесвітній день запобігання само-
губствам). Інформаційні кампанії можуть очолювати «борці». 
Важливо визначити основний меседж, адаптувати його до ці-
льової аудиторії, вибрати засоби комунікації і заздалегідь пе-
ревірити прийнятність та потенційний вплив цього меседжу. 
Ініціативи повинні мати чітку спрямованість та містити заклик 
до дії, наприклад, зв’язувати людей зі службами підтримки, 
а не звертатися до питання самогубства загалом. 

Розбудову спроможностей можна координувати на наці-
ональному рівні або ж проводити на рівні громади. Її можна 
здійснювати шляхом включення запобігання самогубствам 
до навчальної програми або програми підвищення кваліфі-
кації медичних працівників. Поштовхом до розбудови спро-
можностей також можуть стати високий рівень самогубств 
або стигматизація самогубств.

Розбудова спроможностей може бути спрямована на ме-
дичних працівників, персонал служби екстреної допомоги, 
вчителів та тих, хто працює з молоддю, а також інших лю-
дей, наприклад, перукарів або барменів, які часто спілку-
ються зі своїми клієнтами. Для неспеціалізованих медич-
них працівників та медичних працівників громади можна 
використовувати модуль про самоушкодження/самогубства 
з Посібника з втручання ВООЗ mhGAP (ВООЗ, 2019b) та від-
повідні навчальні матеріали. Рекомендовано використову-
вати модель навчання тренерів для збільшення людських 
ресурсів, необхідних для проведення навчання. Оскільки 
коло слухачів дуже широке, важливо, щоб навчальна про-
грама була адаптована до соціокультурного контексту, а та-
кож щоб вона розширювала знання реципієнтів про само-
губство та його запобігання.

Фінансування запобігання самогубствам часто є недостат-
нім через такі фактори, як несприятливі економічні умови, 

відсутність пріоритезації самогубств як серйозної пробле-
ми сфери громадського здоров’я та відсутність розуміння 
того, що самогубствам можна запобігти. Запити на фінансу-
вання повинні фокусуватися на розробці та впровадженні 
політики, стратегій та планів, а не лише на розвитку послуг. 
Посібник дає поради щодо того, як підходити до збору ко-
штів для запобігання самогубствам, зазначаючи, що це має 
бути постійний процес. Описано етапи формування бюдже-
ту, а також вивчення та визначення потенційних спонсорів, 
розробка пропозицій та підтримка стосунків із особами, що 
надають фінансування, незалежно від їхнього рішення. За-
цікавлені сторони заохочують ділитися історіями, які демон-
струють вплив добре профінансованих заходів щодо запобі-
гання самогубствам.

Нагляд може надавати необхідну для впровадження під-
ходів LIVE LIFE інформацію про самогубства та самоушко-
дження. В розділі описано джерела інформації, такі як си-
стема реєстрації актів цивільного стану та природного руху 
населення, медичні документи та поліцейські матеріали, 
вербальна аутопсія та дослідження певних груп населення. 
Проте багато що також залежить від того, як здійснювався 
нагляд раніше. Краще віддати перевагу достовірним даним 
із кількох репрезентативних регіонів, аніж недостовірним 
щодо всієї країни. Отримані дані, зокрема показники само-
губств і самоушкоджень та конкретні тенденції, можуть до-
помогти в діяльності щодо запобігання самогубствам.

Моніторинг та оцінювання необхідні для того, щоб оці-
нити, чи досягає підхід бажаного результату, чи проходило 
його впровадження належним чином і чи є він ефективним, 
у тому числі економічно. Виявляти зміни рівня самогубств 
складно, але необхідно для того, щоб оцінити, чи досягає 
LIVE LIFE запланованого результату — зменшення кілько-
сті самогубств та самоушкоджень. Рекомендовано створи-
ти окрему групу, відповідальну за моніторинг та оцінювання 
LIVE LIFE (за участі, наприклад, епідеміологів, працівників 
органів статистики, колекторів даних). Корисним може бути 
і партнерство з науково-освітніми закладами. Потрібно ви-
значити результати та показники діяльності, ставлячи за го-
ловну мету зменшення рівня самогубств та самоушкоджень. 
У посібнику наголошується, що без чітких цілей та показ-
ників буде важко продемонструвати прогрес, а отже, важче 
обґрунтувати фінансування.

ЧАСТИНА ІІ.  
LIVE LIFE: ОСНОВНІ ЕФЕКТИВНІ ПІДХОДИ 
ДО ЗАПОБІГАННЯ САМОГУБСТВАМ

У посібнику описані наступні підходи:

• Обмеження доступу до засобів скоєння самогубства 
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• Взаємодія зі ЗМІ щодо відповідального  
висвітлення теми самогубства 

• Розвиток соціально-емоційних життєвих  
навичок у підлітків 

• Раннє виявлення, оцінка, ведення та подальший  
супровід осіб із суїцидальною поведінкою.

Як і до основних принципів у Частині І, до кожного підхо-
ду Частини ІІ додаються запитання «Що?», «Чому?», «Де?», 
«Коли?», «Хто?» та «Як?».

Обмеження доступу до засобів скоєння самогубства — 
основний та універсальний доказовий підхід до запобіган-
ня самогубствам. Залежно від країни, це може передбачати 
заборону високотоксичних особливо небезпечних пестици-
дів, регулювання продажу вогнепальної зброї, встановлен-
ня загорож у місцях, де можна зістрибнути з висоти, обме-
ження доступу до арматури та інші заходи, що ускладнюють 
доступ до засобів скоєння самогубства. Більшість людей 
із суїцидальною поведінкою сумніваються, обираючи між ба-
жанням жити і померти, багато самогубств скоюються ім-
пульсивно у відповідь на гострі стресові фактори. Зниження 
доступності летальних засобів може дати людям, що опини-
лися у складному становищі, важливий час, протягом якого 
гостра фаза кризи може закінчитися раніше, аніж буде вжи-
то невідворотних заходів. У цьому розділі за приклад взято 
пестициди, які, за оцінками, використовують у кожному п’ято-
му випадку самогубства в усьому світі. Особливо актуальна 
ця проблема в країнах з великим відсотком сільського насе-
лення та значною часткою сільськогосподарського сектора.
Для обмеження доступу до пестицидів потрібно налагодити 
міжсекторальну співпрацю усіх зацікавлених сторін, зокре-
ма міністерств охорони здоров’я та сільського господарства, 
регуляторних та реєстраційних органів, а також лідерів гро-
мад. Той самий принцип мультисекторального загальнонаці-
онального підходу застосовується і до інших засобів скоєння 
самогубства (наприклад, транспортний сектор та необхід-
ність встановлення загорож). На індивідуальному рівні чле-
нів сім’ї можна попросити не залишати у вільному доступі 
можливі засоби скоєння самогубства (наприклад, пестици-
ди, вогнепальну зброю, ножі, ліки), якщо в будинку є особа 
з суїцидальною поведінкою.

Важливо, що дані досліджень свідчать про те, що обмежен-
ня засобів одного методу самогубства не обов’язково при-
зводить до збільшення використання інших засобів і спосо-
бів самогубства.

Взаємодія зі ЗМІ щодо відповідального висвітлен-
ня теми самогубства важлива, оскільки висвітлення са-
могубств у ЗМІ може викликати зростання кількості само-
губств через наслідування, особливо якщо це самогубство 

знаменитості, а також якщо детально описується спосіб ско-
єння самогубства. Метою на рівні країни є співпраця з на-
ціональними ЗМІ (та соціальними мережами), а на місцево-
му рівні — з місцевими ЗМІ, наприклад, місцевими газетами 
чи радіостанціями. Посібник радить моніторити висвітлення 
теми самогубства та пропонує наводити приклади відомих 
людей, які поділилися своїми історіями успішного одужан-
ня після проблем із психічним здоров’ям або суїцидальних 
думок. Також рекомендується співпрацювати з соціальни-
ми мережами для підвищення обізнаності та вдосконален-
ня протоколів виявлення та видалення шкідливого контенту.

Розвиток соціально-емоційних життєвих навичок у під-
літків — головна мета рекомендацій ВООЗ «Сприян-
ня процвітанню підлітків» (HAT). Підлітковий вік (10–19 
років) — критично важливий період для набуття соціаль-
но-емоційних навичок, а також період високого ризи-
ку появи психічних розладів. НАТ рекомендують не зо-
середжуватися безпосередньо на темі самогубства, 
а використовувати позитивний підхід до охорони психічно-
го здоров’я. Серед інших рекомендацій — навчання осві-
тян, забезпечення безпечного шкільного середовища (на-
приклад, програми протидії булінгу), посилання на служби 
підтримки, чітка політика та протоколи дій для персоналу 
при виявленні ризику самогубства, а також підвищення обі-
знаності батьків щодо психічного здоров’я та факторів ри-
зику. Вчителям і вихователям необхідно пояснювати, що 
обговорення теми самогубства з молоддю не збільшує ри-
зик самогубства, але підвищує імовірність того, що молодь 
звернеться до них, коли потребуватиме підтримки. Також 
слід подбати про здоров’я персоналу.

Раннє виявлення, оцінка, ведення та подальший супро-
від осіб із суїцидальною поведінкою. Ці поради поклика-
ні гарантувати, що люди з суїцидальними ризиками та після 
спроби самогубства отримають необхідну підтримку та до-
гляд. Вони стосуються медичних працівників та інших осіб, 
у тому числі членів родини, які можуть контактувати з людь-
ми із групи ризику. Також ці поради стосуються систем охо-
рони здоров’я, які повинні зробити запобігання самогубствам 
одним із основних компонентів для того, щоб вчасно втрути-
тися, коли виникає загроза самогубства. Крім того, слід на-
давати підтримку людям, які вчинили спробу самогубства, 
і тим, хто втратив близьких через самогубство. Оскільки за-
побігання самогубствам часто не є пріоритетним для систем 
охорони здоров’я, посібник рекомендує проводити адвокацію 
запобігання самогубствам серед політиків, підвищувати обі-
знаність громад та надавати докази ефективності діяльності 
із запобігання самогубствам, у тому числі економічної.

Чотири додатки містять: 1) список секторів та сторін, за-
цікавлених у запобіганні самогубствам; 2) 30 вставок 
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з прикладами діяльності щодо запобігання самогубствам 
у різних країнах (на додачу до 43 вставок у тексті посібника); 
3) систему показників LIVE LIFE з переліком цілей, резуль-
татів та показників LIVE LIFE; та 4) список рекомендованих 
джерел на тему запобігання самогубствам, впорядкованих 
за принципами та підходами: аналіз ситуації, мультисекто-
ральна співпраця, підвищення обізнаності та адвокація, роз-
будова спроможностей, фінансування, нагляд, моніторинг 
та оцінювання, обмеження доступу до засобів скоєння само-
губства, взаємодія зі ЗМІ щодо відповідального висвітлення 
теми самогубства, розвиток соціально-емоційних життєвих 
навичок у підлітків, раннє виявлення, оцінка, ведення та по-
дальший супровід осіб із суїцидальною поведінкою.

ВСТУП 

© ВООЗ / Володимир Шуваєв

ПЕРЕДУМОВИ

Щороку внаслідок самогубств помирає понад 700 000 лю-
дей. Серед них — представники різних соціально-еко-
номічних груп. Самогубство — четверта за розповсю-
дженістю причина смерті серед молоді віком 15–29 років 
та третя — серед дівчат віком 15–19 років. Переважна 
більшість самогубств (77%) припадає на країни з середнім 
і низьким рівнем доходів.1

Кожне самогубство — це трагедія з довгостроковими на-
слідками для родини, друзів, громади. Зменшення кіль-
кості смертей внаслідок самогубств у всьому світі —гло-
бальне завдання і мета людства. Зменшення на третину 
світових показників смертності внаслідок самогубств — 
мета і показник (єдиний у сфері охорони психічного здо-
ров’я), зазначені у «Цілях сталого розвитку» ООН (ЦСР)2 
і «Комплексному плані дій в галузі психічного здо-
ров’я на 2013–2030 роки» ВООЗ. Також зменшення смерт-
ності через самогубство на 15% до 2023 року є одним 
із пріоритетів «Тринадцятої загальної програми на 2019–
2023 роки» ВООЗ3 (ЗП13).

Починаючи з 2010 року, спостерігається незначне змен-
шення глобального стандартизованого коефіцієнту смерт-
ності внаслідок самогубства. Проте глобальна тенденція 
маскує тенденції регіональні та національні. Не всі краї-
ни приділяють належну увагу запобіганню самогубствам, 
а в деяких кількість самогубств зростає. Наразі шанси до-
сягти глобальних цілей у цій сфері до 2030 року досить 
примарні. Це означає, що якщо терміново не вжити належ-
них послідовних заходів для запобігання самогубствам, 
глобальних цілей не буде досягнуто, а багато смертей, які 
можна було б відвернути, стануть реальністю.

Необхідно докласти значних зусиль, щоб зменшити кіль-
кість випадків самогубств. Тому ВООЗ створила цей посіб-
ник, щоб допомогти країнам здійснювати ефективні заходи, 
беручи за точку відліку концепцію ВООЗ щодо профілакти-
ки самогубств LIVE LIFE.

1 WHO Global health estimates: leading causes of death. Geneva: World 
Health Organization (https://www.who.int/data/gho/data/themes/mortality-and-
globalhealth-estimates/ghe-leading-causes-of-death, accessed 28 January 2021).

2 Global indicator framework for the Sustainable Development Goals and targets 
of the 2030 Agenda for Sustainable Development. New York: United Nations (https://
unstats.un.org/sdgs/indicators/Global%20Indicator%20Framework%20after%20
2020%20review_Eng.pdf, accessed 28 January, 2021).

3 Thirteenth General Programme of Work. Geneva: World Health Organization 
(https://www.who.int/about/what-we-do/thirteenth-general-programme-
ofwork-2019---2023, accessed 28 January 2021).

https://www.who.int/data/gho/data/themes/mortality-and-globalhealth-estimates/ghe-leading-causes-of-death
https://www.who.int/data/gho/data/themes/mortality-and-globalhealth-estimates/ghe-leading-causes-of-death
https://unstats.un.org/sdgs/indicators/Global%20Indicator%20Framework%20after%202020%20review_Eng.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/indicators/Global%20Indicator%20Framework%20after%202020%20review_Eng.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/indicators/Global%20Indicator%20Framework%20after%202020%20review_Eng.pdf
https://www.who.int/about/what-we-do/thirteenth-general-programme-ofwork-2019---2023
https://www.who.int/about/what-we-do/thirteenth-general-programme-ofwork-2019---2023
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ВООЗ закликає уряди країн вжити необхідних заходів 
для запобігання самогубствам. Найкращий варіант — роз-
робка комплексних національних стратегій запобіган-
ня самогубствам. Комплексна національна урядова стра-
тегія — це потужний інструмент і гарантія того, що влада 
та інші зацікавлені сторони докладатимуть належних зусиль 
для запобігання самогубствам у країні; що їхні дії будуть мо-
ніторити та координувати; що ці питання будуть важливими 
у політичному порядку денному; і що виділятимуться кошти 
для здійснення всіх необхідних дій. Попри прогрес і те, що 
деякі країни активно займаються запобіганням самогубств, 
у 2018 році лише 38 країн мали спеціальні національні стра-
тегії запобігання самогубствам (WHO, 2018a). Окрім того, 
влада часто недооцінює необхідність координувати втілен-
ня цих стратегій після їхнього прийняття. 

Проблеми реалізації національних планів дій у сфері не-
інфекційних захворювань (НІЗ) виникають внаслідок не-
достатнього фінансування, обмежених можливостей, від-
сутності міжсекторальної взаємодії, стандартизованого 
моніторингу і оцінювання (Tuangratananon et al., 2019). 
Справді, оцінювання національних стратегій запобігання  
самогубствам помітно бракує.

Відсутність комплексних національних стратегій не повин-
на бути перепоною для  вживання заходів щодо запобігання 
самогубствам. У багатьох країнах, що не мають такої стра-
тегії, розгорнуто активна діяльність — від створення груп 
підтримки тих, хто вижив після спроби самогубства, до про-
світницької роботи та адвокації груп ризику. Зацікавлені чле-
ні спільноти (див. Додаток 1 з переліком секторів і зацікавле-
них сторін) отримають вигоду від впровадження будь-якого 
компоненту концепції LIVE LIFE; це може стати початком ді-
яльності із запобігання самогубствам у країні, що може по-
тенційно набути загальнонаціонального масштабу. Тому як 
державні органи влади, так і громада можуть зробити свій 
внесок у запобігання самогубствам шляхом впровадження 
LIVE LIFE від верхніх гілок влади до нижніх і навпаки. 

LLIVE LIFE — це концепція ВООЗ, покликана допомогти 
з впровадженням та зробити загальнонаціональними  
такі чотири основні доказові підходи до запобігання  
самогубствам: 

• обмеження доступу до засобів вчинення самогубства 
(наприклад, заборона вільного продажу особливо  
небезпечних пестицидів);

• взаємодія зі ЗМІ щодо відповідального  
висвітлення теми самогубств;

• розвиток соціально-емоційних життєвих  
навичок у підлітків; 

• завчасне виявлення, оцінка, ведення та подальший  
супровід осіб із намірами здійснення самогубства; 

• Передумовами для успішного впровадження  
та масштабування цих основних підходів  
є наступні шість фундаментальних принципів:

• аналіз ситуації;

• мультисекторальна співпраця;

• підвищення обізнаності та адвокація

• розбудова спроможностей;

• фінансування;

• нагляд, моніторинг та оцінювання.

Кожен із принципів і підходів LIVE LIFE сприяє зменшенню 
кількості самогубств, а їхнє поєднання матиме синергетич-
ний ефект, коли всі компоненти, взаємодіючи, створюють 
додаткові переваги (Harris et al., 2016; Yip & Tang, 2021). На-
приклад, захід із підвищення обізнаності може сприяти по-
ширенню тренінгів з розбудови спроможностей, що, у свою 
чергу, допоможе раніше виявляти осіб з намірами вчинити 
самогубство.

Потрібно працювати над повним впровадженням концеп-
ції LIVE LIFE у всіх країнах і контекстах. LIVE LIFE слугує 
відправною точкою, з якої країни можуть розбудовувати 
подальшу науково обґрунтовану діяльність та створюва-
ти комплексну національну стратегію запобігання самогуб-
ствам. Усі принципи та підходи, описані у цьому посібнику 
LIVE LIFE — компоненти реагування на національному рівні 
та, як правило, є частиною національної стратегії запобіган-
ня самогубствам. Країни, що мають таку національну стра-
тегію, або в яких запобігання самогубствам інтегроване в іс-
нуючі відповідні плани дій, наприклад такі, що стосуються 
психічного здоров’я, зловживання алкоголем та НІЗ, вигра-
ють від гарантування того, що їхні стратегії чи плани дій ви-
конуються з пріоритезацією цих компонентів.

ДЛЯ КОГО ЦЕЙ ПОСІБНИК?

Цей посібник створений для: всіх країн, незалежно від того, 
мають вони національну стратегію запобігання самогуб-
ствам чи ні;

• національних або місцевих координаційних центрів  
з питань психічного здоров’я, запобігання самогубствам, 
зловживання алкоголем чи НІЗ;

• зацікавлених членів громади та таких, що вже займають-
ся запобіганням самогубствам.
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ПРО ЩО ЦЕЙ ПОСІБНИК?

Цей посібник містить інформацію про те, як встановлювати 
фундаментальні принципи та впроваджувати головні ефек-
тивні науково обґрунтовані підходи LIVE LIFE (Малюнок 1).

Зокрема, про те:

• що таке принципи і підходи LIVE LIFE;

• чому вони важливі для запобігання самогубствам;

• де їх можна впроваджувати;

• коли варто це робити;

• хто відповідає за впровадження; 

• як втілювати ці принципи та підходи. 

Також цей посібник містить:

• вставки з прикладами по тексту 
та приклади різних країн у Додатку 2 стор. 96;

• поради щодо впровадження.

Окрім того:

• Додаток 1 містить список секторів та зацікавлених сторін, 
які можна залучати до LIVE LIFE;

• У Додатку 2 зібрано більше прикладів  
з різних країн та громад;

• Додаток 3 містить систему показників,  
яка може бути використана для моніторингу  
впровадження програми LIVE LIFE;

• Додаток 4 містить перелік додаткових  
джерел інформації.

Малюнок 1. Основні принципи та підходи LIVE LIFE

ЩО ТАКЕ LIVE LIFE?

основні принципи

Аналіз ситуації

Мультисекторальна співпраця

Розбудова спроможномтей

Фінансування

Нагляд, супровід та оцінювання

Обмеження  
доступу  
до вчинення

Взаємодія  
зі ЗМІ щодо  
відального  
висвітлення

Розвиток  
життєвих  
навичок  
у молоді

Завчасне  
виявлення  
і підтримка

Підвищення обізнаності
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ЧОГО НЕМАЄ У ЦЬОМУ ПОСІБНИКУ?

Цей посібник не охоплює наступні теми:

• Розробка комплексної національної стратегії запобіган-
ня самогубствам на державному рівні, зразки страте-
гій, оскільки ця інформація є в інших публікаціях ВООЗ 
(WHO, 2012; WHO, 2014; WHO, 2018a);

• поетапний підхід до залучення громад до запобігання са-
могубствам, оскільки він доступний у публікації ВООЗ 

1 Engaging communities in preventing suicide; e-learning course. Geneva: World Health Organization (https://accesswho.campusvirtualsp.org/engagingcommunities-
preventing-suicide, accessed 28 January 2021).

(WHO, 2018d) та відповідному електронному навчально-
му курсі про залучення громад;1

• модель системи охорони здоров’я для запобігання са-
могубствам, фактори ризику та захисту, у тому числі 
системні, соціальні, суспільні, стосункові та індивідуаль-
ні проблеми та екологічна модель, оскільки всі ці питання 
висвітлені в іншій публікації ВООЗ (WHO, 2014). висвітле-
ні в іншій публікації ВООЗ (WHO, 2014).

Вставка 1. Координаційний комітет (або наглядовий комітет чи цільова група)

Координаційний комітет (або наглядовий комітет чи цільова група) необхідний для здійснення керівництва та коорди-
нації, структурування планування, забезпечення ресурсами, реалізації, моніторингу та оцінювання LIVE LIFE.

Робочі групи (підрозділи Координаційного комітету) створюються для впровадження окремих принципів та підходів. 
До кожної групи має входити член Координаційного комітету для підтримки послідовної скоординованої роботи.

До Комітету та робочих груп потрібно залучати представників влади, адміністрації та технічної експертизи. По можли-
вості потрібно налагодити співпрацю між державними, приватними та громадськими групами чи приватними особами 
(див. у Додатку 1 список секторів та зацікавлених осіб). До вищевказаних належать:

• особи, що займають керівні посади у відповідних секторах (наприклад, охорона здоров’я, освіта, працевлаштуван-
ня, соціальний розвиток);

• особи, що мають досвід та знання у сфері запобігання самогубствам [наприклад, експерти-науковці, працівники 
сектору охорони здоров’я, неурядових організацій (НУО)];

• особи з навичками та досвідом, характерними для певного принципу чи підходу (наприклад, до робочої групи для ана-
лізу ситуації повинні входити особи, які мають навички збору та аналізу даних, тоді як до робочої групи для взаємодії 
зі ЗМІ повинна входити особи із органів, що регулюють діяльність ЗМІ, або НУО, які мають досвід взаємодії зі ЗМІ);

• особи з досвідом зіткнення з самогубством (такі, що мали суїцидальні думки, вчинили спробу самогубства, догля-
дали за близькою людиною під час суїцидальної кризи чи втратили близьку людину внаслідок самогубство).

Не варто недооцінювати важливість встановлення чітких керівних принципів роботи Координаційного комітету і ро-
бочих груп. Так само чітке визначення ролей та відповідальності членів груп необхідне для забезпечення звітності 
щодо вжитих заходів. Немає необхідності створювати10 окремих робочих груп для всіх принципів і підходів LIVE LIFE, 
оскільки одна робоча група може послідовно працювати з декількома залежно від ресурсів та часових рамок. Зреш-
тою, робочі групи керують плануванням та реалізацією концепції LIVE LIFE у взаємодії з Координаційним комітетом. 
Робочі групи відповідальні за моніторинг впровадження принципів і підходів LIVE LIFE, наприклад, розробку графіків 
роботи та періодичні збори для оцінки діяльності з метою завчасного виявлення проблем. Робочі групи повинні бути 
готові звітувати перед Координаційним комітетом щодо виконання планів. 

https://accesswho.campusvirtualsp.org/engagingcommunities-preventing-suicide
https://accesswho.campusvirtualsp.org/engagingcommunities-preventing-suicide
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Вставка 2. Запобігання самогубствам в умовах надзвичайної ситуації

Гуманітарні кризи та надзвичайні ситуації (наприклад, стихійні лиха, збройні конфлікти, надзвичайні ситуації в галу-
зі охорони здоров’я) створюють ряд перешкод для запобігання самогубствам, таких як зміни керівництва, системи чи 
пріоритетів, питання безпеки та обмеження ресурсів. Проте під час надзвичайних ситуацій можуть зростати факто-
ри ризику самогубства, наприклад, фінансові труднощі, безробіття та соціальна ізоляція. Тому зусилля, спрямовані 
на запобігання самогубствам, є критично важливими. За таких обставин, можливо, доведеться зосередитись на най-
нагальніших та здійсненних пріоритетах запобігання самогубствам (Gunnell et al., 2020). Попри те, що цей посібник 
не охоплює комплексне обговорення запобігання самогубствам у кризових ситуаціях, варто згадати про наступне:

• Влада повинна враховувати вплив надзвичайної ситуації на фактори ризику самогубства та намагатися пом’якши-
ти наслідки за допомогою мультисекторальної співпраці. Це може бути, наприклад, співпраця із секторами працев-
лаштування та соціального забезпечення, сектором охорони здоров’я та гуманітарними організаціями, що допома-
гають людям у скрутному фінансовому становищі; обмеження доступу до засобів самогубства (розробка правил чи 
інструкцій для роздрібних торговців або керівників тимчасових таборів); спрощення доступу до послуг служб психо-
логічної та іншої підтримки у кризових ситуаціях.

• Влада країн, що надають прихисток особам, які постраждали від надзвичайних ситуацій, у тому числі біженцям 
та мігрантам, повинна враховувати конкретні фактори ризику та потреби цих осіб як частину заходів із запобігання 
самогубствам.

• Необхідно визначати та проводити ефективні заходи серед груп ризику, які особливо постраждали внаслідок над-
звичайної ситуації, наприклад, молоді або людей похилого віку, які втратили або загубили свою родину.

• Проводьте роботу зі ЗМІ, щоб мінімізувати кількість сенсаційних повідомлень про випадки самогубств у громадах, 
що постраждали внаслідок надзвичайної ситуації. 

• Підвищуйте компетентність персоналу системи охорони здоров’я та місцевих працівників щодо раннього виявлен-
ня, оцінки, контролю та відстеження ризиків самогубства. Спостерігачі в громадах та неспеціалізовані медпрацівни-
ки повинні вміти виявляти, підтримувати та працювати особами, схильними до самогубства, включно с психологіч-
ним втручанням, що застосовується у несприятливих умовах (WHO, 2016b). Надання послуг особам із груп ризику 
повинно бути пріоритетним, наприклад, послуги первинної медико-санітарної допомоги та програми, спрямовані 
на вирішення проблем, пов’язаних із захистом (у тому числі захистом дітей та жертв гендерного насильства).

ЯК МОЖНА ВИКОРИСТОВУВАТИ  
ЦЕЙ ПОСІБНИК?

• Країни повинні впроваджувати всі основні принципи 
та підходи LIVE LIFE.

• Попри те, що для запобігання самогубствам необхідні всі 
основні принципи та підходи, кожна країна може адапту-
вати концепцію відповідно до своїх ресурсів та соціокуль-
турного контексту. 

• Основні принципи та підходи LIVE LIFE не мають певно-
го хронологічного порядку впровадження. Попри це, най-
краще починати з аналізу ситуації і пам’ятати про необ-
хідність постійного нагляду та моніторингу 

• Відповідно, попри те, що розділи цього посібника взає-
мопов’язані, кожен з них можна вважати незалежним мо-
дулем, і країни можуть розпочинати з найбільш актуаль-
ного для них модуля. Зорієнтуватися допоможе аналіз 
ситуації, який варто зробити насамперед. 

• Впровадження всіх основних принципів та підходів LIVE 
LIFE буде корисним для національної стратегії запобіган-
ня самогубствам або може стати її частиною.

• За умови обмежених людських та фінансових ресурсів 
впровадження або розширення LIVE LIFE може потребу-
вати більше часу та здійснюватися відповідно до пріори-
тетних потреб країни.

Використання посібника залежить від контексту та поточ-
ної ситуації щодо запобігання самогубствам. Якщо ос-
новні принципи вже працюють, можна почати втілювати 
основні підходи. За інших обставин, можливо, доведеть-
ся почати з підготовки ґрунту для запобігання самогуб-
ствам або розгорнути діяльність у невеликому масштабі. 
У будь-якому разі, варто створити Координаційний комі-
тет і робочі групи (див. Вставку 1 стор. 17). Також було 
зібрано деякі міркування, які не є вичерпними, щодо над-
звичайних ситуацій у сфері охорони здоров’я та інших 
надзвичайних ситуацій (див. Вставку 2 стор. 18). 



 

     LIVE LIFE  |   19

• Якщо засоби надання особистої психологічної підтримки обмежені, створіть систему дистанційної підтримки (WHO, 
2018c). Переконайтеся, що персонал проходить відповідне навчання чином і почувається впевнено під час дистан-
ційного спілкування, особливо в управлінні ризиками.1

• Щоб забезпечити необхідний рівень охоплення потреб, слідкуйте за тим, щоб основний персонал, що працює з за-
побіганням самогубствам та охороною психічного здоров’я, не відволікали на інші завдання.

• Інформуйте постраждале населення про те, як піклуватися про своє психічне здоров’я, та про доступні послуги 
з охорони психічного здоров’я. Співпрацюйте з гуманітарними організаціями (наприклад, тими, що працюють у сфе-
рі охорони здоров’я, захисту прав людини, подолання неграмотності, забезпечення харчуванням, управління табо-
рами тощо), це полегшить надання допомоги особам, що постраждали та потребують психологічної підтримки. 

• Переконайтесь, що служби оперативного реагування мають доступ до надання психологічної підтримки. 

Щоб отримати більше інформації, скористайтеся наступними джерелами:

• Керівництво з гуманітарного втручання mhGAP (WHO, 2015).

• Відновлення: охорона психічного здоров’я після надзвичайних ситуацій (WHO, 2013).

• Керівництво Міжвідомчого постійного комітету (МПК) з психічного здоров’я та психосоціальної підтримки в умовах 
надзвичайної ситуації. Женева: Міжвідомчий постійний комітет.2

1 Керівництво щодо оперативних дій для мультисекторальних програм захисту психічного здоров’я та психосоціальної підтримки під час пандемії 
COVID-19. Женева: Міжвідомчий постійний комітет (https://interagencystandingcommittee.org/iasc-reference-group-mental-health-and-psychosocial-support-
emergency-settings/iasc-guidance).

2 Guidelines on mental health and psychosocial support in emergency settings. Geneva: Inter-Agency Standing Committee (https://www.who.int/mental_health/
emergencies/guidelines_iasc_mental_health_psychosocial_ june_2007.pdf).

© ВООЗ / Олів’є Асселін

https://interagencystandingcommittee.org/iasc-reference-group-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/iasc-guidance
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https://www.who.int/mental_health/emergencies/guidelines_iasc_mental_health_psychosocial_june_2007.pdf
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ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ LIVE LIFE

У цій частині описані основні принципи запобігання самогубствам.  
Вони формують основу для успішного впровадження ключових під-
ходів, комплексно сприяючи запобіганню самогубствам. До основних 
принципів належать 

ЧАСТИНА І

Ці принципи є спільними і для інших сфер охорони здоров’я.  
У цій частині впровадження кожного з них описане у контексті  
запобігання самогубствам.

аналіз ситуації;

розбудова  
спроможностей; 

мультисекторальна

співпраця;

фінансування;

підвищення обізнаності  
та адвокація; 

нагляд, супровід  
та оцінювання.
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АНАЛІЗ СИТУАЦІЇ 

ЩО?

Аналіз ситуації дозволяє вивчити передумови та поточ-
ну ситуацію щодо самогубств і запобігання самогубствам 
у певній країні на основі різноманітних даних.

ЧОМУ?

Аналіз ситуації необхідний для планування та реалізації за-
ходів із запобігання самогубствам. Він допомагає вияви-
ти, чим потрібно займатися в першу чергу, де є прогалини, 
а де можна досягти найкращого ефекту (наприклад, на яких 
засобах чи групах населення варто зосередитися). Він та-
кож допоможе уникнути дублювання діяльності та визначи-
ти сфери, де доцільно вжити негайних заходів. 

ДЕ?

Аналіз ситуації може носити національний, регіональний 
чи локальний характер, наприклад, охоплювати певний ра-
йон чи інше територіальне утворення (наприклад, табір бі-
женців чи школу). При аналізі ситуації в масштабі нації збір 
інформації потрібно проводити щодо різних соціодемогра-
фічних груп і регіонів, щоб вивчити реальні потреби і адап-
тувати під них підходи LIVE LIFE. Наприклад, самогубства 
через отруєння пестицидами частіше трапляються у сіль-
ськогосподарських регіонах країн з низьким і середнім рів-
нем доходів, тому обмеження доступу до пестицидів у місь-
ких регіонах є менш виправданим.

КОЛИ?

Аналіз ситуації потрібно проводити на початку будь-якої ді-
яльності із запобігання самогубствам, щоб мати достатньо 
інформації для планування роботи і втілення планів.

ХТО?

Аналіз ситуації повинен здійснюватися спеціальною робо-
чою групою. Необхідно подбати про механізми забезпечення 
прозорості та підзвітності аналізу. До групи повинні входити 
особи, що володіють різними навичками, у тому числі:

• особи з досвідом керівництва та координації аналізу си-
туації (наприклад, з Міністерства охорони здоров’я) або 
для аналізу ситуації у певному контексті —керівники 
з відповідного сектору (наприклад, сектору освіти для 
аналізу програм навчання навичок безпечної життєдіяль-
ності у школах);

• особи, що мають досвід проведення аналізу ситуації (на-
приклад, науковці);

• особи, що мають досвід збору та аналізу даних (напри-
клад, працівники управління статистики);

• зацікавлені сторони, які можуть надати потрібну інфор-
мацію (наприклад, персонал інформаційних систем охо-
рони здоров’я, судові слідчі, судмедексперти, працівники 
служби екстреної допомоги або персонал лікарні);

• представники громади, що мають відповідні знання 
та досвід (наприклад, такі, що мали справу з самогуб-
ством, охоронці табору, представники групи населення, 
що становить інтерес); 

• експерти з запобігання самогубствам (наприклад, нау-
ковці чи представники сфери охорони здоров’я). 

© ВООЗ/ Йоші Шімізу
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ЯК?

1. Створіть робочу групу для планування  
та здійснення аналізу (див. Вставку 1 стор. 17)

• Створіть робочу групу (див. розділ «ХТО?» стор. 21 
вище). Робоча група також відповідає за отримання всіх 
необхідних дозволів для доступу до даних та інформації, 
потрібних для аналізу ситуації. 

2. Визначте, які дані потрібно збирати

• На вибір інформації (Таблиця 1) впливає масштаб  
аналізу (національний чи локальний), доступні ресурси  
та часові рамки.

• Для ознайомлення можна користуватися готовим аналі-
зом ситуації у країнах зі схожими демографічними показ-
никами та ресурсами. 

Приклади даних Фактори, які потрібно враховувати

Кількість випадків самогубств  
та рівень смертності внаслідок них • Збирайте дані відповідно до: a) контексту(наприклад, національний, регіо-

нальний, районний, стаціонари лікарень, табори біженців тощо); б) груп на-
селення (все населення, представники певної статі чи вікової групи, пред-
ставники певних етнічних чи релігійних груп, особи зі статусом мігрантів, 
міське населення, сільське населення, особи з різним соціально-економіч-
ним статусом тощо).

• На додачу до цифр обчисліть показники (смертність або кількість випадків 
на 100 000 осіб), щоб визначити групи населення, які зазнають непропор-
ційного впливу.

• Вивчіть дані за багато років, щоб виявити тенденції.

Кількість та частота випадків  
заподіяння собі шкоди

Методи самогубства  
та заподіяння собі шкоди

Причини або фактори, що провокують 
самогубство, захисні фактори

Чинне законодавство  
чи політика щодо самогубств

• Який правовий статус осіб, що вчинили чи намагалися вчинити самогуб-
ство, та які юридичні наслідки для цих осіб (наприклад, судові вироки)?

• Там, де це застосовано, який стан декриміналізації самогубств, спроб са-
могубств та інших актів самоушкодження?

• Чи існує чинне законодавство або державна політика, що стосуються запо-
бігання самогубствам (наприклад, у сфері охорони психічного здоров’я, бо-
ротьби зі зловживанням алкоголем, з працевлаштування, страхування, со-
ціального забезпечення)?

Констатація факту самогубства
• Хто і як констатує факт самогубства?

• Поміркуйте, як констатація може вплинути на повідомлення  
про самогубство та якість наявних даних.

Реєстрація факту самогубства  
чи заподіяння собі шкоди

• Хто і як реєструє і повідомляє про факт самогубства  
чи заподіяння собі шкоди?

• За якими змінними дезагреговані дані?

Поточний стан реалізації  
та охоплення основних принципів  
і підходів LIVE LIFE 

• Які є можливості для ініціювання та спрощення їхнього впровадження?

• Чи проводилося оцінювання?

• Яка потрібна адаптація до умов у країні? Враховуйте прийнятність,  
доцільність та (економічну) ефективність.

• Розгляньте всю попередню діяльність із запобігання самогубствам  
(і чому її згорнули).

Таблиця 1. Приклади даних для аналізу ситуації
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Приклади даних Фактори, які потрібно враховувати

Поточні послуги

• Які послуги (державні та приватні) вже надаються у сфері охорони  
здоров’я, у даній громаді та інших відповідних секторах? Вивчіть перелік,  
популярність та якість цих послуг;

• Які недоліки наявних послуг?

Поточні ресурси

• Поточне фінансування запобігання самогубствам.

• Потенційні фінансові ресурси, які можна залучити.

• Доступні людські ресурси та яке додаткове навчання потрібне  
для впровадження LIVE LIFE?

Сектори та зацікавлені особи

• Які сектори потрібно залучати до мультисекторальної співпраці?1

• З якими НУО можна співпрацювати?

• Які є поточні проблеми з керівництвом, працівниками та партнерами.

Обізнаність про та ставлення до са-
могубства, запобігання самогубствам, 
психічного здоров’я та звернення 
за допомогою

• Перепони, з якими зіштовхуються люди (групи населення) під час пошуку 
допомоги.

• Проблеми, які виникають у представників галузі охорони здоров’я та суміж-
них професії при ранньому виявленні, оцінюванні, менеджменті та подаль-
шому супроводі, а також повідомленні про заподіяння собі шкоди.

1 У цьому документі «мультисекторальний» стосується різних державних секторів і галузей, а «зацікавлені сторони» — всіх інших недержавних організацій та фі-
зичних осіб, які можуть відігравати певну роль у запобіганні самогубствам. 

2 План спільних дій з охорони психічного здоров’я та добробуту. Європейський Союз; 2015 (https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/mental_health/docs/2017_
depression_suicide_ehealth_en.pdf).

3. Вирішіть, як можна збирати інформацію

• З’ясуйте, яка інформація є у вільному доступі, а яку  
потрібно отримати (див. розділ «Нагляд» стор. 59).  
Шукайте якомога свіжіші, достовірніші та конкретніші дані.

• Якщо достовірну інформацію отримати неможливо (на-
приклад, в країнах без офіційних інформаційних систем 
охорони здоров’я), збирайте неофіційні дані (думки екс-
пертів, інтерв’ю з важливими носіями інформації, обгово-
рення у фокус-групах тощо), це краще, ніж нічого.

• Якщо важливої інформації бракує, подумайте, які дані 
можна зібрати самостійно (або заплануйте зробити під 
час наступного аналізу ситуації).

• Поміркуйте, хто може допомогти отримати інформацію. 
Це також допоможе зрозуміти, які сектори та зацікавле-
ні сторони варто залучати до аналізу ситуації (див. Дода-
ток 1 з переліком секторів і зацікавлених осіб стор. 96). 
Переконайтеся, що включили до переліку людей з від-
повідним досвідом, що вони мають належну підготовку 
та підтримку, щоб ділитися цим досвідом з іншими під час 

обговорень.

• Щоб отримати повну картину ситуації, можливо, дове-
деться збирати інформацію з різних джерел (свідоцтва 
про смерть, дані служби невідкладної допомоги, медич-
них закладів, поліції тощо).

• Проведіть аналіз документації: звітів, поліцейської до-
кументації, нормативних актів, документів з описом про-
грам і послуг.2 Результати наукових досліджень також мо-
жуть бути у національній періодиці.

4. Складіть план дій та проведіть аналіз ситуації

• Окресліть етапи проведення аналізу ситуації.

• Щоб розрахувати бюджет, враховуйте потрібні вам ре-
сурси, як фізичні (технологічні засоби, приміщення для 
роботи тощо), як і людські.

• Розподіліть відповідальність за кожний етап між зацікав-
леними сторонами (наприклад, одні можуть проводити 
аналіз документації, інші — збирати інформацію з різних 
джерел, тощо).

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/mental_health/docs/2017_depression_suicide_ehealth_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/mental_health/docs/2017_depression_suicide_ehealth_en.pdf
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5. Складіть звіт і поділіться ним із головними зацікав-
леними сторонами, щоб забезпечити їх інформацією 
для планування реалізації концепції

• Складіть письмовий звіт на основі знайденої інформації 
з аналізом даних. Вкажіть, яка інформація не є достатньо 
надійною, а якої бракує та яким чином можна отримати 
додаткову достовірну інформацію.

• За результатами аналізу розробіть рекомен-
дації та запропонуйте конкретні коротко-, 

середньо- та довгострокові цілі, а також вкажіть ресур-
си, необхідні для їх досягнення. Переконайтеся, що люди 
з відповідним досвідом беруть участь у прийнятті рішень.

• Переконайтеся, що письмовий звіт погоджений з усіма 
зацікавленими сторонами.

• Поділіться звітом з тими, хто приймає важливі рішення, 
політиками та спонсорами, щоб вплинути на мобілізацію 
ресурсів та/чи отримати необхідні повноваження (див. 
Моніторинг та оцінювання стор. 67). 

Вставка 3. Аналіз ситуації щодо запобігання самогубствам у Чехії

Відповідно до рекомендацій ВООЗ (WHO, 2014) було проведено аналіз ситуації для Національного плану дій із запо-
бігання самогубствам (Kasal et al., 2019). Робота була розділена на чотири напрямки, які одночасно координував На-
ціональний інститут психічного здоров’я (НІПЗ). Аналіз ситуації є основним при розробці політики запобігання само-
губствам. Покроковий аналіз допоміг НІПЗ: 1) зрозуміти поточну ситуацію; 2) визначити проблеми та потреби системи, 
а також наявні можливості; встановити важливі партнерські відносини для подальшої співпраці з головними зацікав-
леними сторонами (наприклад, Міністерством охорони здоров’я, Міністерством освіти, молоді та спорту, лікарями за-
гальної практики, лікарями сектору охорони психічного здоров’я, людьми з відповідним досвідом). Аналіз ситуації пе-
редбачав картування ситуації (кроки 1 та 2), а також визначення та складання переліку підходів (кроки 3 та 4).

Чотири фази проведення аналізу ситуації в Чехії

Діяльність
Пошук та аналіз  
наявних джерел да-
них

Збір нових даних 
та створення плат-
форми зацікавле-
них сторін

Вибір можливих 
підходів для  
місцевого  
контексту

Складання кінцевого 
списку підходів після уз-
годження з зацікавленими 
сторонами

Мета Використовувати на-
явні дані та визначити, 
якої інформації бракує

Доповнити інформа-
ційні прогалини на-
дійними даними

Спиратися на раніше 
опубліковані дослі-
дження ефективних 
підходів до запобі-
гання самогубствам

Визначити з-поміж обраних 
підходів пріоритетні

Дія Визначити наявні дже-
рела даних, зібрати 
та проаналізувати ін-
формацію; залучи-
ти відповідні устано-
ви та переконатися, 
що наявні дані мож-
на використовуватися 
для постійного інфор-
мування та оцінки по-
дальших кроків

Визначити, зв’язати-
ся з, опитати та за-
лучити відповідні 
зацікавлені сторо-
ни. Проаналізува-
ти та інтерпретувати 
отримані дані

Знайти відповідні 
систематичні огляди 
та мета-аналізи, от-
римати інформацію 
про ефективні під-
ходи

Організувати очну або 
онлайн-зустріч, сприяти 
співпраці між зацікавленими 
сторонами, збирати всі ре-
левантні коментарі та дося-
гати консенсусу

Результат Попередній аналіз, ін-
терпретація наявних 
даних, виявлення про-
галин у знаннях

SWOT-аналіз 
та створення екс-
пертної платформи, 
яка також може ста-
ти частиною майбут-
нього впроваджен-
ня плану запобігання 
самогубствам

Попередній список 
обґрунтованих під-
ходів

Консенсус зацікавлених сто-
рін щодо короткого списку 
підходів, що відповідають 
цільовому контексту, та чіт-
кі пріоритети для майбут-
ніх дій із запобігання само-
губствам
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Вставка 4. Національне дослідження самогубства в Намібії

Високий рівень самогубств та відсутність доказової інформації про самогубства спонукали Міністерство охорони здо-
ров’я та соціального обслуговування (МОЗСО) Намібії провести у 2018 році національний аналіз ситуації для реаліза-
ції стратегій запобігання та лікування.

Серед іншого, дослідження стосувалося:

• поширеності летальних випадків самогубств та  спроб самогубства;

• поширеності думок про самогубство (ідей);

• причин самогубства;

• обізнаності та ставлення до самогубств, запобігання самогубствам та лікування; 

• доступності та ефективності допомоги, спрямованої на запобігання самогубствам.

Було сформовано робочу групу з представників МОЗСО, Статистичного агентства Намібії та Агентства зі сталого роз-
витку Африки (намібійська фірма, що проводить соціально-економічні дослідження). Відбулася організаційна зустріч, 
під час якої було узгоджено цілі та методологію дослідження. Соціальні працівники МОЗС пройшли навчання зі збору 
даних, а перед початком комплексного аналізу було проведено пілотне тестування.

Аналіз проводився на національному рівні та включав як якісні, так і кількісні методи дослідження, у тому числі:

• вивчення національних та міжнародних досліджень, політик та програм;

• вивчення інформації про самогубства, наданої поліцією Намібії;

• кількісні опитування випадково відібраних осіб у різних регіонах;

• якісні співбесіди з ключовими інформаторами на національному, регіональному та місцевому рівнях (наприклад, 
держслужбовцями, поліцейськими, медичними та соціальними працівниками, освітянами та духовними лідерами); 
людьми, які раніше робили спробу самогубства; обговорення у фокус-групах із випадково вибраними дорослими 
та молоддю.

На основі результатів дослідження було розроблено ряд рекомендацій, П’ятирічний національний стратегічний план 
щодо запобігання самогубствам у Намібії, а також нормативна база для запобігання самогубствам та лікування людей 
з суїцидальними настроями (Міністерство охорони здоров’я та соціального обслуговування Намібії, 2018 р.). 
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ПОРАДИ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ

Таблиця 2. Поради щодо проведення аналізу ситуації

Проблема Поради

Брак інформації

• Можна розпочинати аналіз ситуації на основі наявних поточних даних,  
розробивши рекомендації щодо вдосконалення даних  
у наступному аналізі ситуації.

• За потреби можна заповнювати прогалини в національних даних інформаці-
єю з міжнародних звітів. 

• Залучення членів громади може допомогти у зборі інформації.

Брак ресурсів

• Зосередьтеся на наявних даних та інформаційних пріоритетах,  
це допоможе вкластися у часові та ресурсні обмеження. Використовуйте 
просту модель, наприклад, SWOT-аналіз: аналіз сильних і слабких сторін, 
можливостей і загроз.

• Проконсультуйтеся з національними та міжнародними експертами щодо ос-
новних документів та наявних даних.

• Там, де бракує людських ресурсів (наприклад, кваліфікованих працівників для 
аналізу даних), співпрацюйте з особами, організаціями чи науковцями,  
які працюють чи працювали з аналізом ситуації за інших обставин.

Захист та конфіденційність даних

• Основне етичне питання при використанні даних про самогубства — захист 
приватного життя причетних. Це означає, що за жодних обставин не можна 
розголошувати особисту інформацію.

• При розповсюдженні інформації про засоби або місця скоєння самогубства 
існують певні відомі ризики. Зацікавлені сторони, які мають доступ до конфі-
денційних даних під час аналізу ситуації, повинні домовитись про дотримання 
конфіденційності даних та дотримуватися узгодженого комунікаційного плану 
щодо поширення інформації.
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ЩО?

Запобігання самогубствам неможливо покладати винятково 
на галузь охорони здоров’я, оскільки фактори ризику, пов’я-
зані із самогубством та його запобіганням, охоплюють ба-
гато сфер. Для того, щоб запобігання самогубствам було 
ефективним, потрібний мультисекторальний підхід. У цьому 
посібнику мультисекторальна співпраця охоплює підходи 
із залученням різних галузей і зацікавлених осіб:

• Мультисекторальні підходи іноді називають «загально-
державними», «міжсекторальними» або «інтерсектораль-
ними». Тобто це будь-яка ініціатива, до якої причетний 
більше ніж один державний сектор чи галузь, наприклад, 
охорона здоров’я, освіта, праця, транспорт, сільське гос-
подарство, юстиція, законотворення, оборона тощо.

• Підходи за участі багатьох зацікавлених сторін іноді на-
зивають «загальносуспільними». На відміну від мульти-
секторальних, вони передбачають співпрацю не лише 
з державними секторами, а й з неурядовими організація-
ми (НУО) або зацікавленими членами громади.

Запровадження LIVE LIFE потребує такої співпраці. На-
приклад, щоб обмежити доступ до засобів скоєння само-
губства, потрібна співпраця між секторами, що регулюють 
виробництво і продаж цих засобів (наприклад, у випадку 
з високоотруйними пестицидами це буде Міністерство сіль-
ського господарства), і зацікавленими сторонами (напри-
клад, продавцями і фермерами). Інший приклад — робота 

1 Приблизно п’ята частина самогубств пов’язана зі зловживанням алкоголем (ВООЗ, 2018e).

2 Державні інвестиції в активні програми зайнятості у період з 1970 по 2007 роки зменшили вплив безробіття як однієї з причин самогубств  
у країнах ЄС (Stuckler et al., 2009).

в школах, де потрібна співпраця між Міністерством освіти 
і зацікавленими сторонами в особі директорів шкіл, учите-
лів, учнів, батьків/опікунів і представників молодіжних  
організацій.

Необхідно співпрацювати з різними державними відом-
ствами над розробкою політики, законодавства чи програм 
щодо запобігання самогубствам. Наприклад, департамен-
ти, відповідальні за охорону фізичного і психічного здо-
ров’я, боротьбу зі зловживанням алкоголю1, надання послуг, 
розробку законодавства щодо запобігання насильству чи 
соціального забезпечення, або фіскальну політику2, повинні 
співпрацювати задля запобігання самогубствам. Часто за-
конодавство містить норми, що криміналізують самогубство 
або спробу самогубства. Це має системні наслідки і серйоз-
но заважає впровадженню принципів та підходів LIVE LIFE.
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Вставка 5.  
Декриміналізація самогубства в Ірландії

Самогубства в Ірландії декриміналізували 
у 1993 році, і це прискорило діяльність Ірландії з по-
передження самогубств. У роки, що передували цьо-
му, в Ірландії точилися активні публічні дебати щодо 
самогубств та запобігання самогубствам. Їх підігрі-
вали і нові психіатричні дослідження. Член ірланд-
ського парламенту (Dáil Éireann), заручившись під-
тримкою двох психіатрів, подав до уряду кілька 
звернень з проханням дозволити дебати щодо де-
криміналізації самогубства. До того часу самогуб-
ство було «мовчазним табу» в ірландському су-
спільстві. 1 липня 1993 року президент Ірландії Мері 
Робінсон підписала закон про декриміналізацію са-
могубства та спроб самогубства. Декриміналізація 
самогубств — один із перших кроків ірландського су-
спільства до визнання того факту, що самогубство 
та психічні розлади є серйозними питаннями систе-
ми охорони здоров’я. Це був початок довгого шляху 
до дестигматизації самогубств, заподіяння собі шко-
ди та психічних розладів. Цей процес триває і досі. 
Декриміналізація самогубства та початок дискусії 
про запобігання самогубствам сприяли створенню 
неурядових організацій, що займаються поширенням 
інформації про складну природу психічних розладів 
та самогубств. У 1995 році був створений Національ-
ний фонд досліджень самогубств. У 1996 році було 
створено Ірландську асоціацію суїцидології для на-
дання інформації та рекомендацій щодо питань, що 
стосуються самогубств і заподіяння собі шкоди, усім 
причетним до запобігання та стримування. Декримі-
налізація самогубств сприяла створенню у 1998 році 
першої в Ірландії Національної робочої групи з пи-
тань самогубств, яка стала першою скоординованою 
діяльністю у цій сфері. 

Далі за підтримки Міністерства охорони здо-
ров’я було розроблено першу Національну страте-
гію запобігання самогубствам на 2005–2014 роки 
«Reach Out». У 2015 році почати втілювати дру-
гу стратегію — Національну стратегію Ірландії 
щодо зменшення самогубств на 2015–2020 роки 
«Connecting for Life», яку було згодом продовжено ще 
на чотири роки до 2024 року.

Вставка 6. Вплив обставин на мульти-
секторальні дії щодо запобігання само-
губствам у Суринамі

З огляду на високий рівень самогубств у країні було 
створено робочу групу на чолі з районним упов-
новаженим (найвищий представник уряду), з під-
звітною йому групою, і під головуванням керівника 
Департаменту медичної психології. Практичним ко-
ординуванням групи займався спеціаліст із охорони 
здоров’я. До роботи залучалися також місцеві депар-
таменти міністерств охорони здоров’я, освіти та сіль-
ського господарства, громадські організації, лікарі 
та місцеві жіночі організації. Було організовано бага-
то соціальних та освітніх заходів. Групі було доручено 
розробити першу національну стратегію запобігання 
самогубствам у відповідності до чинного «Націо-
нального плану дій щодо захисту психічного здо-
ров’я на 2014–2020 роки». У червні 2016 року Націо-
нальна стратегія, яку підтримала Рада Міністрів, була 
опублікована. Фокус на психічному здоров’ї був дуже 
важливим. Підтримання зв’язків та регулярні дії три-
мали проблему запобігання самогубствам у полі зору. 
Однак незабаром у країні почалася глибока еконо-
мічна рецесія, і координатор, який відігравав важли-
ву роль у підтримці державного інтересу до запобіган-
ня самогубствам, не зміг утриматися на своїй посаді. 
Рецесія також зруйнувала більшу частину інфраструк-
тури, створеної для запобігання самогубствам. Ко-
лишні члени робочої групи втратили ентузіазм і вла-
ду, необхідні для реалізації найважливіших аспектів 
стратегії. Формально група була розпущена. Проте 
через деякий час колишній голова групи висловив за-
непокоєння (новопризначеному) міністру охорони здо-
ров’я щодо стану реалізації стратегії. На радість усім 
у 2018 році було призначено нового координатора 
з питань психічного здоров’я і відновлено діяльність 
щодо запобігання самогубствам у Суринамі.

поєднати місцеві потреби та національну політику, а також 
адаптувати ініціативи до місцевого контексту. Залучення 
громад також може сприяти формуванню почуття причет-
ності та колективної відповідальності за запобігання само-
губствам.

Багатогалузева співпраця у всіх її формах не може процві-
тати і рухати процеси вперед без чіткого керівництва. Успіш-
ний приклад дій від державного рівня до залучення місце-
вих зацікавлених сторін, показує Шрі-Ланка (Pearson et al., 
2010; Pearson et al., 2015).

Для мультисекторальної співпраці важлива взаємодія із за-
цікавленими членами громади (див. Додаток 1 з переліком 
секторів та зацікавлених сторін стор. 96). Це допомагає 
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Вставка 7. Інтеграція запобігання самогубствам у політику захисту психічного здоров’я  
та профілактики вживання психоактивних речовин у Лівані

В рамках Національної програми охорони психічного здоров’я Міністерства охорони здоров’я Лівану, підтриманої ВООЗ, 
було розроблено першу Національну стратегію захисту психічного здоров’я та профілактики і ліквідації наслідків вжи-
вання психоактивних речовин на 2015–2020 рр.1 Це перша ліванська стратегія такого роду, і запобігання самогубствам 
стало її частиною. Поштовхом до загальнонаціональних дій частково стала гуманітарна криза, яка виявила необхідність 
покращення стану психічного здоров’я нації. Запорука успіху розробки стратегії — активне включення в роботу всіх ос-
новних зацікавлених сторін, у тому числі місцевих і міжнародних НУО, агенцій ООН, наукових установ та професійних 
асоціацій. Зовнішня середньострокова оцінка стратегії показала, що її ефективна реалізація відбувається завдяки співп-
раці з залученням всіх зацікавлених сторін.

Деякі цілі стратегії сприяють запобіганню самогубствам відповідно до концепції LIVE LIFE, а саме:

• Для відповідального висвітлення у ЗМІ проблем психічного здоров’я та вживання психоактивних речовин, у тому чис-
лі питань самогубства, було розроблено відповідний посібник для ЗМІ із залученням медіафахівців2. У планах — 
розбудова спроможностей та вивчення потенціалу включення цього посібника до навчальних програм ВНЗ. Також 
був проведений круглий стіл із представниками медіа щодо ролі ЗМІ у запобіганні самогубствам як черговий крок 
до партнерства зі ЗМІ щодо сприяння охороні психічного здоров’я та запобіганню самогубствам у Лівані3.

• Для підвищення обізнаності громадськості, адвокації інтересів вразливих категорій населення та зменшення їхньої 
стигматизації, щорічно проводилися загальнонаціональні кампанії з підвищення рівня обізнаності щодо проблем 
психічного здоров’я, зокрема самогубств. Був створений інформаційний бюлетень із закликом загальносуспільного 
вирішення проблем4.

• Національна база для запобігання самогубствам та нагляду була розроблена відповідно до рамок ВООЗ.

1 Стратегія захисту психічного здоров’я та профілактики вживання психоактивних речовин. Бейрут: Міністерство охорони здоров’я, Ліван; 2015 (https://www.
moph.gov.lb/userfiles/files/Mental%20Health%20and%20Substance%20Use%20Strategy%20for%20Lebanon%202015-2020-V1_1-English.pdf).

2 Міністерство охорони психічного здоров’я, Ліван (2019). Практичний посібник для ЗМІ щодо висвітлення теми захисту психічного здоров’я та профілактики 
вживання психоактивних речовин. (https://www.moph.gov.lb/userfiles/files/Practical%20Guide%20for%20Media%20Professionals%20on%20the%20Coverage%20
of%20Mental%20Health%20and%20Substance%20Use.pdf).

3 Відео з Національної програми охорони психічного здоров’я, Ліван (https://www.facebook.com/watch/?v=720642161857689).

4 Запобігання самогубствам у Лівані (інфографіка). Бейрут: Міністерство охорони здоров’я, Ліван (https://www.moph.gov.lb/userfiles/files/Worls%20Suicide%20
Prevention%20Day%202020-Advocacy%20brief-Eng.pdf).

ЧОМУ?

Самогубство — проблема комплексна, тому для запобігання самогубствам потрібно координувати діяльність різних секто-
рів і зацікавлених сторін та мати хороший керівний центр, що спростить стратегічне планування. Мультисекторальна співпра-
ця дозволяє обмінюватися знаннями, методологією та висновками попередньої роботи, даними та дослідженнями, пов’язани-
ми із самогубствами (Kolves et al., 2021), а також координувати звітування про самогубство. Мультисекторальна співпраця дає 
можливість інтегрувати запобігання самогубствам в інші програми (наприклад, програми захисту психічного здоров’я, бороть-
би зі зловживанням алкоголю, НІЗ, гендерним насильством та програми захисту дітей). Для країн з обмеженими ресурсами 
така співпраця може стати відправною точкою для раціонального використання наявних ресурсів. Посилення координації між 
різними групами, які працюють над запобіганням самогубствам та суміжними напрямками, зробить роботу більш впорядкова-
ною, що, у свою чергу, дозволить уникнути дублювання зусиль та прагматично використовувати ресурси.

Мультисекторальна співпраця — запорука прозорості та підзвітності партнерів, а цілеспрямоване залучення громад — гарантія 
того, що діяльність відповідає потребам людей. Така співпраця не вимагає значного фінансування, проте спілкування про спіль-
ні цілі та координація зусиль зрештою повинні прискорити прогрес та покращити результативність запобігання самогубствам.

https://www.moph.gov.lb/userfiles/files/Mental%20Health%20and%20Substance%20Use%20Strategy%20for%20Lebanon%202015-2020-V1_1-English.pdf
https://www.moph.gov.lb/userfiles/files/Mental%20Health%20and%20Substance%20Use%20Strategy%20for%20Lebanon%202015-2020-V1_1-English.pdf
https://www.moph.gov.lb/userfiles/files/Practical%20Guide%20for%20Media%20Professionals%20on%20the%20Coverage%20of%20Mental%20Health%20and%20Substance%20Use.pdf
https://www.moph.gov.lb/userfiles/files/Practical%20Guide%20for%20Media%20Professionals%20on%20the%20Coverage%20of%20Mental%20Health%20and%20Substance%20Use.pdf
https://www.facebook.com/watch/?v=720642161857689
https://www.moph.gov.lb/userfiles/files/Worls%20Suicide%20Prevention%20Day%202020-Advocacy%20brief-Eng.pdf
https://www.moph.gov.lb/userfiles/files/Worls%20Suicide%20Prevention%20Day%202020-Advocacy%20brief-Eng.pdf
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• Місцева громадська організація «Embrace» спільно з Національною програмою охорони психічного здоров’я Мініс-
терства охорони здоров’я Лівану започаткували телефонну «гарячу лінію» для моральної підтримки та запобігання 
самогубствам.

• Для комплексної боротьби з вживанням різних психоактивних речовин, зокрема алкоголю, була розроблена міжві-
домча стратегія протидії вживанню психоактивних речовин.

• Ведеться робота над поширенням профілактичних заходів, які допоможуть молоді розвинути навички подолан-
ня життєвих труднощів. Відповідні освітні програми, спрямовані на охорону психічного здоров’я та запобігання вжи-
ванню шкідливих речовин у школах і поза ними, були адаптовані до національного контексту у співпраці з Міністер-
ством освіти Лівану. Ці програми також буде перевірено на можливість їхньої інтеграції у навчальні програми.

• Відбувається інтеграція послуг із захисту психічного здоров’я в систему первинної медичної допомоги, а також 
створюються громадські центри охорони психічного здоров’я, покликані зробити якісну психологічну допомогу до-
ступною та сприяти ранньому виявленню і наданню допомоги особам із суїцидальною поведінкою/схильністю 
до самоушкоджень та психічними розладами. Серед напрямків роботи — навчання працівників служби первинної 
медико-санітарної допомоги за допомогою Посібника з втручання mhGAP ВООЗ (WHO, 2019b).

• Також проводиться розбудова спроможностей працівників різних галузей щодо проблем психічного здоров’я  
(у тому числі самогубства), а саме:

 ◦ створено загальнонаціональний навчальний курс з питань психічного здоров’я, який, серед іншого, навчає соці-
альних працівників та працівників служб захисту дітей і протидії гендерному насильству виявляти та надавати 
допомогу особам з високим ризиком самогубства;

 ◦ розроблено протокол та навчальний курс з управління емоційними кризами, що, серед іншого, навчає працівни-
ків різних галузей виявляти та справлятися з ризиками самогубства.

• Питання захисту психічного здоров’я включають у програми реагування на сексуальне та гендерне насильство. 
У рамках цієї роботи питання виявлення психічних розладів та ризику самогубства були віднесені до інструментів 
оцінювання національних стандартних процедур оперативного реагування на сексуальне та гендерне насильство, 
розроблених Міністерством соціальних справ. Був розроблений чіткий протокол реагування на ризики самогубства, 
що також сприяє ранньому виявленню та вчасному наданню допомоги.

© ВООЗ / Крістофер Блек
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ДЕ?

Мультисекторальна співпраця необхідна для реалізації основних принципів та підходів LIVE LIFE. Керівництво зазвичай по-
кладається на державні органи (як правило, Міністерство охорони здоров’я), його повинна доповнювати взаємодія з сек-
торами та зацікавленими сторонами на всіх рівнях, наприклад, національними та місцевими органами влади, посадовими 
та приватними особами / організаціями членами громади. Наприклад, в Ісламській Республіці Іран губернатор кожного окру-
гу проводить регулярні міжгалузеві зустрічі з представниками ключових відомств (що працюють у таких сферах, як охорона 
здоров’я, сільське господарство, соціальне забезпечення, охорона громадського порядку, судова медицина, благодійність, 
освіта тощо) для обговорення проблем та досягнень.

Вставка 8. Локальні адаптації для реалізації заходів серед пріоритетних груп населення

В умовах, коли органи місцевого самоврядування забезпечують ефективне керівництво, місцеві плани дій — один 
із шляхів від національної стратегії запобігання самогубствам до адаптованого та скоординованого впровадження 
на місцевому рівні там, де це необхідно у першу чергу. Місцеві плани повинні бути адаптовані до потреб та наявних 
ресурсів місцевої громади, які можуть відрізнятися від визначених на національному рівні.

Прикладом того, як на основі Національного плану дій із запобігання самогубствам місцеві муніципалітети та префек-
тури зобов’язані розробляти місцеві плани реалізації заходів із запобігання самогубствам, є Японія. Це вважалося 
найкращим підходом для прискорення дій щодо запобігання самогубствам в Японії, оскільки місцеві органи влади кра-
ще розуміють жителів громади. Інструкції визначають роль органів влади префектури (які охоплюють кілька муніципа-
літетів) у підтримці роботи місцевих муніципалітетів. Уряд та Японський центр підтримки протидії самогубствам (ЯЦП-
ПС) підтримують місцеве самоврядування як фінансово, так і технічно.

Система охорони здоров’я Англії підтримала райони у розробці міжвідомчих планів. Термін реалізації планів — кві-
тень 2019 року. Впровадження Плану реалізації послуг з охорони психічного здоров’я Національної служби охорони 
здоров’я (НСОЗ) на 2019 / 20–2023 / 24 роки передбачає кругове фінансування для підтримки реалізації міжвідомчих 
планів запобігання самогубствам. У цих планах задіяні всі основні місцеві державні установи та волонтери заради за-
побігання самогубствам на місцевому рівні. Місцеві стратегії та плани визначають конкретні дії відповідних відомств 
(на основі англійської національної стратегії, вказівок NHS England та NHS Improvement) для зменшення кількості са-
могубств в усіх районах Англії. Успіх цього підходу пояснюється складанням детальних планів до підписання угоди 
про підтримку фінансування; узгодженням місцевих планів з національними настановами; визначенням навчальних 
днів, коли різні установи, які отримують фінансування, можуть вчитися одна в одної та обмінюватися досвідом. Наці-
ональні та місцеві зусилля щодо запобігання самогубствам продовжують залишатися пріоритетом для уряду. Наразі 
розробляється національна система нагляду в режимі реального часу, яку очолює Служба охорони громадського здо-
ров’я Англії. NHS England та NHS Improvement запровадять Програму покращення безпеки психічного здоров’я, що на-
дає підтримку трастам охорони психічного здоров’я з метою зменшення кількості самогубств серед людей, що контак-
тують зі службами охорони психічного здоров’я.
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КОЛИ?

При впровадженні LIVE LIFE потрібно якомога раніше налагодити мультисекторальну співпрацю. Деякі види співпраці мо-
жуть бути тимчасовими заради вирішення конкретного питання, проте налагоджена мультисекторальна співпраця повинна 
бути частиною всіх заходів із запобігання самогубствам, щоб гарантувати всі вищеперераховані переваги. Ініціюючи потен-
ційну співпрацю, варто враховувати стан готовності1 до неї уряду та потенційних партнерів.

Вставка 9. Як уряд Бутану сприяв мультисекторальній співпраці

У 2015 році в Бутані вдалося отримати державну підтримку запобігання самогубствам після того, як на засіданні Ка-
бінету міністрів та парламентаріїв під головуванням почесного прем’єр-міністра було зачитано доповідь про резуль-
тати аналізу ситуації щодо самогубств у Бутані. Враховуючи масштабність та серйозність проблеми, уряд доручив 
створити спеціальну програму / підрозділ для запобігання самогубствам. Після цього було проведено загальнонаці-
ональне дослідження щодо зареєстрованих випадків самогубств, яке лягло в основу Плану дій Національної страте-
гії, розробленого та впровадженого у 2016 році. У Міністерстві охорони здоров’я було створено національну програму 
запобігання самогубствам для координації заходів із запобігання самогубствам по всій країні та залучення зацікав-
лених сторін до надання послуг із запобігання самогубствам. Оскільки запобігання самогубствам є комплексною про-
блемою і в її вирішенні беруть участь різні зацікавлені сторони, було створено Національний координаційний комітет 
для реалізації мультисекторальних заходів та інформування уряду про проблеми і прогрес у сфері запобігання само-
губствам. Для реалізації плану дій із запобігання самогубствам та створення платформи для обговорення прогресу, 
викликів та проблем, а також шляхів подальшого розвитку до співпраці були залучені відповідальні агентства з різ-
них департаментів. 

До зацікавлених сторін належать: Міністерство охорони здоров’я; Міністерство освіти (Департамент молоді та спор-
ту); Міністерство внутрішніх справ та культури (Департамент місцевого самоврядування); Королівська поліція Бутану; 
Орган контролю за обігом наркотичних речовин в Бутані (BNCA); Національна комісія у справах жінок та дітей (NCWC); 
«ВІДНОВЛЕННЯ» (НУО) — повага, навчання, просвіта та можливості для жінок; засоби масової інформації (телеба-
чення, національні газети, радіо); Міністерство сільського господарства; БМУХГ (Бутанський медичний університет 
імені Хесера Гьялпо); Інформаційно-комунікаційна агенція Бутану (BICMA); і Дратшанг (Комісія у справах чернецтва).

1 Це передбачає прагнення групи досягти змін та її віру у власну можливість це зробити (Weiner, 2020).

© ВООЗ / Квін Маттінґлі
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ХТО?

Керівництвом втілення загальнонаціональних концепцій на зразок LIVE LIFE повинна займатися держава, зокрема, Міністер-
ство охорони здоров’я, щоб визначити і поєднати зацікавлені сторони, які інакше б не співпрацювали (див. Додаток 1 із пере-
ліком секторів і зацікавлених осіб). Проте місцева влада може взяти на себе координацію роботи місцевих зацікавлених осіб. 
Наприклад, LifeSpan — це інтегрований підхід до запобігання самогубствам в Австралії, де мережі первинної медико-са-
нітарної допомоги ведуть багатогалузеве співробітництво, щоб забезпечити здійснення ініціатив під керівництвом грома-
ди.1 Серед основних партнерів — люди з відповідним досвідом. Серед унікальних прикладів співпраці є державно - приватне 
партнерство та зобов’язання з боку найвищих рівні держави

Вставка 10. Формування державно-приватного партнерства у США

Альянс дій із запобігання самогубствам у США — це державно-приватне партнерство, яке об’єднує понад 250 членів 
та на загальнонаціональному рівні координує роботу щодо запобігання самогубствам. У 2012 році Альянс дій об’єд-
нав різні зацікавлені сторони з державно-приватного сектора, у тому числі представників уряду, національних неко-
мерційних та бюджетних організацій, експертів із запобігання самогубствам, медичних працівників та людей з відпо-
відним досвідом. Національний альянс займається просуванням Національної стратегії, основними пріоритетними 
напрямками якої є привернення уваги до проблеми самогубств, посилення роботи з запобігання самогубствам у гро-
мадах та зміна ставлення до самогубств на національному рівні. Робота Альянсу дій стала можливою завдяки кіль-
ком ключовим факторам. По-перше, керівник федерального уряду визнав вагомий внесок потужного державно-при-
ватного партнерства у зменшення самогубств на загальнонаціональному рівні і був готовий підтримувати ці зусилля. 
По-друге, була готовність залучити кілька федеральних агентств та відомств і дозволити їм бути рівноправними 
партнерами ініціативи. По-третє, була можливість отримати державне фінансування у якості початкових інвестицій 
до моменту залучення приватного капіталу. Офіційне відкриття Альянсу дій 10 вересня 2010 р. яскраво продемон-
струвало високий рівень співпраці, адже на заході були присутні Міністр охорони здоров’я та соціальних служб і Мі-
ністр оборони. Міністр армії погодився стати співголовою державного сектора Альянсу, а колишній сенатор, який 
втратив сина через самогубство, — співголовою приватного сектора. Завдяки такій підтримці вдалося залучити бага-
то впливових осіб із недержавного сектора.

1 Комплексне запобігання самогубствам, тривалість життя (https://www.health.act.gov.au/about-our-health-system/office-mental-health-and-wellbeing/lifespan).

Авторитетність державної підтримки історично мала вели-
чезний вплив на мультисекторальну співпрацю щодо запобі-
гання самогубствам, а відтак і на здійснення заходів для по-
рятунку життів. Загальнодержавний підхід означає, що для 
запобігання самогубствам потрібна співпраця різних держав-
них установ і що це не винятково питання сектору охорони 
здоров’я. Такий вплив відмітили Президентська робоча гру-
па з питань запобігання самогубствам у Шрі-Ланці, уряд Япо-
нії та (перший в історії) призначений міністр з питань запобі-
гання самогубствам у Сполученому Королівстві, який зараз 
керує запобіганням самогубствам, охороною психічного здо-
ров’я та безпеки пацієнтів.

© WHO / Sebastian Oliel

https://www.health.act.gov.au/about-our-health-system/office-mental-health-and-wellbeing/lifespan
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Вставка 11. Вплив на найвищому рівні в Австралії

В Австралії запобіганням самогубствам на загальнонаціональному рівні почали займатися у 1997 році. Ця робота 
здійснюється переважно через проєкти в галузі охорони здоров’я (на загальнонаціональному рівні та на рівні окре-
мих штатів). Визнанням необхідності загальнодержавного підходу стало призначення у 2019 році першого в історії 
національного радника із запобігання самогубствам, підзвітного безпосередньо прем’єр-міністру. Допомагати на-
ціональному раднику покликана створена у серпні 2019 року Національна робоча група з питань запобігання само-
губствам під спільним управлінням Департаменту охорони здоров’я та Департаменту прем’єр-міністра і Кабінету Мі-
ністрів. До складу групи були відкомандировані представники різних урядових агенцій Австралійського Союзу. Для 
допомоги уряду у розробці ініціатив із запобігання самогубствам було створено Головний міжвідомчий виконавчий 
комітет з питань запобігання самогубствам в Австралійському Союзі. Також було призначено експертно-консульта-
тивну групу, щоб національний радник мав змогу отримувати поради від осіб з досвідом зіткнення із самогубством, 
дослідників, які займаються питаннями запобігання самогубствам, експертів з питань запобігання самогубствам се-
ред аборигенів та мешканців островів Торресової протоки, а також експертів з питань соціальної та громадської полі-
тики, пов’язаної з запобіганнями самогубствам.

Вставка 12. Залучення осіб із життєвим досвідом 

Осіб із життєвим досвідом потрібно залучати до всіх аспектів реалізації LIVE LIFE. Їхні знання надзвичайно важли-
ві і допомагають гарантувати, що діяльність із запобігання самогубствам відповідає реальним потребам осіб на межі 
скоєння самогубства. Залучення осіб з життєвим досвідом є гарантією задоволення реальних потреб людей, які по-
требують підтримки. Їхній досвід має вирішальне значення для інформування, впливу та вдосконалення всіх аспек-
тів запобігання самогубствам. Крім того, їхні історії можуть слугувати позитивним прикладом для осіб із суїцидаль-
ною поведінкою, тих, хто зазнає впливу від суїцидальної поведінки або хто втратив когось через самогубство. Люди 
з життєвим досвідом повинні входити до складу всіх робочих груп, що займаються втіленням принципів і підходів 
LIVE LIFE, брати активну участь у плануванні, розробці, впровадженні та оцінюванні діяльності. Усі робочі групи по-
винні враховувати точку зору таких людей.

Таке залучення не повинно бути символічним. До думок людей з життєвим досвідом потрібно дослухатися та інтегру-
вати цей зворотній зв’язок у розробку програм, реформування політики і покращення чи перепланування послуг. Під 
час планування заходів LIVE LIFE слід виділити достатньо часу та ресурсів для взаємодії з людьми з життєвим досві-
дом. Залучення може бути емоційним і часом складним для таких людей, тому слід обговорити деякі чутливі аспекти 
(наприклад, деталі методів вчинення самогубства). Повинна бути передбачена належна підтримка таких осіб під час 
їхньої участі в заходах1, а також слід вжити заходів для збереження анонімності.

У сфері запобігання самогубствам термін «особи з життєвим досвідом» застосовується до людей, які раніше мали 
суїцидальну поведінку, у тому числі думки про самогубство, та людей, які втратили когось через самогубство, напри-
клад, члена родини, друга чи колегу. Програма LifeSpan Lived Experience2 займається інтеграцією досвіду зіткнення 
із самогубством в роботу організацій. Програма «Троянди в океані»3 поширює найкращі набутки, як ефективно та без-
печно здійснити таку інтеграцію для людей з життєвим досвідом. Зразок ефективного залучення на прикладі Шот-
ландії наведено у Додатку 2.

1 Storytelling for suicide prevention checklist. National Suicide Prevention Lifeline (USA) (https://suicidepreventionlifeline.org/wp-content/uploads/2018/10/Lifeline-
Storytelling-Checklist.pdf).

2 LifeSpan lived experience framework. Black Dog Institute (Australia) (https://www.blackdoginstitute.org.au/wp-content/uploads/2020/04/bdi_lived-experience-
summit-2018_final.pdf).

3 Roses in the Ocean (Australia) (https://rosesintheocean.com.au/).

https://suicidepreventionlifeline.org/wp-content/uploads/2018/10/Lifeline-Storytelling-Checklist.pdf
https://suicidepreventionlifeline.org/wp-content/uploads/2018/10/Lifeline-Storytelling-Checklist.pdf
https://www.blackdoginstitute.org.au/wp-content/uploads/2020/04/bdi_lived-experience-summit-2018_final.pdf
https://www.blackdoginstitute.org.au/wp-content/uploads/2020/04/bdi_lived-experience-summit-2018_final.pdf
https://rosesintheocean.com.au/
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ХТО?

1. Сформуйте координаційну раду і розробіть спільне 
бачення співпраці (див. Вставку 1 стор. 17,  
Вступ стор. 14)

• Визначте осіб, які відіграватимуть головну роль у розвит-
ку та моніторингу співпраці. Обирайте лідерів, здатних 
згуртувати партнерів та координувати діяльність. Важли-
во залучати відповідних розпорядників бюджетних коштів 
та керівників національних/місцевих органів влади.

• Визначте цілі та масштаби співпраці, зрозумійте, чого ви 
сподіваєтесь досягти за допомогою співпраці, та яким 
мають бути її успішні наслідки (див. також Додаток 3 
стор. 119 та Моніторинг і оцінювання стор. 67).

• Сплануйте фінансування співпраці, зокрема, враховуючи 
часові рамки, витрати на транспорт та діяльність.

2. Визначте потенційних партнерів  
та спосіб їхнього залучення

• Проведіть картування потенційних партнерів (наприклад, 
під час аналізу ситуації), враховуючи наступне:

 ◦ роль у LIVE LIFE;

 ◦ поточне залучення у і ставлення до запобігання  
самогубствам;

 ◦ потенційні переваги та недоліки залучення  
до запобігання самогубствам;

 ◦ культурні чи релігійні переконання, соціальні  
та економічні обставини та звичні канали комунікації;

 ◦ стосунки з іншими секторами/зацікавленими  
особами;

 ◦ повноваження/вміння залучати всіх партнерів  
та просувати впровадження рекомендованих змін;

 ◦ який внесок вони можуть зробити у співпрацю

 ◦ (ресурси, вміння тощо);

 ◦ вигоди, які вони отримають від участі (на них можна 
наголошувати у процесі залучення до співпраці);

 ◦ проблеми, які можуть виникнути в разі залучення 
(можливі конфлікти, перепони, обмеження).

• Оберіть техніки залучення партнерів, наприклад:

 ◦ меморандум про взаємодію або співпрацю  
(наприклад, між державними установами);

 ◦ публічні зустрічі;

 ◦ фокус-групи;

 ◦ майстер-класи;

 ◦ особисті зустрічі/інтерв’ю;

1 SMART goals are actions that are specific, measurable, achievable, relevant, and time-bound (https://www.mindtools.com/pages/article/smart-goals.htm).

 ◦ заходи для підвищення обізнаності;

 ◦ інтернет (анкети, консультації, електронні листи).

3. Залучайте партнерів

• Залучаючи партнерів до співпраці, обговоріть наступні 
питання:

 ◦ важливість запобігання самогубствам;

 ◦ роль партнерів у запобіганні самогубствам;

 ◦ потенційні вигоди залучення для них та для впрова-
дження LIVE LIFE;

 ◦ використання відповідної лексики;

 ◦ повага до різних точок зору;

 ◦ побоювання щодо залучення.

4. Проведіть першу зустріч з питань співпраці

• Визначте спільні цілі співпраці.

• Визначте, чим може бути корисний для співпраці  
кожний партнер (ресурси, навички, зв’язки/сфери впливу),  
і чи мають партнери якісь вимоги чи обмеження,  
які варто обговорити.

• Визначте ролі і сфери відповідальності  
кожного партнера.

• Розробіть чіткі керівні принципи / правила співпраці  
та визначте план дій у разі їх недотримання.

• Сформулюйте план дій: визначте набір коротко-  
та середньострокових пріоритезованих заходів із зазна-
ченням термінів їхнього виконання у довгостроковій  
перспективі. Включіть цілі SMART1 та подумайте  
про фінансування.

• Запровадьте механізми підзвітності для прозорості робо-
ти: план дій та зобов’язання зацікавлених сторін мають 
бути чітко визначені та оприлюднені.

5. Починайте співпрацю, моніторте та оцінюйте прогрес 
(див. Моніторинг та оцінювання стор. 67)

• Створіть розклад регулярних зустрічей із партнерами 
для оцінки прогресу у плану дій та внесення коректив/
розробки нових заходів. Узгодьте графік дій.

• Обговоріть усі проблеми та отримані уроки.

• Регулярно здійснюйте офіційне оцінювання залучення 
партнерів; за можливості оцінювання повинні проводити 
незалежні сторони.

https://www.mindtools.com/pages/article/smart-goals.htm
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Вставка 13. Порятунок життів зусиллями громади в Індії

У місті Ченнаї, що на півдні Індії, у вузенькому, обсадженому деревами провулку стоїть непримітний будинок. Тут роз-
містилася неурядова організація SNEHA, яка врятувала незліченну кількість людських життів. Скільки людей вдало-
ся вирвати із прірви самогубства, не знають навіть самі волонтери цієї організації. Прості студенти кафедри психіа-
трії мали недостатньо можливостей зробити щось для боротьби з іншими проблемами. Але там, де трагедії можна 
було запобігти, але для цього нічого не робилося, вони вирішили створити SNEHA.

У 1986 році, коли SNEHA тільки розпочинала свою діяльність, соціальна стигматизація самогубств була дуже по-
ширеною. Спочатку доводилося нелегко, адже концепція волонтерства, емоційної підтримки та запобігання само-
губствам не знаходила розуміння — настільки, що проблемою було навіть орендувати приміщення для організації. 
Проте безперервна та наполеглива робота призвела до того, що зрештою SNEHA визнали громадськість, ЗМІ та пра-
цівники сфери охорони психічного здоров’я. За десятиліття діяльності SNEHA вийшла за межі гарячої лінії для запо-
бігання самогубствам, почала займатися підвищенням обізнаності громади, вирішенням проблем політики та роз-
робкою інноваційних підходів для зменшення кількості самогубств у громаді. 

На початку 2000-х років волонтери SNEHA помітили, що кількість дзвінків на гарячу лінію помітно зростає кожно-
го червня. Волонтери працювали цілодобово, приймаючи дзвінки від студентів, які хотіли вчинити самогубство че-
рез те, що не склали іспити, що проходили в цей період. Більшість студентів, які померли від самогубств, зазнали не-
вдачі лише з одного чи двох предметів. Проте слухати і співчувати було замало. Щоб врятувати юні життя, необхідно 
було змінювати політику. Ми дуже наполегливо зверталися до влади штату Таміл-Наду з проханнями запровадити 
додаткові екзамени, щоб студенти мали можливість повторно скласти іспит протягом двох місяців і не втратити на-
вчальний рік. Наша ініціатива отримала широку підтримку ЗМІ.

Наприкінці 2002 року влада штату Таміл-Наду оголосила про запровадження спеціальних додаткових іспитів для сту-
дентів, які не склали іспити з 1–3 предметів з першої спроби. У 2003 році такі іспити було проведено вперше, хоча 
нову політику оприлюднили лише наприкінці 2004 року. Після того, як держава повідомила про додаткові іспити, кіль-
кість самогубств серед студентів зменшилася майже на 50%. Схоже, що розуміння того, що вони мають другий шанс, 
суттєво змінило ситуацію. Надія творила дива, а досвід Таміл-Наду перейняли кілька інших штатів.

Збільшення кількості самогубств серед ланкійських біженців, що проживають у штаті Таміл-Наду, спонукало іншу не-
урядову організацію звернутися до SNEHA за допомогою. Так з’явилася програма «Планування контактів та безпеки» 
(CASP), яка не потребувала значних капіталовкладень та здійснювалася силами громади. Наприкінці першого року 
її втілення у таборі біженців значно зменшилася кількість випадків суїцидальної поведінки (Vijayakumar et al., 2017). 
Стратегії втручання громадськості SNEHA ніколи не потребували значних фінансових чи людських ресурсів та завж-
ди базувалися на підтримці членів громади. Насправді ці стратегії можна успішно використовувати в усьому світі.

У 2017 році, після десятиліть подання клопотань SNEHA до уряду Індії щодо необхідності декриміналізувати спроби 
самогубства, колоніальний закон був остаточно скасований шляхом прийняття Закону про психічне здоров’я. SNEHA 
також неухильно виступає за розробку національної стратегії запобігання самогубствам на найвищих державних рів-
нях із залученням Міністерства охорони здоров’я. Внаслідок цих зусиль було сформовано комітет та розроблено На-
ціональний план дій. Історія SNEHA — це водночас історія про те, як не ігнорувати самогубства, а натомість вживати 
термінових заходів для порятунку життів. Вона демонструє, наскільки ефективними можуть бути дії громади. 



МУЛЬТИСЕКТОРНА  СПІВПРАЦЯ 

ЧАСТИНА І     LIVE LIFE  |   37

Вставка 14. Президентська робоча група з питань запобігання самогубствам у Шрі-Ланці

У 1995 році Шрі-Ланка привернула до себе увагу світової спільноти як країна з найвищим рівнем самогубств. Відтак 
у 1997 році тодішній президент створив Президентську робочу групу з боротьби з самогубствами у Шрі-Ланці. Вирі-
шальним чинником успіху Цільової групи був авторитет президента, який спонукав усі сектори активно співпрацювати.

До складу мультисекторальної Робочої групи входили представники секторів охорони здоров’я, освіти, сільського 
господарства, соціального розвитку, соціальних послуг, університетів та неурядових організацій, які надавали соці-
альні послуги. Основними причинами успіху цієї мультисекторальної співпраці були склад Робочої групи, ентузіазм 
її очільника та влади. Окрім того, існував баланс представників адміністративних органів (наприклад, до групи вхо-
дили реєстратор пестицидів, директор Самурдхі (органу з фінансування розвитку) та директор бюро медичної осві-
ти, а також технічних експертів (працівники сфери охорони здоров’я, соціологи і психіатри тощо). Рекомендації Робочої 
групи ґрунтувалися на доказових даних та були результатом консенсусу.

Цільова група не тільки рекомендувала певні підходи до запобігання самогубствам, але й протягом кількох років про-
довжувала моніторити виконання рекомендацій на нижчих рівнях. Ключовими складовими успішної роботи на рівні 
громад були спільний підхід Робочої групи і громад, спеціальна програма, спрямована на подолання вирішальних чин-
ників самогубств у селах, а також моніторинг та оцінювання.

Для успішної роботи у Шрі -Ланці важливо було в потрібний момент використати ресурси політичної влади. В інших 
країнах, подібних до Шрі-Ланки, працівники сфери охорони здоров’я повинні бути готові адвокувати свої ідеї на найви-
щих рівнях влади, підкріплюючи свої дії переконливими фактами, адаптованими до культурного контексту.

ПОРАДИ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ

Tаблиця 3. Поради щодо організації мультисекторальної співпраці

Проблема Поради

Запобігання са-
могубствам 
не є пріоритетним 
для інших секто-
рів/ зацікавлених 
осіб та/або влади. 
Вони переконані, 
що цим питанням 
повинен займати-
ся сектор охорони 
здоров’я

• Використовуйте адвокацію, щоб показати, запобігання самогубствам — справа не лише сфери 
охорони здоров’я та потребує співпраці.

• Визначте самогубства як окрему проблему; це дозволить врахувати всі головні фактори ризику, 
а не лише проблеми психічного здоров’я. Регулярно беріть участь у зустрічах з представниками 
інших секторів та зацікавленими сторонами, щоб підкреслити етичну, політичну та економічну 
важливість запобігання самогубствам та залучення їх до підвищення обізнаності.

• Збільшіть фінансування запобігання самогубствам в інших секторах, щоб забезпечити їхню 
участь. Розподіліть бюджет відповідно до принципів та підходів LIVE LIFE, щоб кожна група 
мала достатньо ресурсів і не залежала від відповідного сектора.

• Регулярно надавайте зацікавленим сторонам зворотний зв’язок щодо успішної діяльності, 
щоб зберегти залучення та імпульс.

• Подумайте про включення запобігання самогубствам до інших пріоритезованих політик та про-
грам у сфері охорони здоров’я (наприклад, охорони психічного здоров’я, протидії зловживання 
алкоголем, запобігання насильству тощо).

• Якщо є стигма, залучайте партнерів до дискусій щодо підвищення обізнаності, надайте інфор-
мацію та розвійте міфи про самогубство.

• Знайдіть «борців» (тобто людей, які багато дбають про запобігання самогубствам і готові взяти 
на себе керівну роль), які можуть допомогти залучити членів громади. Бажано мати кілька таких 
«борців», оскільки ролі людей у процесі впровадження змінюються.
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Проблема Поради

Конфлікт інте-
ресів (як з точки 
зору дій, так і фі-
нансування)

• Визначте спільні цілі та завдання, над якими потрібно працювати.

• Визначте роль кожного партнера та розробіть механізми забезпечення прозорості та підзвітно-
сті, щоб переконатися, що їхні внески відповідають їхнім ролям. Це стосується і прозорого роз-
поділу бюджету.

• Регулярно оцінюйте співпрацю та вирішуйте всі проблеми, що виникають.

• Гарантуйте визнання зусиль партнерів у внутрішній та зовнішній комунікації.

• Шукайте спільне фінансування чи ресурсні можливості, щоб уникнути конкуренції зацікавлених 
сторін за ті самі ресурси.

Брак командної 
роботи і коорди-
нування дій

• Чітко визначте ролі всіх зацікавлених сторін.

• Влаштовуйте регулярні зустрічі підтримувати стосунки та переглядати дії.

• Налагодьте канали комунікації, щоб зацікавлені сторони могли спілкуватися між зустрічами 
та вчасно обмінюватися інформацією, щоб уникнути дублювання зусиль.

• Визначте спільні цілі, спільне досягнення яких може допомогти згуртувати людей.

• Розробіть системи управління та підзвітності; зробіть плани загальнодоступними; погодьте дії 
на той випадок, якщо зацікавлені сторони мають проблеми з виконанням своїх обов’язків.

Відсутність або 
неефективність 
керівництва

• Навчіться спілкуватися та працювати з різними зацікавленими сторонами.

• Вивчіть ознаки ефективного та неефективного лідерства, це допоможе уникнути підводних ка-
менів та зміцнити лідерські здібності1.

• Там, де є велика плинність керівних кадрів, розгляньте механізми, які допоможуть зберегти без-
перервність роботи — наприклад, визначення осіб, які можуть взяти на себе керівництво на пе-
рехідних етапах, або механізми спільного керівництва.

• Переконайтесь, що партнери з усіх рівнів співпраці залучені до планування та діяльності, 
а не покладаються на директивний підхід.

• Намагайтеся забезпечити фінансування хоча б на кілька років, щоб мати достатньо часу для 
розробки та оцінювання ініціатив.

1 Leadership and legacy wheel. Oklahoma City (OK): Suicide Prevention Resource Center (https://www.sprc.org/grantees/core-competencies/leadership; https://www.sprc.org/
resources-programs/legacy-wheel).

https://www.sprc.org/grantees/core-competencies/leadership
https://www.sprc.org/resources-programs/legacy-wheel
https://www.sprc.org/resources-programs/legacy-wheel
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ПІДВИЩЕННЯ ОБІЗНАНОСТІ  
ТА АДВОКАЦІЯ

© ВООЗ / Гері Разафіндраламбо

ЩО?

Підвищення обізнаності та адвокація — основні види ді-
яльності для привернення уваги до проблем, які часто іг-
норуються, наприклад, питання запобігання самогубствам. 
Підвищення обізнаності щодо охорони здоров’я — органі-
зований процес комунікації з суспільством для підвищен-
ня обізнаності та зміни ставлення, переконань чи поведінки 
щодо важливої проблеми сфери охорони здоров’я. Адвока-
цію можна поєднувати з підвищенням обізнаності, щоб ад-
вокувати зміни, необхідні для вирішення проблеми.

З підвищенням обізнаності як на рівні громади, та і на рівні 
країни буде рости попит на відповідні послуги та підтримку. 
Це означає, що люди, які займаються підвищенням обізна-
ності, повинні бути готові реагувати (див. Раннє визначен-
ня, оцінка, ведення і подальший супровід стор. 90 та Роз-
будова спроможностей стор. 46).

Підвищення обізнаності привертає увагу до запобігання  
самогубствам за рахунок таких меседжів:

• Самогубство — серйозна проблема сфери охорони  
громадського здоров’я. Люди, яких це торкнулося, мо-
жуть звернутися за допомогою.

• Як розпізнати та підтримати людей, що мають думки  
про самогубство.

• Як почати розмову про самогубство та належним чином 
відреагувати на суїцидальну поведінку.

Адвокація — це намагання ініціювати зміни, зазвичай на  
політичному рівні, за рахунок:

• Збільшення фінансування заходів із запобігання само-
губствам;

• Внесення змін до законодавства, наприклад, декриміна-
лізації самогубства;

• інтеграції запобігання самогубствам у шкільні та робо-
чі програми, систему охорони здоров’я; розробки націо-
нальної стратегії запобігання самогубствам;

• вдосконалення системи нагляду за людьми з ризиком са-
могубства чи самоушкодження; 

• виділення ресурсів та надання підтримки групам ризику.

Важливо зазначити, що лексика, що використовується для 
підвищення обізнаності, не повинна ані нормалізувати, ані 
стигматизувати самогубство (див. «Ресурси» з порадами 
щодо слововжитку). Можна зазначити, що суїцидальні думки 
можуть виникати в різні періоди життя, проте наголошувати 
варто на важливості надання підтримки та звернення за нею. 

Звертайте увагу не лише на те що ви говорите, але й на те 
як ви це говорите. Переконайтеся, що не забули про розвін-
чання міфів та хибних уявлень, уникайте сенсаційності чи 
зайвої емоційності.

ЧОМУ?

Підвищення обізнаності та адвокація — стратегічні дії, які 
сприяють запобіганню самогубствам, впливаючи на осіб, 
відповідальних за прийняття рішень, та громадську думку, 
ставлення та поведінку.

Адвокація, розрахована на осіб, відповідальних  
за прийняття рішень, може:

• сприяти зростанню політичної прихильності та збільшен-
ню фінансування заходів із запобігання самогубствам;

• використовуватись для впливу на зацікавлені сто-
рони з інших сфер, аніж охорона здоров’я, включ-
но з, але не обмежуючись сільським господарством, 
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транспортною, судовою системою, громадою, приватним 
сектором та сектором працевлаштування. 

Підвищення обізнаності суспільства допомагає:

• проінформувати, що самогубство — серйозна проблема, 
яка потребує уваги; 

• зменшити стигму щодо самогубств, розвінчуючи міфи 
та хибні уявлення та говорячи про ставлення чи пере-
конання щодо психічного здоров’я і самогубства, у тому 
числі ставлення до людей, які вчинили спробу самогуб-
ства або які втратили членів сім’ї через самогубство;

• підвищити обізнаність про роль окремих осіб у підтримці 
людей з груп ризику;

• заохочувати, пропонуючи допомогу; 

• дати знання про те, куди можна звернутися  
за допомогою.

ДЕ?

Підвищення обізнаності та адвокація запобігання самогуб-
ствам можуть здійснюватися як у вигляді заходів для од-
нієї громади (наприклад, у селі чи на робочому місці), так 

Вставка 15. Підвищення обізнаності 
створює попит на послуги у Кенії

За відсутності національної стратегії у Кенії запобі-
ганням самогубств займається організація Befrienders 
Kenya. Її представники спілкуються з людьми, що пе-
ребувають у складних обставинах, проводять за-
ходи у Всесвітній день запобігання самогубствам, 
працюють зі ЗМІ та влаштовують тренінги для гейт-
кіперів. Befrienders Kenya отримують все більше за-
питів на проведення занять та тренінгів з підвищен-
ня обізнаності. Ці запити — свідчення зацікавленості, 
яку викликає робота організації з підвищення обізна-
ності щодо самогубств та запобігання самогубствам. 
Befrienders Kenya проводить тренінги, наприклад, 
навчання гейткіперів, щоб забезпечити певні грома-
ди необхідними знаннями та навичками, які допома-
гають зменшити стигму та заохочують звертатися 
за допомогою, таким чином сприяючи запобіганню са-
могубствам. Підвищення обізнаності, яке проводить 
Befrienders Kenya, також створює платформу для ад-
вокації запобігання самогубствам у країні.

Вставка 16. Національний місяць  
обізнаності про самогубства у Японії

Щоб зосередити зусилля та ресурси, країни можуть 
присвячувати підвищенню обізнаності певні періо-
ди часу. Наприклад, у 2010 році Японія оголосила бе-
резень Загальнонаціональним місяцем підвищення 
обізнаності щодо запобігання самогубствам. Місяць 
було обрано не випадково, оскільки саме в берез-
ні в Японії спостерігалося збільшення кількості само-
губств.1 Пізніше для підвищення обізнаності в країні 
розміщували інформацію на постерах у громадсько-
му транспорті.

1 Як Японія подолала труднощі у запобіганні самогубствам (https://
www.who.int/mental_health/suicide-prevention/japan_story/en/).

і на рівні загальнонаціональних кампаній. Адвокацію змін 
можна інтегрувати в підвищення обізнаності (наприклад, 
спільні засідання з урядовими та неурядовими організаці-
ями). Інформацію можна доносити через широкодоступний 
та загальновживаний канал для спільноти (наприклад, че-
рез радіомовлення або під час громадських чи релігійних 
зборів), або через декілька каналів, щоб охопити різноманіт-
ну аудиторію та збільшити охоплення на рівні країни (напри-
клад, соціальні мережі, друковані ЗМІ, телебачення, радіо, 
брифінги для преси, конференції чи майстер-класи, друко-
вана реклама або білборди).

КОЛИ?

Підвищення обізнаності можна здійснювати безперервно 
за допомогою методів статичної комунікації, наприклад, біл-
бордів, періодичних друкованих видань, реклами чи пла-
катів у громадських місцях, де їх можуть побачити люди, 
яким потрібна допомога або які мають суїцидальну пове-
дінку (наприклад, у школах, поліцейських дільницях, гро-
мадському транспорті, медичних закладах). Важливо оці-
нювати пророблену роботу та доповідати про її результати 
особам, які приймають рішення, щоб продемонструвати до-
цільність постійної ресурсної підтримки. Місцеві або загаль-
нонаціональні координаційні групи з питань запобігання са-
могубствам можуть продовжувати адвокувати запобігання 
самогубствам у відповідних програмах. 

Країни та громади можуть використовувати міжнародні дні, 
присвячені здоров’ю, для активізації зусиль із підвищення 
обізнаності шляхом проведення інформаційних кампаній. 
Ці компанії можуть бути спрямовані на все населення або ж 
на певні цільові групи.

https://www.who.int/mental_health/suicide-prevention/japan_story/en/
https://www.who.int/mental_health/suicide-prevention/japan_story/en/
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Дати, пов’язані із запобіганням самогубствам:

• 10 вересня: Всесвітній день запобігання самогубствам

• (WSPD).

• 10 жовтня: Всесвітній день психічного здоров’я. Листопад 
(дата щороку змінюється): Міжнародний день жертв са-
могубств.

Перевага використання міжнародних днів у тому, що масш-
табні зусилля спрямовуються на розвиток ресурсів, якими 
можуть ділитися та користуватися багато людей. Всесвіт-
ній день запобігання самогубствам організовує Міжнарод-
на асоціація запобігання самогубствам (IASP). IASP допома-
гає країнам у їхніх зусиллях збором, обміном та наданням 
інформаційних матеріалів та сприяє в проведенні заходів. 
З моменту запровадження цього дня у 2003 році, було про-
ведено сотні заходів у понад 70 країнах світу. До них нале-
жать освітні заходи та вшанування пам’яті жертв, прес-бри-
фінги, конференції та широке висвітлення у соціальних 
мережах.1 Подальша робота (наприклад, протягом двох 
тижнів після цих дат) може стати ефективним способом під-
силення інформаційної кампанії.

ХТО?

Для підвищення обізнаності та адвокації потрібна співпра-
ця між різними зацікавленими сторонами. На загальнонаціо-
нальному рівні це може бути співпраця між Міністерством охо-
рони здоров’я та ЗМІ. Засоби масової інформації — головний 
партнер у підвищенні обізнаності. Спрівпрацю зі ЗМІ потрібно 
розглядати як головний компонент роботи з підвищення обі-
знаності та адвокації (див. Взаємодія зі ЗМІ щодо відповідаль-
ного висвітлення проблеми самогубств стор. 79).

На рівні громади, керівництво цією діяльністю можуть взяти 
на себе окремі зацікавлені люди чи організації. Це можуть 
також бути люди з життєвим досвідом, представники цільо-
вої аудиторії чи НУО. Також варто залучати людей із досві-
дом роботи з підвищення обізнаності (наприклад, в інших 
сферах охорони здоров’я).

Борці за запобігання самогубствам здатні каталізувати зусил-
ля з підвищення обізнаності та адвокації. Ними можуть бути 
впливові чи відомі члени спільноти (наприклад, релігійні лі-
дери чи місцеві політики) або національні чи світові знамени-
тості, які продемонстрували прихильність та зацікавленість 
проблемами психічного здоров’я та запобігання самогуб-
ствам (наприклад, Heads Together під керівництвом Королів-
ського фонду герцога і герцогині Кембриджських у Сполуче-
ному Королівстві Великобританії та Північної Ірландії).

1 Suggested activities by the International Association for Suicide Prevention (IASP) (https://www.iasp.info/wspd2019/suggested-activities/).

Вставка 17. See Me —  
робота зі стигмою у Шотландії

Одна з головних стратегічних цілей плану дій уряду 
Шотландії щодо запобігання самогубствам — забез-
печення того, щоб самогубство більше не було стиг-
матизоване. Ця ціль є частиною іншої, більшої цілі 
— зменшення стигматизації та дискримінації людей 
з проблемами психічного здоров’я. Дві інші страте-
гічні цілі — забезпечити людям із суїцидальною по-
ведінкою можливість звернутися за допомогою, а та-
кож надати підтримку тим, хто втратив близьких через 
самогубство. Зняття стигми щодо звернення по до-
помогу через проблеми з психічним здоров’ям або 
в складних життєвих умовах є життєво важливим для 
того, щоб гарантувати людям можливість розповісти 
про свої почуття до того, як вони досягнуть тієї точ-
ки, коли самогубство вважається можливим варіан-
том. Шотландська програма подолання стигматиза-
ції та дискримінації в галузі психічного здоров’я See 
Me зосереджує свою роботу на подоланні нерівності 
та інклюзивному підході до проблем психічного здо-
ров’я у трьох основних сферах. У сфері освіти пропо-
нується налагоджувати діалог між молоддю та дорос-
лими щодо проблем психічного здоров’я, щоб молодь 
не боялася їх озвучувати. Роботодавці співпрацюють 
з See Me над покращенням політики та практик компа-
нії, які можуть спричинити дискримінацію, а також над 
змінами у корпоративній культурі, щоб співробітники 
відчували, що можуть зізнатися, що у них є проблеми, 
і отримати підтримку. У сфері охорони здоров’я See 
Me працює над залученням людей з досвідом пере-
живання труднощів до навчання медпрацівників, щоб 
останні усвідомлювали негативний вплив жорстоко-
го та зневажливого ставлення до пацієнтів. Цю робо-
ту підтримують локальні та міжсекторальні партнери, 
а також ті, хто працює з групами високого ризику і ра-
зом із наростаючим загальнонаціональним громад-
ським рухом змінює культуру ставлення до проблем 
психічного здоров’я в Шотландії, щоб люди не відчу-
вали себе самотніми і могли попросити про допомогу, 
якщо опинилися в складних обставинах.

https://www.iasp.info/wspd2019/suggested-activities/
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Визначення борців з життєвим досвідом може допомогти 
привернути увагу населення або дати поштовх до значно-
го збільшення кількості ініціатив щодо запобігання самогуб-
ствам, таких як Меморіальний акт Гаррета Лі Сміта1 у США. 
Відповідно до цього Акту у всіх штатах США надаються 
гранти для запобігання самогубствам серед молоді, зокре-
ма, навчальним закладам та понад 50 корінним племенам. 
Дослідження показали, що в районах, які отримують гран-
тову допомогу, спостерігається зменшення кількості само-
губств серед молоді (Godoy Garraza et al., 2019).

Борцями за підвищення обізнаності та адвокацію також мо-
жуть бути особи чи організації, зацікавлені у запобіганні са-
могубствам, наприклад, НУО, лідери галузі охорони здо-
ров’я, надання соціальної допомоги, відомі науковці або 
прихильники запобігання самогубствам, у тому числі члени 
родин жертв.

Вставка 18. Рішучі та віддані борці у Сполучених Штатах Америки

У 1996 році Організація Об’єднаних Націй опублікувала документ під назвою «Запобігання самогубствам: рекомен-
дації щодо розробки та реалізації національних стратегій». Цей документ закликав уряди розробити національну 
стратегію запобігання самогубствам та створити координаційний орган, відповідальний за запобігання суїцидальній 
поведінці. Цей заклик почули Джеральд та Елсі Вейроух з міста Маріетта у штаті Джорджія, які втратили свою 34-річну 
доньку Террі через самогубство. Вони очолили рух тих, хто постраждав через самогубство, та їхніх союзників і ство-
рили некомерційну організацію під назвою «Мережа дій із запобігання самогубствам США» (SPAN-USA), яка зміни-
ла ставлення до самогубств у США. Адвокація, яку організувала ця пара із Джорджії та незліченна кількість інших лю-
дей, які приєдналися до їхньої кампанії, відіграла важливу роль у розробці першої національної стратегії Сполучених 
Штатів. Привернувши увагу законодавців до самогубств шляхом залучення тих, хто втратив близьких через самогуб-
ство, вдалося перетворити горе на дії, біль — на обіцянку, а душевні рани — на надію. У 1997 році, після того як аме-
риканський сенатор Гаррі Рід розповів про те, як багато років тому втратив батька через самогубство, родина Вейроу-
хів попросила його підтримати Резолюцію (S.Res.84) із закликом визнати самогубство національною проблемою, що 
потребує загальнонаціонального реагування, а також із закликом розробити Національну стратегію запобігання само-
губствам. Ця Резолюція була прийнята одноголосно в день її подання усіма 100 сенаторами США. Це стало початком 
дій, спрямованих на вирішення проблеми самогубств як однієї з головних причин смерті в країні. У 1998 році в місті 
Ріно, штат Невада, відбулися загальнонаціональні збори за участі людей, що втратили близьких через самогубство, 
вчених, політиків, лікарів тощо. Ця зустріч була покликана закласти фундамент для розробки першої національної 
стратегії запобігання самогубствам у США. Перший заклик до дії був опублікований у 1999 році, перша стратегія з’яви-
лася у 2001 році, у 2012 році її переглянули, а в 2010 році було створено координаційний орган. Як одного разу сказала 
Маргарет Мід: «Ніколи не сумнівайтеся, що невелика група вдумливих, вірних своїй ідеї громадян може змінити світ; 
насправді, саме так завжди і стається». Саме такі борці, як сенатор Гаррі Рід, Джеральд та Елсі Вейроух, сенатор і мі-
сіс Гордон Сміт, зняли завісу таємниці із самогубств і закликали націю вжити важливих дій для вирішення цієї пробле-
ми. Завдяки їхній невтомній та безкорисливій боротьбі зараз існує національна стратегія запобігання самогубствам, 
координаційний орган, що здійснює нагляд за її впровадженням, національний ресурсний центр з питань запобіган-
ня самогубствам, національна гаряча лінія підтримки, інфраструктура для подолання самогубств по всій країні, а та-
кож виділяються гранти для допомоги громадам у вирішенні проблем самогубства. Цих людей завжди пам’ятатимуть 
за їхню боротьбу за зміни, яка постала із особистої втрати, щоб допомогти всій країні боротися із самогубствами.

1 На жаль, поштовхом до змін у запобіганні самогубствам стала трагедія. Гаррет Лі Сміт, син сенатора Гордона та Шерон Сміт, вчинив самогубство у 2003 році. 
Внаслідок цього було прийнято Меморіальний акт Гаррета Лі Сміта.

© ВООЗ / Йоші Сімідзу
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Bставка 19. Як спрямувати горе на запобігання самогубствам, Ірак

Дехто стверджує, що час гоїть всі рани. Ми вважаємо, що відновлюватися після втрати нам допомагають не лише час, 
а й активні дії. У пік переживання горя після втрати молодшого сина Таби через самогубство ми почали звертатися 
до таких, як ми, постраждалих — людей, які втратили близьких через самогубство. Ми прагнули надати їм хоч якусь 
підтримку, яка б допомогла їм пережити горе та боротися з соціальною стигмою, та водночас показати їм, що вони 
не самотні.

Смерть Таби кардинально змінила нас. Ми зрозуміли, що, ділячись власним досвідом, ми можемо допомогти тим, хто 
зазнав подібної втрати, показати їм, що вони не самотні і не покинуті. Згодом, вивчаючи дослідження та аналізуючи ін-
формацію, ми зрозуміли, що, всупереч місцевому дискурсу, самогубствам насправді можна запобігти. За відсутності 
спеціалізованої державної допомоги та НУО, зосереджених на систематичному запобіганні самогубствам та підтримці 
тих, хто втратив близьких через самогубство, ми вирішили взяти все в свої руки та заснувати Azhee.

У 2019 році, через кілька місяців після реєстрації Azhee як неприбуткової неурядової організації, за підтримки Між-
народної організації з міграції (МОМ) ми організували національну конференцію до Всесвітнього дня запобігання са-
могубствам. У ній взяли участь близько 100 осіб, у тому числі ті, хто втратив близьких через самогубство, науковці 
та міжнародні неурядові організації, дипломати, представники уряду та агенцій Організації Об’єднаних Націй. Кон-
ференція досягла своєї мети: вона привернула увагу ЗМІ та науковців до проблеми самогубств та нагальної потреби 
вжити заходів для їхнього запобігання. Під час заходу ми підтвердили важливість доопрацювання вкрай необхідного, 
але відтермінованого проєкту Національної стратегії запобігання самогубствам.

Цьогоріч до Всесвітнього дня запобігання самогубствам ми провели онлайн-семінар, на якому розпочався процес до-
опрацювання проєкту стратегії перед поданням на затвердження уряду. Як результат визнання діяльності Azhee, Се-
кретаріат Ради Міністрів Іраку та МОМ співпрацювали з Azhee та представниками різних міністерств під час дводенної 
конференції в Багдаді у листопаді 2019 року для консолідації наших зусиль щодо доопрацювання стратегії запобі-
гання самогубствам. Незважаючи на те, що за час діяльності Azhee ми досягли значного прогресу, ми продовжуємо 
зіштовхуватися з такими проблемами, як особиста та суспільна стигма і брак коштів на організацію роботи. Ми робимо 
все можливе, щоб у найближчі роки вирішити ці проблеми.

Історія нашого сина закінчилася, але наша триває. Ми заснували Azhee (з курдської «він/вона живе») у пам’ять про 
близьких, яких ми втратили через самогубство, і про той час, який ми провели разом. Ми хочемо, щоб інші цінували 
і дорожили своїм життям, жили щасливо і використовували час, відведений їм на цій планеті, на користь як собі, так 
і іншим. Як засновники Azhee1, ми адвокуємо, в ім’я нашої любові до Таби та незліченної кількості інших, розуміння 
проблеми у нашому суспільстві та визнання важливості психічного здоров’я.

1 Див: www.azhee.org.

ЯК?

1. Зберіть робочу групу (див. Вставка 1 стор. 17,  
Вступ стор. 14)

• Створіть групу (див. під Хто? вище стор. 41).

• Переконайтеся, що зацікавлені особи (див. Додаток 1 
з переліком секторів і зацікавлених осіб стор. 96) за-
лучені у процеси планування та реалізації, оскільки вони 
та їх партнери відіграватимуть важливу роль у поширен-
ні інформації.

2. Визначте цілі

• Подумайте про цілі та про те, чи відповідають вони прин-
ципам та підходам LIVE LIFE. Наприклад, привернути 
увагу до проблеми, 

• підвищити обізнаність про доступні служби підтримки або 
знайти ресурси для конкретних заходів із запобігання са-
могубствам.

• Визначте цільову аудиторію. Для підвищення обізнаності 
використовуйте наявний аналіз ситуації чи пов’язані дже-
рела інформації, щоб визначити пріоритетні цільові групи 

http://www.azhee.org
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(наприклад, ті, де є непропорційно високий рівень само-
губств або низький рівень звернень за допомогою). Для 
адвокації розгляньте кандидатури осіб, які приймають рі-
шення або здійснюють фінансування, щоб досягти мети 
адвокації. Комунікація найбільш ефективна,коли вона на-
цілена на конкретну аудиторію (наприклад, політиків чи 
підлітків). Там, де громади мають дуже стійкі переконан-
ня щодо самогубств, важливо провести дискусії з клю-
човими зацікавленими сторонами, щоб підтримати парт-
нерські відносини до вжиття заходів.

• Визначте терміни реалізації. Це може бути постійна іні-
ціатива, кампанія, національний місяць підвищення обі-
знаності, всесвітній день підвищення обізнаності або 
інші важливі дати (наприклад, стресові періоди на зразок 
шкільних чи університетських іспитів). Переконайтеся, що 
цього часу достатньо для реалізації цілей.

• Поміркуйте, чи можна досягти цілей за допомогою наяв-
них ресурсів. Подумайте, чи можна інтегрувати діяльність 
та ресурси у пов’язану діяльність із підвищення обізнано-
сті щодо інших питань охорони здоров’я. Вирішіть, як оці-
нювати та ділитися результатами. Слід заздалегідь роз-
робити механізм моніторингу та оцінювання результатів 
роботи з підвищення обізнаності та адвокації (див. пункт 
5 далі, а також Моніторинг та оцінювання стор. 67).

3. Оберіть методи та канали поширення інформації  
для діяльності та комунікування

• Оцініть, які методи поширення інформації: 1) відповіда-
ють поставленим цілям; 2) підходять цільовій аудиторії; 
3) забезпечують достатній вплив та покриття інвестицій-
них зусиль.

• Переконайтеся, що інформація ґрунтується на фактах.1

• Адаптуйте методи та меседжі під цільову аудиторію. 

• Зважайте на вікові особливості (так методи комунікації 
для підлітків відрізняються від методів для інших вікових 
груп), стать (адаптуйте лексику та зображення), соціоде-
мографічний склад громади (наприклад, вибір основної 
мови для комунікації; лексики та зображень, що репре-
зентують спільноту, наприклад, з точки зору етнічної при-
належності, міграційного статусу чи релігії); грамотність 
населення (наприклад, усна комунікація чи комунікація 
за допомогою зображень); контекст (наприклад, якщо не-
має доступу до інтернету, краще обрати радіо або захо-
ди в громаді).

• Сплануйте використання різних методів та каналів поши-
рення інформації, особливо для груп населення з різним 
соціокультурним бекграундом.

1 Див.,наприклад, інформаційний бюлетень ВООЗ: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/suicide).

4. Перевірте доступність, зрозумілість та доцільність 
обраних методів та каналів поширення інформації

• Залучайте відповідні зацікавлені сторони до перевірки 
доступності та потенційного впливу ініціативи на невели-
кій вибірці цільової аудиторії.

• Також можна проаналізувати, чи буде адвокація, спрямо-
вана на осіб, які приймають рішення, доступною та чи ма-
тиме потрібний вплив.

• За потреби змініть і підготуйте зацікавлені сторони 
до фази поширення інформації.

5. Запровадьте ініціативу та оцініть її ефективність 
(див. також Моніторинг та оцінювання стор. 67)

• Подумайте, як можна оцінити, чи вдалося підвищити обі-
знаність. Обдумайте цілі. Якщо є така можливість, про-
ведіть початкове дослідження, щоб визначити знання, 
ставлення та поведінку цільової аудиторії до проведення 
підвищення обізнаності.

• Використовуйте отримані знання  
для наступної ініціативи.

• Потрібно розповсюдити звіт про результати впроваджен-
ня ініціативи серед усіх зацікавлених сторін та осіб, які 
приймають рішення. Демонструючи вплив підвищення 
обізнаності, такий звіт може слугувати формою адвокації. 

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/suicide
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ПОРАДИ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ

Таблиця 4. Поради щодо реалізації, підвищення обізнаності та адвокація LIVE LIFE 

Проблема Поради

Брак часу на планування • Зменште кількість заходів та меседжингу, щоб вміститися  
у часові рамки.  
Прибережіть ці ідеї на наступний раз.

• Пріоритезуйте меседжинг для цільової групи та в часі.

• Використовуйте критерії постановки завдань SMART1  
для планування.

Занепокоєння щодо вирішення проблеми 
самогубства в умовах, коли існує стигма 
та/або відсутні служби підтримки

• Підвищення обізнаності повинно передбачати обговорення стигм.  
Ті, хто потребує підтримки, повинні її отримувати.

• Залучайте громадськість до створення контенту для підвищення обі-
знаності. Наприклад запустіть челендж онлайн чи офлайн, заохочую-
чи людей ділитися досвідом, як вони піклуються про своє психічне здо-
ров’я.2 

Обмежене фінансування та/або ресурси, 
що впливає на охоплення та діяльність

• Якщо немає можливості отримати більше фінансування, розраховуйте 
на доступний бюджет.

• Зменште територіальне охоплення та кількість заходів.

• Пріоритезуйте одну цільову групу (щоб зменшити кількість методів по-
ширення інформації та потребу в її адаптації).

• Пріоритезуйте, які методи будуть найбільш економічно ефективними 
і матимуть необхідний вплив.

• Подумайте, чи можна об’єднати ресурси із зацікавленими сторонами 
або чи можна інтегрувати підвищення рівня обізнаності щодо запобіган-
ня самогубствам у відповідні кампанії (наприклад, охорони психічного 
здоров’я).

• Подумайте про те, щоб використати інші ініціативи або співпрацювати 
з місцевими зацікавленими сторонами, щоб поширювати інформацію 
про запобігання самогубствам під час їхніх подій та заходів.

• Взаємодійте із засобами масової інформації, які можуть безкоштовно 
надати вільний рекламний простір.

• Розповідайте потенційним спонсорам про результати попередньої кам-
панії; це може допомогти забезпечити фінансування на майбутнє.

Відсутність чітких результатів • Ініціативи повинні мати чітку спрямованість та заклик до дії, наприклад, 
надавати людям інформацію про служби підтримки, а не підвищувати 
обізнаність про самогубства в цілому.

1 Критерії постановки завдань SMART— конкретні (specific), вимірювані (measurable), реалістичні (achievable), релевантні (relevant), обмежені в часі (time-bound)

2 Див. Кампанію для зміни напрямку на: https://www.changedirection.org/a-week-to-change-direction/.

https://www.changedirection.org/a-week-to-change-direction/
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Принципи та підходи LIVE LIFE Приклади розбудови спроможностей

Аналіз ситуації Спеціальні люди, відібрані для цього завдання (під час попереднього аналізу,  
опитування, інтерпретації кількісного та якісного аналізу)

Мультисекторальна співпраця Зацікавлені особи (зацікавлені у побудові партнерських відносин, керівництво)

Підвищення обізнаності  
та адвокація

Спеціальні люди, відібрані для цього завдання (з навичками комунікації)

Фінансування Визначена особа (для написання фінансової пропозиції чи розрахунку бюджету)

Нагляд, моніторинг  
та оцінювання

Збирачі даних, менеджери даних, судмедексперти. Розбудова спроможностей, 
щоб збільшити та посилити дослідження в країнах з низьким та середнім рівнем 
доходу (Chibanda et al., 2020)

Обмеження доступу до засобів 
скоєння самогубства

Реєстратори та регулятори пестицидів; законодавці у сфері контролю  
за вогнепальною зброєю; судді; архітектори

Взаємодія зі ЗМІ щодо відпові-
дального висвітлення 

Медіапрофесіонали (наприклад, журналісти, режисери, актори);  
студенти профільних ВНЗ

Розвиток життєвих  
навичок у молоді

Медичні працівники, освітяни або координатори  
(для впровадження програм розвитку життєвих навичок у школах)

Раннє виявлення, оцінка, 
ведення та подальший супровід

Медичні працівники (також у разі лікування наслідків прийому пестицидів,  
де це доречно); гейткіпери громади.

РОЗБУДОВА СПРОМОЖНОСТЕЙ 

ЩО?

Розбудова спроможностей для запобігання самогубствам — стратегічно важлива діяльність для тих, хто реалізує принци-
пи та підходи LIVE LIFE (див. Таблицю 5). Вона передбачає навчання та вдосконалення навичок не лише працівників сектора 
охорони здоров’я.

© ВООЗ/ Колін Козьєрт
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ЧОМУ?

Розбудовувати спроможності потрібно для того, щоб люди 
могли здобувати, вдосконалювати та підтримувати навички 
і знання, необхідні для компетентного виконання своєї ро-
боти. Медичні установи часто є відправною точкою для лю-
дей у складних життєвих обставинах. Тут надається ліку-
вання та подальший супровід. Загальнодоступна медицина 
означає, що всі люди мають доступ до необхідних медичних 
послуг тоді, коли вони їм потрібні, і там, де вони їм потрібні, 
без додаткових фінансових витрат.1 Враховуючи те, що ба-
гато людей взагалі не мають доступу до належної медичної 
допомоги (WHO, 2018b), важливо розбудовувати спромож-
ності місцевих гейткіперів. Їхні знання та статус у громаді 
дозволяють їм виявляти осіб, які перебувають у групі ризи-
ку, та мобілізувати підтримку. 

Вставка 20.  
Поширення мультисекторального  
навчання гейткіперів у Малайзії

Протягом останнього десятиліття завдяки керів-
ництву з боку держави, державно-приватному парт-
нерству на місцевому та міжнародному рівнях, а та-
кож волонтерам з неурядових організацій та груп 
адвокації прав пацієнтів у Малайзії збільшилася кіль-
кість тренінгів для медпрацівників, педагогів та широ-
кої громадськості із запобігання самогубствам на регі-
ональному та загальнонаціональному рівнях. З точки 
зору покращення обізнаності щодо запобігання са-
могубствам у короткостроковій перспективі доказо-
ва база поступово розширюється (Siau et al., 2018). 
У майбутньому потрібно працювати над впроваджен-
ням та оцінюванням стійких моделей підготовки гейт-
кіперів для розбудови спроможностей у конкретних 
групах громади у довгостроковій перспективі.

ДЕ?

Координування розбудови спроможностей може здійсню-
ватися на загальнонаціональному рівні (наприклад, тре-
нінги для медпрацівників, освітян та поліцейських) на рів-
ні громади громаді (наприклад, навчання, яке координує 

1 Universal health coverage. Geneva: World Health Organization (https://www.who.int/health-topics/universal-health-coverage#tab=tab_1.

2 Preventing self-harm/suicide: empowering primary health care providers. Washington (DC): Pan American Health Organization (https://www.campusvirtualsp.org/en/course/
preventing-self-harmsuicide-empowering-phc-providers.

3 Engaging communities in preventing suicide. Washington (DC): Pan American Health Organization (https://www.campusvirtualsp.org/en/course/virtual-course-engaging-
communities-preventing-suicide-2020?language=es.

4 Див.: mhGAP-IG 2.0 App (e-mhGAP) (https://apps.apple.com/gb/app/mhgap-ig-2-0-app-e-mhgap/id1291414206.

місцевий орган влади та яке спрямоване на конкретні за-
цікавлені сторони громади). Навчання можна проводити 
наживо або в цифровому вигляді, наприклад, за допомо-
гою електронних навчальних курсів із запобігання само-
губствам у віртуальному кампусі Панамериканської органі-
зації охорони здоров’я (PAHO) 2, 3 або через додаток ВООЗ 
e-mhGAP з оцінювання та ведення пацієнтів із суїцидаль-
ною поведінкою та схильністю до самоушкодження4 для лі-
карів загальної практики.

КОЛИ?

Ця робота повинна бути безперервною протягом усього 
терміну впровадження LIVE LIFE. Можуть бути пріоритет-
ні періоди для розбудови спроможностей, тому доцільним 
є, наприклад, включення запобігання самогубствам до про-
грам попередньої підготовки або регулярного підвищення 
кваліфікації медичних працівників. Розбудову спроможно-
стей також варто проводити у разі виникнення проблемних 
ситуацій, таких як підвищення рівня самогубств у певному 
професійному секторі (наприклад, будівельному) або поява 
стигми у секторі судової роботи. 

До початку втілення ініціатив необхідно розробити си-
стему догляду для постійного ведення та подальшого су-
проводу пацієнтів. (див. Раннє виявлення, оцінка, веден-
ня та подальший супровід осіб із суїцидальною поведінкою 
стор. 90). Розбудова спроможностей має здійснюватися 
на постійній основі, адже ефект від одноразового тренінгу 
може бути недовготривалим. Серед стабільних моделей — 
модель навчання тренерів, забезпечення супервізії для ме-
дичних працівників та планування проведення регулярних 
тренінгів у громаді. 

https://www.who.int/health-topics/universal-health-coverage#tab=tab_1
https://www.campusvirtualsp.org/en/course/preventing-self-harmsuicide-empowering-phc-providers
https://www.campusvirtualsp.org/en/course/preventing-self-harmsuicide-empowering-phc-providers
https://www.campusvirtualsp.org/en/course/virtual-course-engaging-communities-preventing-suicide-2020?language=es
https://www.campusvirtualsp.org/en/course/virtual-course-engaging-communities-preventing-suicide-2020?language=es
https://apps.apple.com/gb/app/mhgap-ig-2-0-app-e-mhgap/id1291414206
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Bставка 21.  
Розбудова спроможностей  
для суддів у Гані

У Гані потреба у підготовці суддів стала очевидною 
після появи у ЗМІ інформації про те, що люди, які 
вижили після спроб самогубства, отримують судо-
ві вироки. У відповідь Центр досліджень самогубств 
та насильства (CSVR) організував зустрічі пред-
ставників зацікавлених сторін, щоб обговорити не-
обхідність підвищення обізнаності серед представ-
ників судової влади та відповідних служб безпеки 
щодо проблеми самогубств. Щоб заохотити залу-
чення представників судової влади, CSVR розробив 
навчальну програму у співпраці з Управлінням пси-
хічного здоров’я Гани. Особистий зв’язок полегшив 
доступ до судових служб та залучення їхніх співп-
рацівників, які пізніше приєдналися до обговорен-
ня планування. Спільно також вирішувалися питання 
матеріально-технічного забезпечення тренінгів. На-
вчальна програма передбачала освітню роботу щодо 
проблем самогубств, виявлення тривожних ознак, 
питання дестигматизації самогубств та декриміналі-
зації спроб самогубства.

ХТО?

Зацікавлені сторони у сфері розбудови спроможностей ді-
ляться на дві групи: 1) особи, які розробляють та/або прово-
дять навчання з питань розбудови спроможностей;  
та 2) особи, яких навчають.

Наприклад, розбудова спроможностей для раннього вияв-
лення, оцінки, ведення та подальшого супроводу може бути 
спрямована на: медичних працівників, у тому числі праців-
ників сфери охорони психічного здоров’я та неспеціалізо-
ваних медпрацівників (таких як медики швидкої допомоги, 
лікарі загальної практики, медсестри, працівники сфери гро-
мадського здоров’я чи соціальні працівники);

• працівників служб екстреної допомоги (таких як поліція, 
пожежна служба, швидка допомога або гаряча лінія під-
тримки);

• тих, хто працює з: молоддю (наприклад, вчителі, спеціа-
лісти по роботі з молоддю);

1 Suicide prevention on the railway. London: NetworkRail (https://www.networkrail.co.uk/communities/safety-in-the-community/suicide-prevention-on-the-railway/).

2 Bartenders as gatekeepers. Ventura County (CA): NotAlone (https://www.notalonevc.org/bartenders-as-gatekeepers/).

• людьми похилого віку (наприклад, обслуговуючий персо-
нал у будинках для людей похилого віку, персонал пен-
сійної служби);

 ◦ судовою системою  
(наприклад, працівники в’язниці, судді);

 ◦ одержувачів соціальної допомоги;

 ◦ працівників компаній (наприклад, професійні групи  
з високим рівнем самогубств); 

• інших гейткіперів громади (особи, які можуть контакту-
вати з особами групи ризику або мати вплив на громаду 
(див. Додаток 1 з переліком секторів та зацікавлених осіб 
стор. 96). До унікальних прикладів належать:

 ◦ королеви-матері в Гані, які мають великий вплив 
на громаду;

 ◦ працівники громадського транспорту  
у Сполученому Королівстві, що можуть виявляти осіб,  
які перебувають у зоні ризику, поблизу місць,  
з яких можна зістрибнути1;

 ◦ водії таксі в Ірландії, які можуть проїжджати  
повз місця, з яких можна зістрибнути;

 ◦ адміністративний персонал системи охорони  
здоров’я в Шотландії, до якого у першу чергу  
звертаються пацієнти;

 ◦ перукарі у Сполученому Королівстві, які мають  
можливість поговорити зі своїми клієнтами, 
особливо чоловіками;

 ◦ бармени в США, які можуть спілкуватися  
з чоловіками з групи ризику2;

 ◦ фінансові працівники та колектори у Нідерландах, 
які можуть мати справу з людьми, які мають фінансо-
ві проблеми.

ЯК?

1. Зберіть робочу групу (див. Вставку 1 стор. 17,  
Вступ стор. 14)

• Створіть робочу групу (див. Хто? Вище та в Додатку 1 
з переліком секторів та зацікавлених осіб стор. 96). 
Розбудова спроможностей часто передбачає співпрацю 
між сектором охорони здоров’я, місцевою владою та заці-
кавленими сторонами громади.

• З’ясуйте, де є потреба у розбудові спроможностей 
та якою буде її мета. У ситуації, коли ресурси обмеже-
ні, подумайте, де саме навчання з запобігання само-
губствам може бути найбільш ефективним. Визначати 

https://www.networkrail.co.uk/communities/safety-in-the-community/suicide-prevention-on-the-railway/
https://www.notalonevc.org/bartenders-as-gatekeepers/
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потребу в розбудові спроможностей необхідно у співпра-
ці із зацікавленими сторонами. Аналіз ситуації може до-
помогти визначити прогалини та потреби.

• Визначте, хто буде проводити навчання. Це повинні бути 
люди з досвідом запобігання самогубствам, які опанува-
ли різні освітні практики.

• Визначте, як буде проводитися навчання. Навчання мож-
на проводити наживо, віртуально або за допомогою циф-
рових методів, наприклад, відеоконференцій онлайн.

• Заплануйте стабільне та безперервне навчання. Для 
медпрацівників важливою є постійна супервізія; для заці-
кавлених сторін, яким може не знадобитися постійна су-
первізія у лікарні, заплануйте повторні тренінги та підви-
щення кваліфікації.

• Подумайте, чи можна використовувати модель навчан-
ня тренерів.

• Подумайте про включення розбудови спроможностей 
для запобігання самогубствам у навчальні програми  
професійної освіти.

2. Розробіть або оберіть  
і адаптуйте навчальну програму

• Для неспеціалізованих медичних працівників та медич-
них працівників громади можна використовувати модуль 
про самоушкодження/самогубства з Посібника з втру-
чання ВООЗ mhGAP (WHO, 2019b) та відповідні навчаль-
ні матеріали.1

• Навчання гейткіперів повинно ґрунтуватися на фактах 
та бути адаптованим до їхніх потреб. Потрібно включити 
підвищення обізнаності та зменшення стигми у всі види 
розбудови спроможностей для запобігання самогуб-
ствам. Після навчання гейткіпери повинні чітко знати, як 
діяти у разі виявлення осіб із суїцидальною поведінкою 
(наприклад, направити їх до відповідних служб для на-
дання допомоги).

• Потрібно давати можливість тим, кого навчають, відпра-
цювати навички, які вони засвоїли (наприклад, за допо-
могою рольової гри). Після навчання слід запровадити 
регулярну супервізію та підвищення кваліфікації, щоб по-
легшити безперервне навчання та дати можливість обго-
ворити проблеми, що виникли.

• Можливо, навчальний контент потребуватиме культурної 
адаптації до нового контексту. Розробники тренінгів мо-
жуть порадити, як найкраще це зробити, не зменшуючи 
ефективність.

1 mhGAP training manuals. Geneva: World Health Organization (https://www.who.int/mental_health/mhgap/training_manuals/en/.

2 EQUIP: Ensuring Quality In Psychological Support. Geneva: World Health Organization (https://www.who.int/mental_health/emergencies/equip/en/.

3. Навчайте працівників та забезпечте постійну суперві-
зію або заплануйте підвищення кваліфікації

• Супервізію, особливо для медпрацівників, потрібно роз-
глядати як важливий компонент навчання для забезпе-
чення стабільності змін.

• Плануйте регулярні супервізії, щоб посилити використан-
ня знань на практиці та дати тим, хто навчається, можли-
вість вирішити проблеми, з якими вони зіштовхуються.

• Заплануйте підвищення кваліфікації гейткіперів та людей 
з інших, аніж охорона здоров’я, сфер.

4. Оцінюйте навчання

• Сплануйте заздалегідь, як буде здійснюватися моніто-
ринг та оцінювання навчальних програм (див. Моніторинг 
та оцінювання стор. 67). 

• Для навчання з питань розбудови спроможностей оцініть 
компетентність слухачів, тобто здатність застосовувати 
отримані знання та навички. Для неспеціалізованих по-
стачальників психосоціальних втручань можна використо-
вувати інструмент оцінки Покращення оцінки загальноте-
рапевтичних факторів (ENACT). Цифрова версія ENACT 
доступна (кількома мовами) на платформі ВООЗ Equip.2

• Оцінюйте впевненість та досвід слухачів та тренерів. Не-
достатньо повідомляти лише про кількість людей, які 
проходять навчання, оскільки це не дає уявлення про те, 
чи засвоїли вони навички та знання, чи змінили свою по-
ведінку.

• Щоб оцінити вплив навчання на роботу тих, хто пройшов 
навчання, як показник можна використовувати кількість 
контактів з особами з груп ризику та кількість направлень 
до лікаря.

• Моніторте співвідношення та розподіл медичних пра-
цівників, які пройшли навчання та відповідають вимо-
гам до компетентності. Намагайтеся збільшити охоплен-
ня навчанням.

© ВООЗ / Ері Разафіндраламбо

https://www.who.int/mental_health/mhgap/training_manuals/en/
https://www.who.int/mental_health/emergencies/equip/en/


РОЗБУДОВА СПРОМОЖНОСТЕЙ 

50  |   LIVE LIFE    ЧАСТИНА І

Вставка 22. Підвищення кваліфікації медпрацівників для запобігання самогубствам у Гаяні

Уряд Гайани пріоритезував запобігання самогубствам після того, як країна опинилася серед держав з найвищими по-
казниками смертності від самогубств. За технічної підтримки Панамериканської організації охорони здоров’я (PAHO) 
та ВООЗ у 2014 році було створено та опубліковано Національний план дій з питань психічного здоров’я на 2015–2020 
роки та Національний план запобігання самогубствам на 2015–2020 роки. У травні 2016 року для реалізація обох пла-
нів та організації надання послуг з охорони психічного здоров’я Міністерство охорони здоров’я створило підрозділ 
з питань психічного здоров’я. Одним із чотирьох стратегічних напрямків є вирішення питань реагування системи охо-
рони здоров’я на суїцидальну поведінку.

Програма mhGAP була розроблена ВООЗ для країн з низьким та середнім рівнем доходів. Вона спрямована на роз-
ширення послуг для людей з психічними та неврологічними розладами, а також розладами, пов’язаними із вживан-
ням психоактивних речовин. Модуль mhGAP про самогубства та самоушкодження спрямований на підготовку праців-
ників сфери охорони здоров’я, наприклад, лікарів первинної ланки. Він передбачає виявлення та ведення пацієнтів 
з ризиком самогубства і надання відповідної подальшої допомоги та супроводу. У 2015 році Відділ психічного здо-
ров’я РАНО/ВООЗ впровадив онлайн-курс «Інтеграція психічного здоров’я у системи первинної медичної допомоги» 
на основі Посібника з втручання ВООЗ mhGAP, використовуючи платформу Віртуального кампуса громадського здо-
ров’я PAHO. Сім лікарів з Гаяни успішно пройшли перший онлайн-курс. Одна лікарка повідомила, що «краще справля-
ється з депресією за допомогою не лише ліків, а й психологічної освіти». Вона мала на увазі виявлення та розуміння 
стресів, які відчували її пацієнти, та вивчення системи соціальної підтримки. Відтоді понад 300 медичних працівників 
пройшли навчання для оцінки та подальшого супроводу проблем психічного здоров’я, а також самогубств/самоушко-
дження. Більше 100 з них — лікарі первинної ланки. 70 осіб також пройшли навчання за модулем вживання психоак-
тивних речовин, оскільки зловживання алкоголем та вживання наркотиків є основними факторами ризику самогубств 
в Гаяні. Крім того, вчителів навчають розпізнавати та належним чином реагувати на проблеми психічного здоров’я у ді-
тей та підлітків. Надалі навчання гейткіперів у Гайані передбачає програму залучення до запобігання самогубствам 
осіб з немедичних секторів.

Вставка 23. Розбудова спроможностей для запобігання самогубствам  
на робочому місці в Австралії

Програму MATES in Construction (MATES, буквально «Друзі на будівництві») розробили у 2007 році в австралійському 
Квінсленді. Програма була створена за рахунок початкового капіталу Резервного фонду для працівників будівельної 
сфери (BERT) — фонду захисту працівників, який належить асоціаціям роботодавців у будівельній сфері та проф-
спілкам. Рішення про створення галузевої програми запобігання самогубствам було прийнято після доповіді Цен-
тру співпраці ВООЗ у Брісбені — Австралійського інституту дослідження та запобігання самогубствам — який про-
демонстрував непропорційно високі показники самогубств серед працівників будівельної сфери Квінсленду (Heller, 
Hawgood & De Leo, 2007).

MATES створювалася як незалежна галузева благодійна ініціатива для зменшення самогубств серед будівельників. 
Це мультимодальна програма (Gullestrup, Lequertier & Martin, 2011), що базується на чотирьох принципах:

• підвищення обізнаності серед працівників;

• формування психологічної стабільності  
на робочому місці;

• надання працівникам допомоги та підтримки; 

• інформування галузі про найкращі практики у партнерстві з дослідниками.
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Програма MATES ґрунтується на моделі постійного вдосконалення розвитку громад. MATES не надає медичних послуг, 
а прагне підключити працівників до потрібних ресурсів у потрібний час. До основних структурних елементів програми 
MATES, пов’язаних з розбудовою спроможностей, належить:

• Загальне підвищення обізнаності (GAT) — одногодинна програма без відриву від роботи, призначена для залучен-
ня працівників до запобігання самогубствам. Працівники, які її прослухали, отримують білу наклейку на каску. • Ко-
нектори — чотиригодинна програма, що навчає працівників направляти колег до служб підтримки. Програма прово-
диться без відриву від роботи. Конекторам видають зелені наклейки.

• Працівники ASIST —16-годинна програма без відриву від роботи, яка навчає працівників правильно втручатися 
в ситуацію, коли є ризик самогубства колеги. Ця програма розрахована на головних працівників, яких можна розпіз-
нати за блакитною наклейкою.

• Акредитація будівельної ділянки — ділянки, що відповідають мінімальним вимогам до місць для проведення тренін-
гів, отримують акредитацію.

• Крім того, до основних блоків програми до будівельників входить: 1) поширення інформаційних матеріалів для за-
лучення на будівельних майданчиках (наприклад, у Всесвітній день запобігання самогубствам); 2) польові офіцери 
для підтримки волонтерської мережі; 3) волонтери на місці, які інформують керівництво про психічне здоров’я та ри-
зик суїциду; 4) ситуативний менеджмент; 5) цілодобова лінія підтримки; 6) адвокація національної політики. Прикла-
дом останньої є Австралійська програма для покращення психічного здоров’я та запобігання самогубствам серед 
працівників будівельної промисловості. Вона закладає основи для поліпшення психічного здоров’я і схвалена усіма 
великими будівельними спілками та асоціаціями роботодавців в Австралії.

• Програма MATES охоплює понад 220 000 працівників по всій Австралії, у тому числі понад 18 000 конекторів 
та 2500 працівників ASIST на більш ніж 1000 робочих місць в Австралії. Приблизно на 30% програма фінансується 
державою та на 70% — представниками галузі. Програма безкоштовна та доступна як роботодавцям, так і праців-
никам будівельної галузі. Вона виявилася дуже важливою для будівельної галузі, навчила працівників звертатися 
за допомогою та пропонувати підтримку, а також зменшила стигму. Аналіз наслідків витрат показав рентабельність 
інвестицій у розмірі 4,60 австралійського долара на кожен вкладений австралійський долар, насамперед для дер-
жави (Doran et al., 2016).

© ВООЗ/Влад Сохін
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ПОРАДИ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ

Таблиця 6. Поради щодо реалізації розбудови спроможностей

Проблеми Поради

Фінансування • Використовуйте доступні безкоштовні начальні програми, що ґрунтуються на дока-
зах, наприклад, mhGAP ВООЗ (WHO, 2019b).

• Наголосіть особам, які приймають рішення, що розбудова спроможностей корисна 
там, де ресурси обмежені, оскільки це підвищує кваліфікацію наявної робочої сили.

• Інтегруйте запобігання самогубствам в інші наявні навчальні програми (наприклад, 
ситуативний менеджмент гендерного насильства або підготовче навчання до роботи 
чи підвищення кваліфікації медичних працівників).

Обмежені людські ресурси 
та/або значне географічне 
охоплення

• Використовуйте модель навчання тренерів для збільшення людських ресурсів, необ-
хідних для проведення навчання.

• Майбутніх тренерів можна відбирати стратегічно, наприклад, серед осіб, що працю-
ють у районах з високим ризиком, або тих, хто може забезпечити розбудову спромож-
ностей у сільських або важкодоступних районах.

Медичні працівники можуть 
бути не підготовленими або 
некомпетентними у вияв-
ленні та веденні осіб з  суї-
цидальними намірами. Крім 
того, допомога, яку вони на-
дають, може бути незадо-
вільною та непослідовною.

• Навчайте спеціалізованих та неспеціалізованих медичних працівників оцінці, веден-
ню та подальшому супроводу осіб із суїцидальними намірами, а також психічними 
і неврологічними розладами та розладами, пов’язаними із вживанням психоактивних 
речовин. Переконайтеся, що ці працівники відповідають вимогам до компетентності.

• Залучення медичних працівників до адаптації навчальної програми до місцевого кон-
тексту може підвищити мотивацію та ефективність навчання.

• Розумійте вплив факторів, що залежать від контексту та перешкоджають веденню 
осіб із суїцидальною поведінкою. Це дозволить вам змінити програму таким чином, 
щоб підготувати персонал до вирішення таких проблем.

Небажання брати участь 
у тренінгах через стигма-
тизацію та правовий статус 
самогубств

• Розбудову спроможностей потрібно поєднувати з підвищенням обізнаності (див. Під-
вищення обізнаності та адвокація стор. 39). При плануванні навчальних програм 
важливо розширити можливості та залучити громади до дискусій щодо запобігання 
самогубствам.

Програма навчання гейткі-
перів не завжди відповідає 
їхньому рівню підготовки 
та готовності до змін

• Переконайтеся, що навчання адаптоване під слухачів, розширте вступні розділи про-
грами, щоб дати більше знань про самогубства та запобігання їм.

• Забезпечте адаптацію навчальної програми до соціокультурного контексту.

• Передбачте інтерактивні заходи, щоб змінити упередження щодо самогубства.

• Додайте практичні вправи, наприклад, рольові ігри, щоб переконатися, що слухачі 
впевнено діють у різних ситуаціях.

• Після закінчення навчання переконайтеся, що слухачі відчувають достатню підтрим-
ку у вигляді супервізії.
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ЩО? 

Фінансування дозволяє перетворювати принципи та підходи 
LIVE LIFE на дії за рахунок розподілу ресурсів

Фінансування може надходити з різних державних та при-
ватних джерел, таких як державне фінансування або бла-
годійні гранти приватних осіб, фондів, громадських груп чи 
корпорацій.

ЧОМУ?

На жаль, цільове фінансування запобігання самогубствам 
недостатнє. Такі фактори, як несприятливі економічні умо-
ви, відсутність пріоритезації самогубств як серйозної про-
блеми сфери громадського здоров’я та відсутність розу-
міння того, що самогубствам можна запобігти, призводять 
до виникнення переконання, що фінансування інших сфер 
є більш важливим для суспільства (див. Підвищення обі-
знаності та адвокація стор. 39). Не потрібно через це впа-
дати у відчай, натомість слід шукати вирішення проблеми, 
адаптуючи заходи щодо запобігання самогубствам до по-
точної фінансової ситуації. Це може означати застосуван-
ня комплексного підходу (інтеграція в інші програми захисту 
психічного здоров’я чи співпраця з іншими секторами), щоб 
претендувати на мультисекторальне фінансування та збіль-
шити ймовірність отримати кошти. Це також може означати 
зосередження зусиль на економічно ефективних підходах 
з максимальним охопленням, таких як загальнонаціональне 
обмеження вільного продажу особливо небезпечних пести-
цидів (Lee et al., 2021). 

Крім того, фінансування повинно фокусуватися на розроб-
ці та впровадженні політики, стратегій та планів, а не лише 
на розвитку послуг. Це надзвичайно важливо, оскільки деякі 
принципи LIVE LIFE є інфраструктурними, а підходи розра-
ховані на загальнонаціональну політику та нормативно-пра-
вове регулювання (наприклад, обмеження доступу до засо-
бів скоєння самогубств), а також розвиток послуг (таких як 
раннє виявлення, оцінка, ведення та подальший супровід).

ДЕ?

Фінансування запобігання самогубствам може здійснюва-
тися для реалізації заходів на: географічному рівні: фінан-
сування на загальнонаціональному рівні (наприклад, за-
гальнодержавних кампаній) або фінансування на місцевому 
рівні (наприклад, для надання послуг з охорони психічного 
здоров’я у певному регіоні);

• рівні зацікавлених сторін: фінансування, спрямоване 
на конкретні групи ризику або конкретні сектори чи людей 
(таких як школи, сільське господарство, гейткіпери гро-
мади);

• системному рівні: фінансування масштабної діяльності 
з поширення знань, створення можливостей та інфра-
структури сектора в цілому (наприклад, проведення до-
сліджень, впровадження технологій та розбудова спро-
можностей).

За ініціативи спонсорів можливе поєднання вищезазначених 
рівнів, наприклад фінансування загальнодержавних дослі-
джень щодо запобігання самогубствам у школах. Зрештою, 
впроваджуючи LIVE LIFE, потрібно знати різні доступні дже-
рела фінансування та займатися адвокацією перед особа-
ми, що надають фінансування, щоб узгодити спільні цінності. 

ФІНАНСУВАННЯ
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КОЛИ?

Необхідно чітко визначати потреби у фінансуванні та роз-
раховувати бюджети задовго до початку впровадження 
принципів або підходів до запобігання самогубствам. В іде-
альному випадку, спочатку потрібно розробити стратегіч-
ні плани вищого рівня (визначити цілі та пріоритетні дії), 
потім — детальні оперативні плани (визначити необхід-
ні підходи, витрати та процес забезпечення фінансування), 
далі зібрати або розподілити кошти і починати впроваджен-
ня. Відсутність чітко визначених планів може призвести 
до того, що діяльність не будуть сприймати як стратегічно 
важливу, що не сприятиме отриманню як державного, так 
і будь-якого іншого фінансування.

Попри те що збір коштів може бути постійним, багато органі-
зацій, що здійснюють фінансування, мають фіксовані цикли 
надання грантів, тобто є певний проміжок часу, протягом 
якого вони обирають отримувачів грантів та виділяють кош-
ти. Для корпоративних органів, які віддають частину сво-
го доходу на соціальну діяльність, кінець фінансового року, 
як правило, є часом, коли вони розглядають перспектив-
ні програми для фінансування. Грантові цикли фондів мо-
жуть змінюватися, тому їх слід уточнювати на їхніх веб-сай-
тах. У державних органів свої бюджетні цикли. Збір коштів 
не повинен бути одноразовим або статичним. Після забез-
печення початкового фінансування можна використати цей 
імпульс для мобілізації додаткових коштів від ширшого кола 
спонсорів. Не існує єдиного підходу до отримання коштів — 
усі організації та установи, які здійснюють фінансування, 
мають свій власний процес, структуру та керівні принципи, 
які необхідно вивчити та зрозуміти.

ХТО?

Фінансування принципів та підходів LIVE LIFE може надхо-
дити із різних державних та приватних джерел. Уряд, за-
гальнодержавні чи місцеві органи влади, як правило, виді-
ляють певну частину свого бюджету на програми захисту 
психічного здоров’я, до яких може входити і запобігання са-
могубствам. Фонди частіше фінансують інноваційні проєк-
ти та надають гнучке і довгострокове фінансування. Багато 
сімейних фондів або окремих меценатів, які зосереджу-
ють свою діяльність на профілактиці самогубств, роблять 
це з особистих причин. Початкове приватне фінансуван-
ня можна використовувати для демонстрації ефективнос-
ті інноваційних підходів, що згодом може допомогти отри-
мати державну підтримку для запровадження програми та  
її розширення. 

ЯК?

1. Розрахуйте бюджет та озвучте потребу фінансування

• Відповідальним органом може стати національний ко-
ординаційний комітет або його аналог [див. Вставку 1 
стор. 17, Вступ стор. 14].

• Розробіть оперативний план або план реалізації, у яко-
му детально висвітліть підходи, які потрібно впровади-
ти, терміни та етапи програми, а також необхідні людські 
та фінансові ресурси (див. Додаток 3 стор. 119).

• Розрахуйте, чи покривають наявні фінансові ресурси по-
треби програми, а якщо ні, то скільки коштів необхідно 
залучити та за який період часу.

• Розраховуючи бюджети, чітко розмежуйте витрати 
на персонал (заробітна плата) та витрати на програ-
му (проїзд, обладнання тощо) з чіткими та реалістични-
ми цифрами витрат по кожному пункту. Також розглянь-
те можливість окреслення не тільки прямих витрат, але 
й непрямих та накладних витрат (комунальні послуги, 
орендна плата тощо), де це доречно. 

2. Вивчіть потенційних спонсорів

• Дослідіть, який державний сектор, місцеві чи міжнародні 
спонсори підтримують діяльність із запобігання самогуб-
ствам. Картуйте тих, хто фінансує пов’язану діяльність 
(наприклад, охорону психічного здоров’я, роботу з мо-
лоддю, програми, пов’язані з пестицидами); багато з них 
можуть не прямо заявляти про підтримку запобігання са-
могубствам і водночас зацікавитись фінансуванням та-
ких програм.

• Зверніться до консультантів з благодійності або посеред-
ницьких організацій, які можуть допомогти вам орієнтува-
тися серед осіб та організацій, що фінансують запобіган-
ня самогубствам або пов’язану з цим діяльність.

• Дізнайтеся, як здійснюється державне фінансування. 
Ним займаються національні чи регіональні органи, та які 
саме підрозділи за це відповідальні?

• Поговоріть з неприбутковими організаціями та іншими ви-
конавцями, які займаються схожою діяльністю, щоб зро-
зуміти, як їм вдалося отримати фінансування.

• На основі ваших досліджень створіть базу даних потен-
ційних спонсорів. 

3. Оберіть державне фінансування  
або підхожих спонсорів

• Визначте державний підрозділ та розпорядника коштів 
або найбільш прийнятний тип фінансування залежно від 
підходу. 
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• Визначте, які спонсори найбільше відповідають вашому 
баченню, цілям та пріоритетам. Наприклад, якщо ви шу-
каєте фінансування для запобігання самогубствам серед 
підлітків, зверніться до спонсорів, які піклуються про під-
літків та які вже давно фінансують подібні програми, або 
визначте розпорядника коштів у відповідному міністер-
стві чи департаменті освіти.

• Перевірте розподіл спонсорських коштів через веб -сай-
ти та особисте спілкування. Обов’язково зважайте на по-
тенційний конфлікт інтересів.

• Оцініть приблизний розмір гранту, який вам готові нада-
ти. Це можна зробити, дослідивши попередні фінансу-
вання або поговоривши зі спонсором.

• Визначте та пріоритезуйте спонсорів, з якими ви вже на-
лагодили міцні стосунки чи професійні зв’язки.

• Диверсифікуйте свої зусилля, щоб звернутися до кількох 
різних спонсорів. 

4. Розробіть пропозицію

• Спонсор може попросити вас використовувати фіксова-
ний шаблон, або ви матиме можливість створити влас-
ний формат пропозиції.

• Пропозиція повинна охоплювати наступне: 1) інформа-
ція про вас та вашу організацію чи державний підроз-
діл; 2) «чому» (тобто контекст проблеми, яку ви нама-
гаєтеся вирішити, і чому вона важлива); 3) «що» (тобто 
запропоновані цілі, підходи та заходи);4) «як» (тобто бю-
джет програми, терміни та ключові етапи її реалізації); 
5) «хто» (тобто команда та партнери, які будуть керувати 
та виконувати роботу); 6) очікувані результати втручан-
ня з конкретними та вимірюваними коротко-, середньо- 
та довгостроковими показниками результатів; 7) запит 
на фінансування (тобто розмір фінансування, на які ас-
пекти роботи та протягом якого періоду).

• Максимально підлаштуйте стиль та позиціонування ва-
шої пропозиції під пріоритети спонсорів.

• Якщо ви вже забезпечили певне фінансування, відкрито 
поділіться цією інформацією зі спонсором. Часто спонсо-
ри схильні інвестувати в програми та підходи із залучен-
ням додаткових ресурсів.

• Краще надсилати пропозицію представнику, відповідаль-
ному за прийняття рішень, а не на загальну поштову ад-
ресу.

5. Презентуйте пропозицію спонсорам

• Переконайтеся, що на зустрічі зі спонсором присутні чле-
ни команди, які можуть ефективно та детально розпові-
сти про реалізацію програми.

• Сплануйте ключові повідомлення та структуруйте пре-
зентацію так, щоб вона була короткою, конкретною, 

Bставка 24. Контрольний список:  
запит на фінансування з державного  
та місцевого бюджетів

• Визначте представника влади, відповідального 
за прийняття рішень.

• Визначте посадових осіб або системи, відпові-
дальні за втілення політичних рішень.

• Домовтеся про зустріч у зручний час  
у зручному місці.

• У спілкуванні будьте цілеспрямованими та точ-
ними, висловлюйтеся чітко та лаконічно безпосе-
редньо про запобігання самогубствам (не обгово-
рюйте лише проблему самогубства). Порівняйте 
проблему самогубств з іншими (наприклад, трав-
муванням на дорогах), які можуть отримувати 
більше фінансування можуть бути значно більши-
ми. Це може допомогти привернути увагу до не-
обхідності більше інвестувати у запобігання само-
губствам.

• Представники влади, як правило, мають обмеже-
ний час і кілька конкуруючих пріоритетів. Щоб при-
вернути їхню увагу, не варто розписувати свою 
пропозицію на багато сторінок; опишіть все корот-
ко та зрозуміло (максимум на дві сторінки), зосе-
редьтеся на конкретних результатах.

• Запропонуйте свій досвід та знання про запобіган-
ня самогубствам.

• Будьте наполегливими та підтримуйте постійний 
контакт.

• Визначте витрати, наголосіть на кількості врятова-
них життів та заощаджених коштів. 

• Підкріплюйте пропозицію науковими даними та іс-
торіями людей з життєвим досвідом спроб само-
губства.

• Наголосіть на актуальності міжсекторальної взає-
модії щодо запобігання самогубствам та покажіть, 
як це пов’язано з фізичним та психічним здоров’ям, 
освітою, економікою та іншими сферами.

надихаючою та  підкріплювалася візуальними даними. 
Представники влади часто мають обмежений час та різні 
пріоритети, тому добре підготована, захоплююча та стис-
ла презентація є важливою.

• Зосередьтеся не лише на деталях програми або підходів, 
а й на тому, чому спонсору важливо підтримати вас. Також 
підкресліть свої досягнення у запобіганні самогубствам.
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• Робіть презентацію інтерактивною, запрошуйте спонсора 
висловити свої думки та налагоджуйте з ними зв’язок під 
час презентації. 

6. Підтримуйте зв’язки зі спонсорами незалежно  
від їхнього рішення щодо фінансування

• Якщо вам вдалося отримати фінансування, не вважай-
те на цьому найважчу роботу завершеною; насправ-
ді, все тільки починається. Щоб максимально збільшити 
свої шанси отримати від спонсора більше коштів у май-
бутньому та підвищити свій авторитет серед інших по-
тенційних спонсорів, завоюйте довіру спонсора завдя-
ки регулярному, прозорому та продуманому спілкуванню. 
Це можуть бути регулярні зустрічі, телефонні дзвінки, зві-
ти або інформування про хід робіт з оцінкою виконання. 
Все це показує важливість фінансування.

• Якщо вам не вдалося отримати фінансування, погово-
ріть зі спонсором про те, що слід покращити на майбут-
нє. Підтримуйте зв’язок зі спонсором, регулярно допові-
даючи про пророблену роботу; продовжуйте шукати нові 
можливості. Те, що цього разу вам не вдалося отримати 
фінансування, не означає, що вам не вдасться зробити 
це у майбутньому. 

Вставка 25. Благодійні організації в Гані

У Гані самогубство стигматизоване і залишається 
злочином. Відтак ганський Центр досліджень само-
губств та насильства (CSVR) мав труднощі з держав-
ним фінансуванням своєї освітньої діяльності щодо 
запобігання самогубствам. Один із ключових співро-
бітників CSVR підтримував високу присутність у за-
собах масової інформації для підвищення обізна-
ності та адвокації запобігання самогубствам. Він 
помітив, що його зусилля привернули увагу певної 
благодійної організації. CSVR неодноразово пода-
вав заявку на фінансування до цієї організації. Після 
кількох невдач ця наполегливість нарешті виправда-
ла себе, і благодійники усвідомили значущість робо-
ти CSVR з розбудови спроможностей. Важливо, що 
для підтримки зв’язків CSVR продовжує надавати 
благодійникам інформацію про вплив їхнього фінан-
сування на розбудову спроможностей для запобіган-
ня самогубствам в країні.

Вставка 26.  
Загальнонаціональна програма  
із запобігання самогубствам в Австралії

Загальнонаціональна програма із запобігання са-
могубствам (NSPT) — це ініціатива Департамен-
ту охорони здоров’я Австралії. Протягом п’яти ро-
ків з 2016–2017 по 2020–2021 було виділено загалом 
60 мільйонів австралійських доларів для реалізації 
NSPT у 12 обраних центрах. Фінансування надавало-
ся через відповідні партнерські мережі первинної ме-
дико-санітарної допомоги (PHNs). Кожен центр отри-
мав 5 мільйонів австралійських доларів.

PHN були створені в липні 2015 року для підвищення 
ефективності та результативності медичних послуг, 
особливо для пацієнтів у тяжкому стані, та для покра-
щення координації медичної допомоги, щоб забезпе-
чити пацієнтам належну допомогу в потрібному міс-
ці в потрібний час. Як регіональні органи планування 
та реалізації PHN були обрані для втілення програми, 
щоб вона відповідала місцевим потребам. 

Цілі 
Уряд Австралії профінансував NSPT, щоб зібрати ін-
формацію про запобігання самогубствам у різних ре-
гіонах Австралії та про найефективніші стратегії за-
побігання самогубствам на місцевому рівні і серед 
груп ризику. Одна з конкретних цілей полягала в тому, 
щоб зібрати дані про те, як найкраще впровадити 
в Австралії системний підхід до запобігання самогуб-
ствам, та виявити нові методики запобігання самогуб-
ствам серед груп ризику. 

Програма NSPT передбачала гнучкість роботи об-
раних центрів. Кожен із них повинен був обрати одну 
або кілька груп населення у своєму регіоні, випробу-
вати на ній/них доказовий системний підхід і провести 
оцінювання результатів.

Фокус-групи 
Сім із 12 центрів зосередили свої дослідження на ко-
рінному населенні та мешканцях островів Торресової 
протоки. Шість обрали цільовою аудиторією чоловіків, 
дві-на молоді, два — представників ЛГБТІ спільно-
ти і по одному — на військовослужбовцях у відставці 
та людях похилого віку. Деякі зосереджувались на кон-
кретних підгрупах (наприклад, рибалках, фермерах 
та шахтарях, молоді ЛГБТІ та молоді з корінного насе-
лення та мешканців островів Торресової протоки).
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Bставка 26. Загальнонаціональна програма  
із запобігання самогубствам в Австралії (продовження)

Системний підхід 
Системний підхід до запобігання самогубствам дає змогу реалізувати заходи, спрямовані на різні елементи системи 
та зменшити кількість самогубств і проявів суїцидальної поведінки.

Щоб визначити свій підхід до запобігання самогубствам, задіяні в програмі центри спиралися на ряд доказів та кон-
цепцій. Вісім із 12 центрів обрали модель LifeSpan, а два сайти — модель Європейського альянсу проти депресії 
(EAAD). Там, де це було необхідно, здійснювалася адаптація підходу відповідно до місцевих потреб.

Два центри, які сфокусувалися виключно на корінному населенні та мешканцях островів Торресової протоки, прийня-
ли підхід на основі принципів, викладених у Проєкті оцінки самогубств серед корінного населення та мешканців ос-
тровів Торресової протоки (ATSISPEP). ATSISPEP окреслює набір принципів або факторів успіху для запобігання са-
могубствам, заснованих на підході соціального та емоційного благополуччя.

Приклади діяльності 
Центри, задіяні в програмі, реалізовували широкий спектр індивідуальних послуг та заходів для громади. Серед них:

• послуги з догляду за людьми після спроби самогубства або тими, хто зазнав суїцидальної кризи;

• підвищення обізнаності про самогубства та психічне здоров’я, в тому числі за допомогою кампаній  
у ЗМІ та соціальних мережах і громадських заходів;

• заходи зі зміцнення культури серед корінного населення та мешканців островів Торресової протоки;

• тренінги з розбудови спроможностей для членів громади, а також навчальні ресурси для лікарів загальної практики 
та інших надавачів послуг з питань запобігання самогубствам та культурно безпечної підтримки;

• заходи для школярів, у тому числі спеціальні програми для молоді з корінного населення та мешканців островів 
Торресової протоки та ЛГБТІ-молоді.

• невеликі грантові програми на діяльність місцевої громади;

• діяльність із залучення, наприклад, цільові семінари, табори та заходи;

• розробка протоколів запобігання самоушкодженням та самогубствам і суїцидологічної поственції;

• програми для однолітків та програми наставництва.

• підтримка спеціальних досліджень (наприклад, щодо вимірювання результатів програми для корінного населен-
ня та мешканців островів Торресової протоки; щодо підтримки однолітками ЛГБТІК-молоді; досліджень, пов’язаних 
з черепно -мозковими травмами серед ветеранів).

Подальші кроки 
Фінансування NSPT припинилося 30 червня 2021 р. Було проведено оцінку результатів програми,  
зараз вона на розгляді уряду Австралії.

Уряд Австралії також фінансує проєкт, що аналізує результати NSPT та інших програм  
щодо запобігання самогубствам по всій країні, а саме LifeSpan та програми штату Вікторія.

Результати цих проєктів стануть доказовою базою щодо системних підходів  
до запобігання самогубствам в Австралії. 
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ПОРАДИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ

Таблиця 7. Поради щодо реалізації фінансування

Проблема Поради

Обмеження ресурсів • Спробуйте знайти підхід до чинних державних структур. Це особливо 
важливо, якщо бракує коштів для створення нових установ або підрозді-
лів.

Брак розуміння з боку осіб, які надають 
фінансування, що самогубствам можна 
запобігти і що запобігання самогубствам 
є пріоритетним

• Проводьте для них підвищення обізнаності та адвокацію, демонструючи 
дані, які вказують на масштаб проблеми та ілюструють, що за допомогою 
правильних інвестицій самогубствам можна запобігти.

• Діліться історіями, які демонструють вплив добре профінансованих за-
ходів щодо запобігання самогубствам, залучаючи професіоналів, лю-
дей із життєвим досвідом спроб самогубства та захисників, щоб зробити 
ваше інформування переконливим.

• Залучайте менші кошти від більшої кількості спонсорів, рухаючись 
до об’єднаної або спільної моделі фінансування.

• Подумайте про залучення коштів із відповідних програм (наприклад, для 
охорони психічного здоров’я, освіти).

© ВООЗ / Нурсила Деві
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НАГЛЯД

ЩО?

Актуальні дані налагоджених систем нагляду за самогуб-
ствами та самоушкодженнями мають важливе значення для 
інформування про принципи та підходи LIVE LIFE. Дані про 
кількість самогубств та випадків самоушкодження потріб-
но класифікувати, як мінімум, за статтю, віком та методом 
(WHO, 2011; WHO, 2016a).

Ці дані можна отримувати з різних джерел, серед яких:

• Система реєстрації актів цивільного стану  
та природного руху населення (CRVS)1: 
В багатьох країнах існують системи, які офіційно реєстру-
ють випадки та характеристики смертей (і народжень). Це 
дає можливість безперервно збирати співставні дані, про-
те вони містять мало інформації про обставини смерті.

• Медичні документи та поліцейські матеріали:  
Це збір лікарняних даних, даних про смерть, обробка до-
кументів поліції і судмедекспертів, а також судових за-
писів. Іноді це потрібно робити вручну (наприклад, ви-
вчати лікарняні записи). Попри те що цей підхід вимагає 
часу і грошей, він дозволяє отримати точні дані. Там, 
де можна використовувати регулярні дані, ця систе-
ма може бути відносно недорогою та постійно надава-
ти детальну інформацію. Однак лікарняні дані фіксують 
лише самоушкодження та смерті, які відбуваються у лі-
карнях. У таких документах можуть бути не вказані засо-
би скоєння самогубства (наприклад, тип отрути). Дані про 

1 Див.: Civil registration and vital statistics. Geneva: World Health Organization (https://www.who.int/data/data-collection-tools/civil-registration-and-vital-statistics-(crvs)).

2 Verbal autopsy standards: ascertaining and attributing causes of death. Geneva; World Health Organization. (https://www.who.int/standards/classifications/other-
classifications/verbal-autopsy-standards-ascertaining-and-attributing-causes-of-death-tool).

3 STEPwise approach to surveillance (STEPS) mental health/suicide module. Geneva: World Health Organization (https://www.who.int/ncds/surveillance/steps/riskfactor/
STEPS_Mental_Health_Suicide_module.pdf).

самоушкодження також можна отримати в амбулаторіях, 
закладах первинної медико-санітарної допомоги та від 
громадських служб.

• Вербальна аутопсія2:  
Такі дані можна отримати з системи звітності громади, що 
містить матеріали опитування медпрацівниками родичів 
та друзів померлого щодо обставин смерті. Це особливо 
корисно в умовах недосконалих систем реєстрації та об-
меженого доступу до медичної допомоги. Також ці дані 
можна використовувати для перевірки інформації, зібра-
ної з інших джерел, та для деталізації наявної інформа-
ції. Нагляд громади передбачає існування системи, у якій 
члени громади можуть повідомити про суїцидальну пове-
дінку. Цю систему можна використовувати для збору ін-
формації щодо певних географічних територій або оцінки 
певних підходів. Однак потрібна стандартизація системи, 
а також є імовірність упередженого ставлення.

• Дослідження певних груп населення:  
Можна проводити національні репрезентативні опитуван-
ня, фокусуючись винятково на темі суїцидальної поведін-
ки, або ж зробити цю тему одним із напрямків національ-
них чи міжнародних опитувань.3 Попри те, що опитування 
(у тому числі такі, що проводяться у певному мікрорайоні 
або спільноті) також фіксують спроби самогубства та са-
моушкоджень, що відбуваються поза медичними устано-
вами (наприклад, тому, що не було звернення за медич-
ною допомогою), вони можуть не відображати реальний 
стан речей через небажання причетних повідомляти про 
такі випадки з огляду на стигматизацію.

https://www.who.int/data/data-collection-tools/civil-registration-and-vital-statistics-(crvs)
https://www.who.int/standards/classifications/other-classifications/verbal-autopsy-standards-ascertaining-and-attributing-causes-of-death-tool
https://www.who.int/standards/classifications/other-classifications/verbal-autopsy-standards-ascertaining-and-attributing-causes-of-death-tool
https://www.who.int/ncds/surveillance/steps/riskfactor/STEPS_Mental_Health_Suicide_module.pdf
https://www.who.int/ncds/surveillance/steps/riskfactor/STEPS_Mental_Health_Suicide_module.pdf
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Комплексний нагляд може поєднувати дані, зібрані з різ-
них джерел. Проте якщо ресурси обмежені, зазвичай найдо-
цільніше почати зі звичних джерел інформації (наприклад, 
CRVS, лікарняні записи). 

У сільськогосподарських регіонах Індії була розробле-
на комплексна система нагляду для реєстрації самогубств 

1 National Self-harm Registry Ireland. Dublin: National Suicide Research Foundation (https://www.nsrf.ie/our-research/our-systems/national-self-harm-registry-ireland/).

2 Multi-Centre Study of Self-harm in England. Oxford: University of Oxford (https://www.psych.ox.ac.uk/research/csr/ahoj).

та спроб самогубства, яка використовує дані систем гро-
мадського нагляду, а також лікарняну і поліцейську доку-
ментацію (Vijayakumar et al., 2020).

Вибір методу здійснення нагляду також залежить від поточ-
ного етапу запобігання самогубствам у країні:

Таблиця 8. Реалізація нагляду залежно від ситуації в країні

Умови Поради

Країни, де наразі відсутня  
чи слабко розвинена система нагляду

Може бути корисно розпочати зі збору даних у репрезентативних або пілот-
них локаціях (наприклад, в одному регіоні чи районі), пріоритезуючи осно-
вну інформацію (наприклад, дані про смертність від самогубств, вік, стать, 
методи самогубства), провести базовий аналіз (наприклад, рівня само-
губств), а також працювати над розширенням до масштабів країни та ство-
ренням системи CRVS.

Країни, де функціонує  
певна система нагляду

Можна розширювати системи для моніторингу самогубств (через CRVS) 
або самоушкоджень на національному рівні (наприклад, створити націо-
нальний реєстр самоушкоджень на базі лікарень1,2) та для збору більш де-
тальної інформації і здійснення ґрунтовнішого аналізу (наприклад, зміни 
факторів ризику, інформації про повторне самоушкодження). Пріоритетним 
завданням має бути початок моніторингу смертності від самогубств, а потім 
нагляду за самоушкодженнями. У країнах, де функціонують токсикологіч-
ні центри, варто заохочувати їх надавати інформацію про випадки навмис-
ного отруєння до єдиної бази даних. Це допоможе зібрати інформацію про: 
1) методи самогубства; 2) тенденції та нові методи, з якими можна боротися 
за рахунок обмеження засобів. Можна використовувати аналіз ситуації, щоб 
оцінити що потребують удосконалень [див. Аналіз ситуації стор. 21].

Країни, де створена комплексна  
система нагляду та CRVS

Для вдосконалення системи нагляду важливо відслідковувати основ-
ні параметри, такі як якість даних, охоплення, своєчасність та витрати 
на її функціонування. Там, де є потужна інфраструктура нагляду, можна 
впроваджувати нагляд в режимі реального часу, коли дані стають доступни-
ми для аналізу одразу після повідомлення про випадок самогубства або са-
моушкодження.

ЧОМУ?

Системи нагляду інформаційно допомагають впроваджен-
ню LIVE LIFE. Наприклад, вони виявляють тенденції в суї-
цидальній поведінці, групи ризику в субпопуляції, місця кон-
центрації випадків, появу нових методів самогубства чи 

методів, що провокують самогубства і які потребують негай-
них дій (Thomas, Chang & Gunnell, 2011). Дані про самогуб-
ства та самоушкодження також потрібні для надання послуг, 
мобілізації ресурсів та створення вказівок щодо ведення су-
їцидальної поведінки, наприклад, шляхом навчання медиків 
у певних місцях лікувати наслідки впливу певних засобів

https://www.nsrf.ie/our-research/our-systems/national-self-harm-registry-ireland/
https://www.psych.ox.ac.uk/research/csr/ahoj
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самогубства (наприклад, пестицидів) або працевлаштуван-
ня медсестер відповідної спеціалізації в районах, де ста-
ється багато самогубств. Дані використовуються для моні-
торингу прогресу (наприклад, показник зменшення кількості 
самогубств) та сприяють оцінці і дослідженню поточних 
стратегій та підходів до запобігання самогубствам, напри-
клад, довгострокові когортні дослідження випадків самоуш-
кодження серед пацієнтів оксфордських лікарень1.

Bставка 27. Нагляд у Шрі-Ланці

У 2002 році у результаті Південноазійської співп-
раці у сфері клінічних токсикологічних досліджень 
(SACTRC) було зібрано довгострокову когорту па-
цієнтів з навмисним самоотруєнням. Дослідження 
фокусувалися саме на отруєнні пестицидами. Пер-
сонал оглядав усіх пацієнтів з отруєннями при над-
ходженні до лікарень-учасниць досліджень, щоб 
виявити вид отрути, перевірити різні методики ліку-
вання та записати результат.

Пестицид зазвичай ідентифікували з історії хвороби 
пацієнта; у вкладеному зразку для перевірки точнос-
ті ідентифікації лише на основі історії (> 80%) вико-
ристовувалася лабораторна мас-спектрометрія. На-
разі когорта налічує понад 80 000 осіб, 35 000 з яких 
вжили пестициди. Завдяки дослідженням було отри-
мано нові дані щодо відносної токсичності для люди-
ни ряду пестицидів (Buckley et al., 2021). Так було ви-
значено три особливо токсичних пестициди (Dawson 
et al., 2010), дані про які були передані реєстратору 
пестицидів та Технічному консультативному комітету 
з пестицидів. У 2008–2011 роках ці пестициди забо-
ронили для використання у сільському господарстві, 
що сприяло тривалому скороченню кількості само-
губств у Шрі-Ланці загалом та самогубств шляхом 
прийому пестицидів зокрема (Knipe et al., 2017).

ДЕ?

В ідеальному випадку країни повинні прагнути збирати дані 
на загальнонаціональному рівні, щоб отримати повну кар-
тину ситуації з суїцидальною поведінкою серед населення. 
Проте краще віддати перевагу достовірним даним із кількох 
репрезентативних регіонів, аніж недостовірним щодо всі-
єї країни. Для початку нагляду може бути достатньо невели-
кої кількості репрезентативних для населення країни даних 

1 The Oxford Monitoring System for Self-Harm. Oxford: University of Oxford (https://www.psych.ox.ac.uk/research/csr/research-projects-1/the-oxford-monitoring-system-for-
self-harm).

(наприклад, даних кількох найбільших лікарень країни), які 
згодом можна доповнити завдяки отриманим знанням і дос-
віду. Це може бути особливо корисним у великих країнах 
або там, де дані координуються на федеральному чи регі-
ональному рівні. Збір даних можна здійснювати через спе-
ціальний реєстр випадків самоушкодження або ж в межах 
національної системи збору даних про смертність або трав-
ми. Якщо дані збираються на загальнонаціональному рівні, 
важливо узгодити із різними регіонами/населеними пункта-
ми, які дані збирати та як про них звітувати.

КОЛИ?

Постійний нагляд має бути одним із пріоритетних принци-
пів LIVE LIFE. Його потрібно налагодити до або на почат-
ку впровадження програми, оскільки це дозволить країнам 
оцінити ефективність реалізованих підходів. Дані необхідно 
збирати безперервно протягом тривалого періоду, щоб на-
давати своєчасну та актуальну (або, де це можливо, в режи-
мі реального часу) інформацію про суїцидальну поведінку, 
а також щоб визначати зміни закономірностей та осіб з ри-
зиком повторного самоушкодження. Однак там, де ресур-
си дуже обмежені, можна розпочинати нагляд з індивідуаль-
ного дослідження суїцидальної поведінки протягом певного 
періоду часу у певній місцевості/популяції, яке потім можна 
розширити для безперервного збору даних.

ХТО?

Незалежно від того, є система нагляду національною чи ло-
кальною, слід залучати представників Міністерства охоро-
ни здоров’я, а також осіб з інших відповідних відомств, таких 
як національне управління статистики чи управління, відпо-
відальне за реєстрацію актів цивільного стану, які можуть 
допомогти надати інструкції та ресурси для довготривалої 
сталої роботи. 

Серед зацікавлених сторін повинні бути організації або ок-
ремі особи, які мають найкращі можливості для збору та об-
робки цільових даних (наприклад, медичні працівники, 
персонал моргу, поліція), а також ті, хто має навички плану-
вання та впровадження систем (наприклад, спеціалісти ін-
формаційної системи охорони здоров’я, науковці медичної 
сфери, зокрема епідеміологи, статистичні працівники, мене-
джери систем даних, колектори даних). Також варто поспіл-
куватися з науковцями, які, можливо, вже проводять відпо-
відні когортні дослідження цільової популяції.

https://www.psych.ox.ac.uk/research/csr/research-projects-1/the-oxford-monitoring-system-for-self-harm
https://www.psych.ox.ac.uk/research/csr/research-projects-1/the-oxford-monitoring-system-for-self-harm
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Bставка 28. Нагляд за самоушкодження-
ми у Російській Федерації

Російська Федерація — одна з країн Європейсько-
го регіону, де державна влада визнає самогубство 
важливою проблемою. Щоб вирішити цю пробле-
му і покращити моніторинг та запобігання самогуб-
ствам у системі охорони психічного здоров’я, клю-
чові експерти галузі охорони здоров’я Росії почали 
співпрацю з Європейським регіональним бюро ВООЗ 
та Офісом ВООЗ у Російській Федерації. Результати 
цієї співпраці можуть бути корисними для інших кра-
їн Східної Європи.

Підхід ВООЗ до нагляду за самоушкодженнями вже 
застосовано в ряді англомовних країн, таких як Ір-
ландія, де він продемонстрував свою ефективність 
у виявленні вразливого населення та покращенні до-
ступу до необхідних медичних послуг. Пілотний про-
єкт у Російській Федерації спрямований на аналіз 
позитивного досвіду на національному рівні та па-
ралельне доопрацювання і адаптацію інструмен-
ту та методології. Діяльність Російської Федерації 
як члена ВООЗ в рамках Стратегії співпраці з кра-
їнами (CCS) відповідає цілям створення комплек-
сного середовища для запобігання самогубствам, 
укріплення здоров’я на всіх життєвих етапах та по-
силення спроможностей для міжнародного та ре-
гіонального співробітництва у сфері охорони здо-
ров’я. У 2018 році за підтримки головного закладу 
психічного здоров’я в Російській Федерації — Дер-
жавного наукового центру соціальної та судової пси-
хіатрії імені В. П. Сербського та під керівництвом 
Міністерства охорони здоров’я експерти з трьох 
регіонів Росії (Уральського, Північнокавказького 
та Далекосхідного федеральних округів) поділили-
ся своїм досвідом та висловили готовність проде-
монструвати на прикладі пілотних проєктів, як вони 
адаптують та використовують інструмент та посіб-
ник ВООЗ для вдосконалення систем моніторин-
гу та нагляду за спробами самоушкодження та са-
могубства у лікарнях1. Цей інструмент ґрунтується 
на процедурах, рекомендованих ВООЗ. Кваліфіко-
вані медпрацівники можуть дотримуватися цих про-
цедур для виявленням випадків самоушкодження 
у лікарнях та спеціалізованих медичних установах. 

1 Practice manual for establishing and maintaining surveillance systems 
for suicide attempts and self-harm. Geneva: World Health Organization; 
2016 (https://apps.who.int/iris/handle/10665/208895).

Ініціатива покликана створити поліцентричну систе-
му нагляду на базі російськомовної версії інструмен-
ту ВООЗ. Передбачено створення моніторингової 
онлайн-платформи для збору та аналізу достовірних 
даних про спроби самоушкодження та самогубства. 
Наразі модифікацією програмного забезпечення 
займаються медичні працівники Ставропольсько-
го Краю та Північнокавказького федерального окру-
гу. Створення такої системи моніторингу може стати 
основним кроком на шляху до покращення запобі-
гання самогубствам у всіх системах охорони здо-
ров’я. Ще одним результатом співпраці є навчальні 
курси для фасилітаторів системи нагляду та моніто-
рингу, розроблені Європейським регіональним бюро 
ВООЗ та російськими медиками. Ці курси допомага-
тимуть у підготовці медичних працівників та колекто-
рів даних, що необхідно для розширення ініціативи 
до національного та міжнародного масштабів. Цей на-
бір інструментів, рекомендованих ВООЗ, приведений 
у відповідність із російськими стандартами медично-
го обслуговування на субнаціональному рівні та може 
бути масштабованим у майбутньому. Ця ініціатива 
має стати невід’ємною частиною інфраструктури за-
побігання самогубствам та самоушкодженням у Єв-
ропейському регіоні. Вона допомагає покращити до-
ступ до послуг охорони психічного здоров’я та інших 
послуг для людей із суїцидальною поведінкою. Успіх 
ініціативи пояснюється прихильністю та мотивацією 
всіх учасників, плідною співпрацею між партнерами 
та прагненням запобігати самогубствам як важливо-
му елементу Порядку денного сталого розвитку.

https://apps.who.int/iris/handle/10665/208895
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ЯК?

1. Зберіть робочу групу (див. Вставку 1 стор. 17,  
Вступ стор. 14)

• Створіть робочу групу (див. під Хто? стор. 61 вище та До-
даток 1 з переліком секторів і зацікавлених осіб стор. 96)

• Оберіть координаційний комітет для надання постійної під-
тримки; технічну консультативну групу для надання вказі-
вок щодо планування, впровадження та оцінювання; та гру-
пу для здійснення нагляду.

• Повідомте основним зацікавленим сторонам про необхід-
ність здійснення нагляду за самогубствами та самоушко-
дженнями та постійної підтримки системи.

2. Сплануйте систему нагляду

• Визначте цілі, завдання та масштаби системи.

• Вирішіть, наприклад, яку інформацію потрібно збирати, як 
ця інформація буде використовуватися для запобігання са-
могубствам, чи існують інші системи збору подібної інфор-
мації, і де потрібно розмістити цю систему.

• Розгляньте поетапне впровадження, починаючи з пілотно-
го етапу і поступово розширюючись до загальнонаціональ-
ного рівня.

• Складіть реалістичний бюджет витрат та перелік необхід-
них ресурсів (наприклад, витрат на оплату праці, придбан-
ня системного обладнання, витрат на навчання, технічне 
обслуговування тощо) та розподіліть варіанти первинно-
го і вторинного фінансування для підтримки системи протя-
гом тривалого часу.

• Визначте процеси збору даних, ведення та аналізу. Вка-
жіть, наприклад, хто та які дані буде збирати, а також де 
і як ці дані будуть зберігатися. Розробіть стандартні алго-
ритми роботи для підтримки послідовності.

• Для отримання інформації про смертність від самогубств 
намагайтеся створити CRVS. Спробуйте домогтися того, 
щоб інформацію про самоушкодження зазначали в зви-
чайній лікарняній документації. Там, де це потрібно, отри-
майте схвалення від комітету з питань етики та необхідні 
дозволи (наприклад, від керівництва лікарні) на збір даних 
із відповідних джерел даних. Вживайте запобіжних заходів 
для збереження конфіденційності (тобто не повідомляйте 
дані, за якими можна встановити особу).

3. Підготуйте ресурси

• Розробіть анкету реєстрації даних або електронну си-
стему введення даних. Використовуйте кодування даних 
та передбачте можливість вводу даних за подією (а та-
кож за особою у випадку спроби самогубства). Додайте 
графу для демографічних даних, щоб ідентифікувати гру-
пи ризику. 

• Підготуйте інструкції, це допоможе налагодити правиль-
ний збір даних та гарантуватиме подальшу послідовність.

• Проведіть тренінги для колекторів даних, підкреслюючи 
важливість коректного визначення суїцидальної поведін-
ки. Також навчайте їх кодувати та вводити дані (особливо 
там, де до доступна інформація не є достатньо чіткою).

• Познайомтесь та проінструктуйте персонал, що надава-
тиме дані (наприклад, менеджери системи охорони здо-
ров’я). Заохочуйте скрупульозне оцінювання та ведення 
записів при роботі з людьми з суїцидальною поведінкою.

4. Протестуйте та впроваджуйте систему

• Протестуйте свою систему реєстрації та збору даних 
в одній чи кількох локаціях, щоб виявити та вирішити 
слабкі місця. 

• Поширте систему на більшу кількість локацій.

• Періодично аналізуйте дані (найкраще щокварталу), щоб 
отримувати найсвіжішу статистику.

5. Оприлюдніть результати

• Регулярно складайте, публікуйте та поширюйте щоріч-
ні звіти або ж короткі довідки. Приурочуйте оприлюднен-
ня звітів до стратегічно важливих дат, щоб привернути 
до них більше увагу, наприклад, у національні або міжна-
родні дні запобігання самогубствам.

• При складанні звітів враховуйте потреби зацікавлених 
сторін та цілі системи нагляду. Поміркуйте, який тип звітів 
краще обрати, як часто звітувати та кому ці звіти розси-
лати. До зацікавлених сторін можуть належати політики, 
служби охорони здоров’я, широка громадськість та засо-
би масової інформації (хоча при висвітленні теми само-
губств у ЗМІ потрібно бути дуже обережними; див. Вза-
ємодія зі ЗМІ щодо відповідального висвітлення теми 
самогубства стор. 79).

• Озвучте основні висновки, зокрема показники самогубств 
та самоушкоджень та конкретні тенденції, надайте реко-
мендації щодо запобігання самогубствам.

6. Перегляньте та проведіть оцінювання

• Створіть графік регулярних зустрічей та забезпечте наг-
ляд за тим, щоб збір даних проводився відповідно до за-
твердженого алгоритму роботи. Важливо забезпечити 
колекторам даних емоційну підтримку, адже вони працю-
ватимуть з непростою емоційною/графічною інформацією 
про самогубства.

• Крім постійного моніторингу, слід проводити періодичне 
детальне оцінювання, щоб визначити, наскільки 

• система відповідає цілям, оцінити точність та якість да-
них, а також цінність звітів (див. Моніторинг та оцінюван-
ня стор. 67).
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• Моніторинг може передбачати оцінку якості для порівнян-
ня відповідності збору даних на різних сайтах та в різних 
колекторів. 

• За результатами аналізу за потреби внесіть необхідні змі-
ни до алгоритму дій.

• Рекомендовано також проводити незалежну перевір-
ку системи нагляду для підвищення її якості та ефектив-
ності.

• Щоб створити загальнонаціональну систему нагляду,  
поширюйте систему нагляду на нові об’єкти/регіони.

• Регулярно переглядайте бюджет та джерела фінансуван-
ня, щоб переконатися у стабільності системи. 

Bставка 29. Система реєстрації самоушкоджень та самогубств  
в Ісламській республіці Іран

В Ісламській республіці Іран діє добре налагоджена національна система реєстрації самоушкоджень та самогубств 
під управлінням Міністерства охорони здоров’я та медичної освіти (MOH). Відповідно до вимог системи, усі медичні 
університети по всій країні відповідальні за регулярний збір та реєстрацію даних про самоушкодження та самогубства 
у своїх районах та мікрорайонах. Цю систему розробив у 2009 році Департамент з питань психічного здоров’я та злов-
живання психоактивними речовинами МОН як окрему уніфіковану систему збору даних про самоушкодження та само-
губства. У 2017 році в неї було внесено зміни відповідно до Практичного посібника зі створення та підтримки систем 
нагляду за спробами самогубства та самоушкодження (WHO, 2016a).

У 2009 році відбувся національний тренінг за участі спеціалістів з питань психічного здоров’я з усіх медичних універ-
ситетів. Згодом усі ці університети надсилали необхідну інформацію. Щоб забезпечити систематичний збір даних 
в уніфікованому вигляді, було підготовлено спеціальну анкету у вигляді програмного забезпечення з посібником ко-
ристувача. До неї увійшли усі найважливіші епідеміологічні кореляти, необхідні для розробки підходів із запобіган-
ня самогубствам. Анкета містила демографічні характеристики суб’єктів, такі як стать, вік, сімейний стан, професія 
та освіта, попередня історія психічних та фізичних розладів, спосіб самогубства та його результат (запозичено з попе-
редніх релевантних досліджень).

Основні джерела даних про самоушкодження та самогубства — офіційна медична документація лікарень та амбула-
торій у містах, а також будинків здоров’я та центрів громадського здоров’я у селах. У сільській місцевості про деякі ви-
падки можуть повідомляти місцеві медичні працівники, які знають навіть про офіційно не зареєстровані випадки са-
могубства. Дані з цих джерел надходять до районних центрів охорони здоров’я, які є філіями медичних університетів 
у визначених районах провінцій. Кожен університет має доступ лише до даних із центрів охорони здоров’я свого ра-
йону, а доступ до всіх даних має лише Департамент психічного здоров’я та зловживання психоактивними речовина-
ми МОН, який відповідає за моніторинг введення даних. Згідно з офіційними звітами, про деякі випадки самогуб-
ства не повідомляють у медичні центри чи центри охорони здоров’я. У таких випадках тіла відправляють до місцевого 
управління судової медицини для перевірки причин смерті, а потім дані надають медичним університетам. Також ці 
дані входять у квартальні звіти МОН.
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Вставка 30. Нагляд за плем’ям апачів Білої Гори, США

Найвищі показники самогубств серед усіх етнічних груп США спостерігаються серед корінного населення, особливо 
молоді у віці 15–24 років. Щоб подолати цю проблему, плем’я апачів Білої Гори (WMAT) розробило інноваційний підхід, 
покликаний зміцнити психічне здоров’я та підвищити моральну стійкість. Модель Celebrating Life, яку втілюють спеціа-
лісти з охорони психічного здоров’я громади, поєднує направлення до лікарів, нагляд, запобігання, допомогу в кризо-
вих ситуаціях та ведення випадків (Cwik et al., 2014; Cwik et al., 2016).

Здійснення нагляду — серед рекомендацій Національної стратегії США щодо запобігання самогубствам. Проте існує 
багато проблем, які перешкоджають широкому та своєчасному впровадженню звітності. WMAT — перша громада, яка 
створила та впровадила комплексну систему, яка змогла подолати ці обмеження і може слугувати взірцем для інших 
громад. Технічну підтримку племені надав Центр охорони здоров’я американських індіанців імені Джона Хопкінса.

У 2001 році влада племені ухвалила резолюцію, згідно з якою про всі випадки суїцидальної поведінки в індійській ре-
зервації Форт-Апачі, у тому числі суїцидальні думки та спроби самогубства, слід повідомляти системі спостереження 
за самогубствами у племені (пізніше до переліку випадків, про які слід повідомляти, додали несуїцидальне самоушко-
дження та зловживання психоактивними речовинами).

Центр охорони здоров’я американських індіанців імені Джона Хопкінса співпрацював з WMAT над переглядом фор-
ми направлення, розробкою особистої форми подальшого супроводу, створенням комп’ютеризованої системи збору 
даних, а також працевлаштуванням та навчанням команди Celebrating Life — місцевих спеціалістів з охорони психіч-
ного здоров’я. Працівники Celebrating Life слідкують за правильним функціонуванням системи нагляду щодо відсте-
ження, моніторингу та підтримки. Celebrating Life отримала відзнаки Американської академії психіатрії, Індіанської 
служби охорони здоров’я та Адміністрації служб з питань зловживання психоактивними речовинами та психічного здо-
ров’я (SAMHSA). Крім того, співробітники Celebrating Life допомагають аналізувати дані та надають регулярні звіти ке-
рівникам WMAT про тенденції в громаді.

Протягом останніх двох десятиліть громадська система нагляду стала основою для планування та оцінювання запо-
бігання самогубствам. Попри те що загальнонаціональні показники не змінювалися або ж зростали, загальна смерт-
ність від самогубств у племені апачів Білої Гори після впровадження системи нагляду за самогубствами та комп-
лексного планування знизилася. Кількість спроб самогубства зменшилися на 53%, а частка осіб групи ризику, які 
звертаються за лікуванням, зросла майже вдвічі з 39% до 71%. 

© ВООЗ/Йоші Сімізу
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ПОРАДИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ

Таблиця 9. Поради щодо реалізації нагляду

Проблема Поради

Недостовірна звітність • Через стигматизацію суїциду у багатьох країнах, багато випадків самогубств та спроб са-
могубства не реєструються або перекваліфіковуються. Підвищення обізнаності та зміна 
правового статусу самогубства (тобто його декриміналізація) є ключовими для подолання 
стигми. Важливо, щоб системи нагляду забезпечували конфіденційність та викликали до-
віру.

• Недостовірна звітність також може бути наслідком обмеженого доступу до медичних по-
слуг та обмежень медичного страхування, внаслідок чого не всі звертаються за медичною 
допомогою у разі спроби самогубства. Забезпечення медичних послуг усім прошаркам на-
селення має вирішальне значення для подолання цієї проблеми зокрема та для запобі-
гання самогубствам загалом.

Неповні та неточні дані • Там, де бракує ресурсів, збір даних може бути складною справою. Важливо використо-
вувати інші джерела інформації (наприклад, вербальну аутопсію/громадський нагляд) 
та впровадити базову систему реєстрації смертності від самогубств (наприклад, працю-
вати з людьми, які реєструють смерті в громаді, тобто поліцією та працівниками медичних 
центрів тощо).

• У багатьох країнах спостерігаються проблеми зі збором медичних даних. Адвокація вдо-
сконалення інформаційних систем охорони здоров’я є важливою частиною підвищення 
обізнаності.

• Реєструвати та класифікувати суїцидальну поведінку непросто. Колекторам даних по-
трібна достатня підготовка, практика та постійний моніторинг. Адвокація і підвищення обі-
знаності серед тих, хто повідомляє про випадки самогубства (наприклад, поліція та інші 
служби екстреного реагування) важливі, щоб уникнути неправдивих повідомлень. Важли-
во також, щоб працівники цих служб вміли вести облік та здійснювати оцінку суїцидальної 
поведінки.

• Якщо збір даних про самогубства здійснює кілька організацій, можуть виникнути розбіж-
ності. Важливо, щоб представники різних організацій були залучені до планування, а та-
кож щоб були розроблені загальні керівні принципи, які регулюють збір та реєстрацію да-
них у різних сферах.

• Там, де це можливо, слід розробити національні вказівки щодо збору даних, щоб дозволи-
ти збирати дані з різних юрисдикцій.

Через брак даних та інформа-
ції виникають проблеми з пріори-
тезацією та розподілом ресурсів 
особами, які приймають рішення. 
Наслідком неправильного збору 
даних у процесі впровадження 
може стати витрачання ресурсів 
на неефективні підходи.

• Створіть та зміцнюйте системи нагляду за самогубствами та самоушкодженнями.  
Нагляд — основний принцип запобігання самогубствам.

• Здійснюйте моніторинг ефективності первинних результатів за допомогою точного збору 
даних, що дає змогу вносити подальші корективи для підвищення ефективності.

Конфіденційність інформації • Щоб створити систему нагляду, з якою рахуватимуться державні органи, співпрацюйте 
із зацікавленими науковцями.

• Переконайтеся, що вжито всіх заходів для збереження конфіденційності даних (напри-
клад, слід використовувати номери справ і не використовувати інформацію, яка дає змогу 
ідентифікувати особу).

• Слід бути обережним при використанні, зберіганні та передачі даних. Враховуйте потен-
ційний вплив даних про самогубства для осіб із групі ризику (див. Взаємодія зі ЗМІ щодо 
відповідального висвітлення теми самогубства стор. 79).
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MОНІТОРИНГ ТА ОЦІНюВАННЯ 

ЩО?

Моніторинг та оцінювання мають важливе значення для 
оцінки ефективності запобігання самогубствам. Моніторинг 
передбачає плановий постійний або регулярний облік ін-
формації, що допоможе оцінити успішність впровадження 
LIVE LIFE. Після цього слід провести оцінювання, тобто пе-
ріодичну перевірку того, чи досягла LIVE LIFE бажаних ре-
зультатів. Моніторинг та оцінювання повинні бути частиною 
всіх підходів, отриману інформацію можна об’єднати для 
оцінки загальної ефективності LIVE LIFE.

Під час оцінювання враховуйте наступне:

• Якісну ефективність. 

• Чи забезпечує підхід бажаний результат; чи здійснюєть-
ся задумане? Варто організувати співпрацю з науковця-
ми та провести поглиблені дослідження ефективності під-
ходів перед їхнім широким впровадженням (Kolves et al., 
2021). Можливо, такі дослідження повинні бути масштаб-
ними, щоб надати чіткі та переконливі докази для при-
йняття політичних рішень.

• Впровадження. Чи надавалися послуги за призначенням 
і наскільки якісно вони були надані? Що позитивно впли-
нуло на впровадження та які були перешкоди/проблеми?

• Кількісну ефективність (ефективність витрат). Чи виправ-
довує підхід вартість фінансування? Чи є витрати раціо-
нальними/як зберегти цю раціональність у майбутньому?

Основна мета всіх заходів щодо запобігання самогуб-
ствам — зменшення кількості самогубств та самоушко-
джень [див. Нагляд стор. 59].

Однак визначити, яка діяльність сприяла зменшенню кіль-
кості самогубств, досить складно, зробити це можна тільки 
з плином часу.

Зважаючи на це, важливо моніторити та оцінювати інші по-
казники успішності впровадження. Ці показники повинні 
бути чітко і прямо пов’язані із основною метою, наприклад: 

• примусове обмеження доступу до засобів самогубства;

• більш відповідальне висвітлення теми самогубства в за-
собах масової інформації;

• більша кількість молодих людей розвинула  
життєві навички;

• збільшення кількості людей, які отримують підтримку 
і доступ до послуг і користуються ними;

• розширення знань, покращення ставлення та надання 
допомоги медичними працівниками людям із суїцидаль-
ною поведінкою.

Оцінку ефективності впровадження програми необхідно 
планувати заздалегідь та використовувати для цього кон-
кретні, досяжні, відповідні та обмежені у часі показники 
(див. Додаток 3 стор. 119, показники LIVE LIFE). Цей про-
цес повинен бути підкріплений інформацією про факто-
ри, що впливають на суїцидальну поведінку у цільової по-
пуляції. Показники можна вимірювати на основі інформації 
з різних джерел (див. Нагляд стор. 59), у тому числі регу-
лярних даних (наприклад, даних CRVS, даних про надання 
послуг, демографічних даних клієнтів, даних про лікарські 
направлення) та спеціально зібраних даних (наприклад, ін-
терв’ю із зацікавленими сторонами та працівниками проєк-
ту, опитування населення, фокус-групи, дослідження). 
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ЧОМУ?

Моніторинг та оцінювання необхідні для того, щоб оціни-
ти, чи досягає LIVE LIFE бажаного результату — зменшення 
кількості самогубств та самоушкоджень. Моніторинг та оці-
нювання можуть вказувати на те, чи працює LIVE LIFE у кон-
тексті країни, чи дає зворотний зв’язок щодо того, які підхо-
ди мають найбільший вплив, а де потрібні зміни. Важливо, 
щоб, крім визначення сфер, де потрібне покращення, оціню-
вання враховувало фактори, які могли справити позитивний 
чи негативний вплив на впровадження (наприклад, питан-
ня структури, зміни у фінансуванні, залучення громад, еко-
номічні умови). Це допоможе розробити дієві рекомендації 
щодо покращення.

Звітування про результати оцінювання гарантує спільне ви-
користання інформації та досвіду, а також надає інформацію 
іншим службам чи сферам, які планують застосовувати по-
дібні підходи. Інформування ключових зацікавлених сторін 
та громадськості про хід впровадження також може сприяти 
розвитку підзвітності та підтримки громади. Ці дані можуть 
бути потужним інструментом для пошуку та забезпечення 
додаткових ресурсів для підтримки поточної діяльності.

ДЕ?

Окрім моніторингу та оцінювання на загальнонаціонально-
му рівні, враховуйте також місцеві дані (наприклад, дані про 
надання послуг, відгуки основного персоналу).

КОЛИ?

Щоб забезпечити залучення всіх зацікавлених сторін, пла-
нуйте і узгоджуйте моніторинг та оцінювання заздалегідь. 
Дослухайтеся до думки основного персоналу, задіяного 
в реалізації підходів, а також зважайте на відгуки користу-
вачів послуг та представників широкого кола населення. Так 
ви сформуєте безперервний цикл зворотного зв’язку, що до-
поможе вдосконалювати підходи в процесі їхнього впрова-
дження.

ХТО? 

Рекомендовано створити окрему групу, відповідальну за мо-
ніторинг та оцінювання LIVE LIFE. До неї повинні входити 
особи з навичками планування та проведення моніторингу 
і оцінювання (наприклад, епідеміологи, працівники органів 
статистики, колектори даних). 

ЯК?

1. Створіть окрему робочу групу для планування мо-
ніторингу та оцінювання (див. Вставка 1 стор. 17, 
Вступ стор. 14)

• Створіть робочу групу (див. під Хто? вище та Додаток 1 
з переліком секторів та зацікавлених сторін стор. 96).

• Включіть до групи осіб з навичками планування і здійс-
нення моніторингу та оцінювання.

• Розподіліть обов’язки та відповідальність між членами 
групи і складіть графік регулярних зустрічей.

2. Сплануйте вимірювання головної мети

• Основний напрямок запобігання самогубствам — зни-
ження рівня самогубств та самоушкоджень (див. Нагляд 
стор. 59).

3. Визначте результати

• На основі аналізу ситуації визначте бажані результати 
та очікувані наслідки впровадження підходів. Ці резуль-
тати повинні сприяти досягненню головної мети — змен-
шенню кількості самогубств. (див. Додаток 3 стор. 119).

4. Визначте показники для оцінювання  
різних результатів

• Визначте показники, які можна використовувати для оці-
нювання різних результатів. Наприклад, якщо бажаний 
результат — це відповідальне висвітлення в ЗМІ, показ-
никами можуть бути кількість ЗМІ, які проводять навчан-
ня, та якість висвітлення теми самогубства.

5. Сплануйте збір даних

• Сплануйте, яким чином будуть збиратися дані за кожним 
показником (наприклад, опитування ЗМІ, щоб визначи-
ти, які з них пройшли навчання; оцінка випадкової вибірки 
повідомлень у ЗМІ).

• Плануючи підходи, зобов’яжіть залучений персонал по-
давати регулярні звіти про хід роботи з оновленими да-
ними. 

6. Збирайте дані

• Якщо можливо, здійснюйте безперервний збір даних, 
щоб мати змогу отримувати зворотній зв’язок. 

• Регулярно (бажано щоквартально) узагальнюйте дані 
з моніторинговими звітами для інформування про поточ-
ну діяльність. 

7. Оцінюйте дані

• Періодично оцінюйте дані (найкраще щороку чи що два 
роки) і робіть висновки, чи допомогли застосовані підхо-
ди досягти бажаних результатів.
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8. Оприлюднюйте результати та робіть висновки  
з отриманого досвіду

• Звітуйте про результати, складайте звіти, які підходять 
різній аудиторії; до зацікавлених сторін можуть належати 
політики, представники інших служб, що можуть впрова-
джувати підходи, а також громадськість.

• Оприлюднюйте основні результати, зокрема ефектив-
ність різних підходів, сприятливі можливості та пере-
шкоди для впровадження, а також давайте рекомендації 
щодо вдосконалення.

• Робіть висновки з отриманого досвіду, щоб за необхід-
ності покращити структуру та реалізацію підходів або ж 
збільшити масштаби діяльності.

9. Перевіряйте і плануйте, щоб покращити моніторинг 
та оцінювання 

• Складіть графік регулярних засідань робочої групи для 
перевірки успішності.

• Серед цілей моніторингу та оцінювання — покращен-
ня достовірності даних щодо самогубств. Цю інформа-
цію можна використовувати для періодичного моніторин-
гу успішного впровадження програми та для визначення 
регіонів, де варто покращити доступність та якість даних 
та де доречно вимірювати додаткові показники. 

• За результатами перевірки внесіть необхідні зміни 
до системи моніторингу та оцінювання.

Вставка 31. Моніторинг та оцінювання національної стратегії  
запобігання самогубствам в Ірландії

У 2014 році Департамент охорони здоров’я та Національне бюро Ірландії з питань запобігання самогубствам розпо-
чали розробку нової стратегії запобігання самогубствам під назвою Connecting for Life (на 2015–2020 роки; продовже-
но до 2024 року)1. Розробка стратегії починалася з орієнтації на результат, тобто бачення, що можна зробити точні-
шим підрахунок кількості самогубств та самоушкоджень і надалі оцінювати вплив стратегії та її складових відповідно 
до отриманих показників. 

Був проведено численні консультації та залучено багато зацікавлених сторін, у тому числі постачальників послуг, гро-
мадськість, людей, які постраждали від самогубств, представників урядових відомств та державних установ. Під час 
розробки стратегії також було вивчено багато даних для виявлення факторів ризику і захисту, що впливають на певні 
групи населення, та для розробки ефективних ініціатив для їхньої підтримки.

На основі цієї інформації було визначено цілі, первинні та проміжні результати із супровідною програмою оцінювання 
результатів, що дозволяє відстежувати успішність та об’єктивно оцінювати вплив стратегії на базові показники2. Було 
складено план проведення пропорційного оцінювання всіх основних заходів, що проводяться під егідою Connecting 
for Life, а також поширення результатів та передачі досвіду спеціалістам-практикам та партнерам програми. Окрім ви-
мірювання показників первинних та проміжних результатів, також було заплановано оцінювання якості реалізації ос-
новних заходів для того, щоб розуміти причини успіхів та невдач під час втілення стратегії.

1 Connecting for Life. Dublin: Health Service Executive (https://www.hse.ie/eng/services/list/4/mental-health-services/connecting-for-life/).

2 Implementation progress reports. Dublin: Health Service Executive (https://www.hse.ie/eng/services/list/4/mental-health-services/connecting-for-life/
strategyimplementation/implementation-progress-reports/, accessed 28 January 2021).

https://www.hse.ie/eng/services/list/4/mental-health-services/connecting-for-life/
https://www.hse.ie/eng/services/list/4/mental-health-services/connecting-for-life/strategyimplementation/implementation-progress-reports/
https://www.hse.ie/eng/services/list/4/mental-health-services/connecting-for-life/strategyimplementation/implementation-progress-reports/
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ПОРАДИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ1

Таблиця 10. Поради щодо реалізації моніторингу та оцінювання

Проблема Поради

Відсутність планування • Моніторинг та оцінювання повинні бути основною частиною початкового 
планування. Їх необхідно здійснювати одночасно з реалізацією підходів.

• Під час планування важливо визначити цілі підходів, які показники бу-
дуть використовуватися для оцінювання успішності та як їх можна вимі-
ряти (див. Додаток 3 стор. 119).

Недостатньо інформації для оцінювання • Додайте моніторинг та оцінювання до головних цілей LIVE LIFE.  
Відповідно до аналізу ситуації, що показує поточні дані про самогубства, 
розробіть план, як отримати більш комплексні та якісні дані і зробити 
їх доступнішими.

• Регулярно подавайте звіти про успішну роботу як частину процесу  
фінансування підходів.

• Створіть та вдосконалюйте системи нагляду за самогубствами  
та самоушкодженнями (див. Нагляд стор. 59).

Брак фінансування та ресурсів • Підкреслюйте важливість ефективного моніторингу та оцінювання під 
час обговорення запобігання самогубствам із ключовими зацікавленими 
сторонами.

• Включіть кошти та ресурси, необхідні для моніторингу та оцінювання, 
до планування всіх підходів для запобігання.

• Залучайте науково-освітні заклади, які можуть мати доступ до даних 
або можуть допомогти зі збором даних, дослідженнями, аналізом та ін-
терпретацією даних.

Брак спроможностей (людям, що пра-
цюють із запобіганням самогубствам, 
не вистачає досвіду/знань з моніторингу 
та оцінювання)

• Залучайте людей з досвідом моніторингу, оцінювання та планування збо-
ру даних (наприклад, експертів з питань охорони здоров’я чи розвитку 
громад), зокрема до визначення вимірюваних показників.

1 Обговорення подальших викликів та рекомендацій, характерних для різних підходів, ви знайдете за посиланням (http://www.sprc.org/sites/default/files/resource-
program/ChallengesRecommendationsEvaluatingSPPrograms.pdf).

http://www.sprc.org/sites/default/files/resource-program/ChallengesRecommendationsEvaluatingSPPrograms.pdf
http://www.sprc.org/sites/default/files/resource-program/ChallengesRecommendationsEvaluatingSPPrograms.pdf
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LIVE LIFE:  ОСНОВНІ ЕФЕКТИВНІ 
ПІДХОДИ ДО ЗАПОБІГАННЯ 

У наступних розділах представлені чотири основні  
доказові підходи до запобігання самогубствам1,2: 

1 Evidence-based recommendations for management of self-harm and suicide in non-specialized health settings.  
Geneva: World Health Organization (https://www.who.int/mental_health/mhgap/evidence/suicide/en/).

2 Guidelines on mental health promotive and preventive interventions for adolescents. Geneva: World Health Organization; 2020 
(https://www.who.int/publications/i/item/guidelines-on-mental-health-promotive-and-preventive-interventions-for-adolescents).

ЧАСТИНА ІІ

Ці основні підходи необхідно впроваджувати одночасно  
з міжсекторальними основоположними принципами (LIFE). 

Обмеження  
доступу до  
засобів скоєння  
самогубства.

Взаємодія  
зі ЗМІ щодо  
відповідального  
висвітлення  
теми самогубства.

Розвиток  
соціально- 
емоційних  
життєвих  
навичок  
у підлітків.

Раннє виявлення, 
оцінка, ведення  
та подальший  
супровід осіб 
із суїцидальною  
поведінкою.

https://www.who.int/mental_health/mhgap/evidence/suicide/en/
https://www.who.int/publications/i/item/guidelines-on-mental-health-promotive-and-preventive-interventions-for-adolescents
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ЩО?

Обмеження доступу до летальних засобів самогубства — 
основний та універсальний доказовий підхід до запобігання 
самогубствам. Воно передбачає:

• обмеження доступу до засобів самогубства (у тому чис-
лі обмеження, заборону або регулювання доступу до за-
собів за допомогою національного законодавства та дер-
жавної політики) шляхом:

 ◦ заборони високотоксичних особливо небезпечних пе-
стицидів. Ця практика була успішною у таких країнах, 
як Бангладеш, Йорданія, Республіка Корея, Шрі -Ланка 
(Gunnell et al., 2017) та Індія (Bonvoisin et al., 2020);

 ◦ обмеження та регулювання вогнепальної зброї, що 
успішно запровадили Австралія (Chapman et al., 2006), 
Ізраїль (Lubin et al., 2010), Швейцарія (Reisch et al., 
2013) та Сполучене Королівство (Haw et al., 2004);

 ◦ встановлення загорож у місцях, де можна зістрибнути 
з висоти, наприклад, на мостах чи в місцях руху рейко-
вого транспорту. Такі заходи були успішними в Австра-
лії на мосту Gateway Bridge, де було встановлено заго-
рожі (Law et al., 2014), та в Республіці Корея, де загорожі 
встановили на станціях метро (Chung et al., 2016););

 ◦ обмеження доступу до арматури або пунктів її обробки 
у місцях позбавлення волі чи в інших інституційних уста-
новах (наприклад, в’язницях, психіатричних лікарнях);

 ◦ обмеження доступу до високотоксичних ліків, осо-
бливо тих, для яких існують більш безпечні альтер-
нативи (наприклад, барбітурати (Oliver & Hetzel, 1972) 
та Ко-Проксамол (Hawton et al., 2009).

• обмеження наявності засобів шляхом:

 ◦ встановлення кількісних обмежень на продаж ліків 
та інших отруйних речовин, таких як зменшення розмі-
ру упаковок із ліками та використання блістерної упа-
ковки, що ускладнює доступ до кожного лікарського за-
собу, як це успішно впроваджується у Сполученому 
Королівстві (Hawton et al., 2001).

• Зменшення летальності засобів (наприклад, збільшення 
доступності менш токсичних альтернатив) шляхом:

 ◦ опалення будинків природним газом замість вугілля, 
при спаленні якого виділяється значно більше небез-
печного чадного газу. Така практика є успішною у Спо-
лученому Королівстві (Kreitman, 1976);

 ◦ зменшення токсичності пестицидів.

• Збільшення доступності та ефективності антидотів, 
та покращення лікування наслідків гострої інтоксикації 
та дії інших найбільш поширених засобів скоєння само-
губства (WHO, 2008a).

Найкращий результат дає повна заборона певних засобів 
самогубства. Проте така заборона може викликати найбіль-
ший опір з боку зацікавлених сторін.

Для ефективного обмеження засобів потрібно, у першу чер-
гу, сфокусуватися на способах самогубства, які:

• спричиняють найбільше смертей та/або є високолеталь-
ними (найбільш летальні засоби самогубства);

• є найбільш поширеними.

Найперше слід звернути увагу на найбільш летальні засо-
би скоєння самогубства, оскільки якщо ви доб’єтеся заборо-
ни менш летальних засобів, люди можуть перейти на  більш 
летальні варіанти. 

Поширеність різних способів самогубства може варіюва-
тися залежно від географічного положення та належності 
до певних соціально-демографічних груп (наприклад, місь-
кий регіон чи сільський, а також залежно від віку чи статі) 
і змінюватися з часом. Щоб визначити поширені серед на-
селення та в межах субпопуляції засоби, а також нові засо-
би, які тільки набувають поширення, необхідно здійснювати 
нагляд. Насамперед це можна визначити за допомогою ана-
лізу ситуації (див. Аналіз ситуації стор. 21).

У цьому розділі за приклад взято пестициди, які, за оцінка-
ми, використовують у кожному п’ятому випадку самогубства 

ОБМЕЖЕННЯ ДОСТУПУ  
ДО ЗАСОБІВ СКОЄННЯ САМОГУБСТВА 
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в усьому світі, особливо в країнах з великим відсотком сіль-
ського населення та значною часткою сільськогосподар-
ського сектора (Mew et al., 2017). Від початку використан-
ня у бідних сільськогосподарських громадах під час Зеленої 
революції у сільському господарстві пестициди передчас-
но забрали життя 14 мільйонів людей (Karunarathne et al., 
2020). Пестициди бувають різного ступеня токсичності: від 
високотоксичних при вживанні у їжу до менш токсичних і ле-
тальних. Обмеження повинні бути спрямовані на високо-
токсичні особливо небезпечні пестициди, які становлять 
найбільший ризик для здоров’я, а не на всі без винятку пе-
стициди, що використовуються у сільському господарстві. 

Серед основних видів діяльності — заборона продажу 
та використання високотоксичних особливо небезпечних 
пестицидів водночас із поширенням використання менш 
токсичних варіантів, зокрема органічних/нехімічних пести-
цидів; проведення досліджень щодо менш токсичних аль-
тернативних речовин; посилення регулювання продукції; 
заохочення до належної утилізації небезпечних продуктів 
(Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) 
& WHO, 2016; WHO & FAO, 2019). Заходи, покликані забезпе-
чити безпечніше зберігання пестицидів, наприклад, зобов’я-
зання зберігати пестициди в домашніх сейфах та спеціаль-
них громадських приміщеннях не продемонстрували чітких 
доказів ефективності.(Pearson et al., 2017; Reifels et al., 2019).

ЧОМУ?

ВООЗ адвокує заборону високотоксичних пестицидів на за-
гальнонаціональному рівні як економічно вигідний підхід 
для зменшення смертності від самогубств у країнах, де пе-
стициди є поширеними засобами самоушкоджень і само-
губств (WHO, 2021). Очікуване скорочення смертності від 
самогубств після заборони особливо небезпечних пестици-
дів становить 20% та відповідає пункту 3.4 «Цілей сталого 
розвитку» ООН (Lee et al., 2021).

Обмеження доступу до засобів не тільки зменшує кількість 
самогубств, пов’язаних із цими засобами, але й загальний 
рівень самогубств у деяких країнах (що свідчить про те, що 
зменшення смертності від одного способу не компенсуєть-
ся збільшенням від іншого, оскільки люди зрештою обира-
ють менш летальні альтернативи). Більшість людей із суїци-
дальною поведінкою сумніваються, обираючи між бажанням 
жити і померти, багато самогубств скоюються імпульсивно 
у відповідь на гострі стресові фактори (часто після менш ніж 
30 хвилин роздумів). Зниження доступності летальних засо-
бів може дати людям, що опинилися у складному станови-
щі, важливий час, протягом якого гостра фаза кризи може 
закінчитися раніше, аніж буде вжито невідворотних захо-
дів. Спроба самогубства може бути першим сигналом для 

оточуючих про те, що людина страждає, після якого ця лю-
дина може отримати необхідну підтримку.

Відмова від використання особливо небезпечних пестици-
дів у сільському господарстві (внаслідок якої якщо людина 
і вживатиме пестициди, то менш токсичні) та покращення лі-
кування наслідків отруєння пестицидами зменшує кількість 
загиблих незалежно від того, наскільки сильним було їхнє 
бажання померти.

Bставка 32. Заборона використан-
ня особливо небезпечних пестицидів 
у Шрі-Ланці

У 1980 році Шрі-Ланка була серед країн з найвищим 
рівнем самогубств у світі. Переважна більшість са-
могубств скоювалася шляхом вживання пестици-
дів. Державна установа, відповідальна за реєстрацію 
пестицидів, визнала існування проблеми та, з огля-
ду на обмежені ресурси, зосередила основну ува-
гу на запобіганні самогубствам шляхом заборони 
двох пестицидів, які найчастіше використовували 
для самоушкодження, — фосфорорганічних (ФО) ін-
сектицидів паратіону та матилпаратіону. Десять ро-
ків по тому заборонили усі інші небезпечні пестициди 
І класу за класифікацією ВООЗ, зокрема монокрото-
фос та метамідофос. Наслідком цього стало поміт-
не зменшення загальної кількості самогубств, почи-
наючи з 1995 року. Протягом наступних 20 років після 
заборони в 2008–2011 роках параквату та двох ін-
ших фосфорорганічних інсектицидів загальний річ-
ний рівень самогубств знизився на 70%: з 57 випад-
ків на 100 000 осіб у віці від 8 років у 1995 році до 17 
випадків на 100 000 осіб у 2016 році. Підраховано, що 
таким чином вдалося врятувати 93 000 життів за пря-
мих державних витрат у розмірі 50 доларів США 
на людину (Knipe, Gunnell & Eddleston, 2017). При цьо-
му заборони не завдали збитків сільськогосподар-
ській галузі (Manuweera et al., 2008). При цьому лише 
незначна кількість людей перейшли на інший спосіб 
самогубства (Gunnell et al., 2007). Помітно допомогло 
роботі те, що питанням зацікавився президент краї-
ни. Це сприяло міжвідомчій співпраці та сталому вті-
ленню програми, а також активній взаємодії між ре-
гулюючими органами, науковцями, представниками 
сільського господарства та промисловості. (Pearson, 
Anthony, & Buckley, 2010; Pearson et al., 2015).
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Bставка 32. Заборона використання особливо небезпечних пестицидів  
у Шрі-Ланці (продовження)

До проблеми самогубства підійшли як до питання загальнонаціонального значення, вирішити яке може допомогти, зо-
крема, промисловість. Ключовими принципами залучення зацікавлених сторін стали прозорість, відкритість, послі-
довність, передбачуваність та інклюзивність. Починаючи з 1983 року, процес та механізми роботи були ітераційними 
та видозмінювалися з часом після чергової заборони.

Малюнок 2. Рівень самогубств у Шрі-Ланці у 1880–2015 рр.

Стрілками показано періоди заборони пестицидів (1984 р.: паратіон, метилпаратіон; 1995 р.: всі інші пестициди І класу 
небезпеки за класифікацією ВООЗ, у тому числі метамідофос та монокротофос; 1998 р.: ендосульфан; 2008 р.: диме-
тоат, фентион, паракват). Дані поліцейської статистики. 
Джерело: Knipe, Gunnell & Eddleston, 2017.

ДE?

Реагування на національному рівні важливе для ефективно-
го регулювання таких засобів скоєння самогубства, як пести-
циди, особливо в країнах, де такий спосіб самогубства дуже 
поширений. Також може бути корисною співпраця на регіо-
нальному рівні для впровадження регіональних норматив-
них актів та пошуку ефективних рішень для захисту врожаю 
в країнах із подібною системою сільського господарства.

КОЛИ?

Якщо самоотруєння пестицидами визнано одним із най-
поширеніших та/або найлетальніших методів самогуб-
ства —за допомогою аналізу ситуації, нагляду або інших 
специфічних конкретної країни досліджень —необхід-
ний постійний моніторинг для виявлення змін чи тенденцій 
з плином часу, наприклад, які пестициди є найбільш попу-
лярними та в яких громадах.

ХТO?

Для обмеження доступу до пестицидів потрібно налагодити 
міжсекторальну співпрацю усіх зацікавлених сторін, зокрема 

міністерств охорони здоров’я та сільського господарства, 
регуляторних та реєстраційних органів. Зацікавлені сторо-
ни із сільськогосподарських громад можуть вважати обме-
ження засобів нав’язуванням правил. Співпраця з лідера-
ми спільноти (сільськогосподарської) та їхнє схвалення дій 
мають важливе значення для збільшення залученості, усві-
домлення проблем, пов’язаних з високотоксичними речови-
нами, а також розуміння наявності та переваг альтернатив-
них і менш небезпечних речовин. Засоби масової інформації 
можуть бути важливим партнером у підвищенні обізнаності 
та відповідальному висвітленні теми, щоб уникнути хвилі на-
слідувальних самогубств (див. Взаємодія зі ЗМІ щодо відпо-
відального висвітлення теми самогубства стор. 79). 

Той самий принцип мультисекторального загальнонаціо-
нального підходу можна застосовувати і до інших засобів 
скоєння самогубства (наприклад, транспортного сектору 
та необхідності встановлення огорож). Певну роль в адвока-
ції обмеження засобів можуть відігравати місцеві громади, 
які зазнають впливу цих засобів. 

Там, де це можливо і може бути ефективним, варто здійс-
нювати обмеження засобів на рівні громади (наприклад, 
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місцеве запровадження національних заборон). На індиві-
дуальному рівні членів сім’ї можна попросити не залишати 
у вільному доступі можливі засоби скоєння самогубства  
(наприклад, пестициди, вогнепальну зброю, ножі, ліки), 
якщо в будинку є особа з суїцидальною поведінкою.

ЯК?

1. Зберіть робочу групу (див. Вставку 1 стор. 96,  
Вступ стор. 14)

• Створіть робочу групу (див. під Хто? вище стор. 75).

2. Визначте, які засоби є найбільш поширеними  
та летальними 

• Завдяки нагляду, моніторингу або доступним резуль-
татам досліджень визначте найпоширеніші серед на-
селення та найлетальніші засоби скоєння самогубства 
та спроб самогубства. 

• Розберіться, чи є відмінності між різними соціально- 
демографічними групами при виборі засобів  
(наприклад, між сільським та міським населенням).

• У випадку з пестицидами з’ясуйте, які з них спричини-
ли найбільше смертей. Можливо, цю інформацію буде 
складно отримати з медичної документації і доведеться 
провести цільове опитування щодо смертності від само-
губств або пацієнтів лікарень з отруєнням пестицидами. 
Там, де це можливо, співпраця з судово-токсикологічни-
ми лабораторіями допоможе ідентифікувати пестициди, 
доступ до яких потрібно обмежити.

• Найперше слід обмежити доступ до найбільш летальних 
засобів скоєння самогубства, оскільки існує потенційна 
небезпека, що заборона менш летальних засобів спону-
катиме людей обирати більш летальні варіанти.

3. Налагодьте взаємодію з відповідними державними 
секторами та іншими зацікавленими сторонами, при-
четними до засобів скоєння самогубства

• Для обмеження засобів необхідна співпраця з секторами, 
пов’язаними з певним способом самогубства, визначе-
ним відповідно до пункту 2 вище. 

• У випадку з пестицидами потрібно співпрацювати з сек-
торами охорони здоров’я та сільського господарства й 
органами, відповідальними за реєстрацію/регулювання 
поширення пестицидів.

• Для адвокації обмежень у певному секторі використовуй-
те зібрані дані (наприклад, кількість смертей від самогуб-
ства або кількість спроб самогубства, пов’язаних з пести-
цидами).

• Знайтеся на інтересах зацікавлених осіб, причетних до по-
ширення пестицидів, та осіб, які користуються пестицида-
ми (WHO & FAO, 2019).

• Розраховуйте на те, що певний час доведеться витратити 
на адвокацію.

• Переконайтеся, що обговорення є двостороннім: намагай-
теся зрозуміти, чому представники сектора або зацікавлені 
сторони можуть опиратися забороні особливо небезпечних 
пестицидів. Ця інформація знадобиться вам для перекон-
ливої адвокації. Наприклад::

 ◦ якщо є занепокоєння, що зміна пестицидів може спри-
чинити зменшення врожайності сільськогосподарських 
культур, продемонструйте докази, які це спростову-
ють, та вкажіть альтернативні варіанти захисту врожаю 
(Gunnell et al., 2017; Manuweera et al., 2008);

 ◦ приверніть увагу нації до проблеми завдяки співпраці 
зі ЗМІ. Тиск громадськості допоможе зміцнити вашу ад-
вокацію.

• Щодо інших методів самогубства розгляньте  
такі зацікавлені сторони:

 ◦ (вогнепальна зброя) законодавці, роздрібні торговці вог-
непальною зброєю, місця або професії, де використову-
ється вогнепальна зброя (наприклад, тири, військові, по-
ліцейські);

 ◦ (ліки та отруйні речовини) регулюючі органи, органи, від-
повідальні за відпуск або видачу рецептів, міністерство, 
яке займається токсичним паливом, таким як деякі види 
газів. Важливо також розглянути питання регулювання 
продажу такої продукції, у тому числі онлайн;

 ◦ (місця, де можна стрибнути з висоти чи під потяг, напри-
клад, мости, багатоповерхові будинки, залізниці, метро) 
транспортні та будівельні міністерства і відомства; (ар-
матура, точки її обробки) 

 ◦ міністерство юстиції, в’язниці та місця тимчасового утри-
мання, інші інституційні установи (наприклад, установи 
тривалого догляду).

4. Затвердіть політику чи законодавчі дії,  
необхідні для заборони або обмеження доступу  
до засобів самогубства

• У випадку з пестицидами це може передбачати  
наступні дії:

 ◦ перегляд усіх найменувань пестицидів, що перебувають 
в обігу, та визначення з-поміж них особливо небезпеч-
них, які варто заборонити (FAO & WHO, 2016);

 ◦ регулятивні заходи з метою заборони продажу та вико-
ристання високотоксичних особливо небезпечних пе-
стицидів, у тому числі, введення штрафів за ввезення 
летальних пестицидів та порушення правових норм, що 
стосуються пестицидів;
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 ◦ оцінка ризиків при реєстрації нових пестицидів;

 ◦ посилена перевірка та контроль  
за використанням пестицидів;

 ◦ спрощена реєстрація та сприяння поширенню  
низькотоксичних пестицидів;

 ◦ збільшення фінансування та можливостей  
для дослідження менш токсичних альтернатив; 

 ◦ підтримка сільського господарства без пестицидів 
та розвиток агроекології. 

• Слід також розглянути прийнятність політичних дій 
та вжити заходів для збільшення громадської підтримки– 
наприклад у випадку з пестицидами це співпраця із за-
цікавленими сторонами (фермерами/роздрібними тор-
говцями пестицидами) для підвищення обізнаності про 
необхідність регулювання та наявність ефективних аль-
тернатив. 

5. .Узгодьте дії громади, необхідні для обмеження до-
ступу до засобів самогубства

• Для моніторингу, а також реалізації законодавства і полі-
тики потрібно співпрацювати з місцевою владою.

• У випадку з пестицидами це може передбачати співпра-
цю з місцевими органами, відповідальними за сільське 
господарство (зокрема, службами розширення сільсько-
го господарства) для посилення перевірки та контролю, 
а також освітню роботу з фермерами і роздрібними тор-
говцями пестицидами щодо необхідності вилучення пев-
них пестицидів та переваги використання альтернатив-
них варіантів.

• Переконайтеся, що сектор охорони здоров’я має все не-
обхідне для та ознайомлений з інструкціями щодо ліку-
вання та звітування про отруєння пестицидами (WHO, 
2008a).

6. Оцініть ефективність підходів  
(див. Моніторинг та оцінювання стор. 67)

• Моніторте, як обмеження засобів впливає на рівень са-
могубств, переглядайте дані, зібрані під час перевірок, 
та плануйте регулярний перегляд ініціатив із зацікавле-
ними сторонами національного та місцевого рівня. Звер-
тайте особливу увагу на те, чи відбувається заміна спо-
собів на більш летальні чи заміни пестицидів на такі, що 
викликають найбільшу кількість смертей.

• Використовуйте набутий досвід для внесення подаль-
ших змін у політику та місцеві ініціативи. Наприклад, 
якщо перевірка виявить, що заборонені пестициди 
все ще використовуються, можна скликати фокус -гру-
пи, щоб встановити причини цього та розробити більш 
ефективні засоби впливу.

• Поділіться результатами оцінювання із зацікавленими 
сторонами, щоб заохотити подальше обмеження засобів 
та внесення змін на основі отриманого досвіду.

7. Забезпечте належний нагляд, щоб оцінити зміни 

• Важливо забезпечити постійний моніторинг способів ско-
єння самогубства та спроб самогубства, а також переко-
натися, що обрані підходи відповідають мінливій ситуації 
щодо вибору засобів самогубства.

Вставка 33. Історія успіху,  
Республіка Корея

Порівняно з іншими країнами з високим рівнем дохо-
ду та країнами Західнотихоокеанського регіону ВООЗ 
загалом смертність від самогубств у Республіці Ко-
рея була високою. У 2006–2010 роках майже п’яту 
частину всіх самогубств було скоєно за допомогою 
пестицидів. До 2011 року спроби контролювати та мі-
німізувати шкідливий вплив пестицидів у країні були 
не надто ефективними через відсутність належного 
контролю за пестицидами, які найчастіше використо-
вувалися для самогубства.

У 2011 році Республіка Корея прийняла Закон про за-
побігання самогубствам, що скасовував повторну ре-
єстрацію параквату та забороняв його продаж у 2012 
р. Наслідком прийняття цього закону стало миттєве 
помітне зменшення кількості самогубств внаслідок 
отруєння пестицидами. Також спостерігалося загаль-
не зниження рівня самогубств у країні. Цей підхід до-
поміг знизити смертність від самогубств серед усіх 
груп населення, як чоловіків, так і жінок усіх вікових 
груп незалежно від місця проживання.

Більшу половину зниження рівня самогубств у 2011–
2013 роках можна пояснити забороною параквату. 
Примітно, що ця заборона жодним чином не вплину-
ла на врожайність сільськогосподарських культур. 
Враховуючи світові масштаби самогубств, спричи-
нених отруєнням пестицидами, впровадження ефек-
тивного регулювання використання пестицидів допо-
могло б щороку рятувати десятки тисяч життів. Для 
більш безпечного використання пестицидівпотрібний 
міжсекторальний підхід, у тому числі заборона пев-
них пестицидів та інша суміжна діяльність, а також 
втручання громад, покращення системи охорони здо-
ров’я, навчання та нагляд. Успішний приклад Респу-
бліки Корея дає іншим країнам обнадійливу модель 
дій для зменшення смертності від самогубств.
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ПОРАДИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ

Таблиця 11. Поради щодо реалізації обмеження доступу до засобів скоєння самогубства

Проблема Поради

Зацікавлені сторони можуть не-
охоче вкладати кошти в обме-
ження засобів через переконан-
ня, що люди оберуть інші методи 
самогубства і що тих, хто вирі-
шив скоїти самогубство, немож-
ливо зупинити

• Діліться доказовою базою із зацікавленими сторонами:

 ◦ Повідомте зацікавленим сторонам, що обмеження засобів одного методу са-
могубства не обов’язково призводить до збільшення використання інших за-
собів і способів самогубства (Yip et al.,2012).

 ◦ Якщо ж люди все-таки обирали інші пестициди, то вони часто були менш 
токсичними, а тому смертність, як і загальна кількість самогубств, зменшила-
ся (Gunnell et al., 2007).

 ◦ Більшість людей із суїцидальною поведінкою мають сумніви, чи варто скою-
вати самогубство. Обмеження доступу до засобів допомагає виграти певний 
час, протягом якого гостра криза може минути і людина змінить свій намір.

Опір зацікавлених сторін через 
небажання втратити зручності/
кошти, пов’язані із цими засобами

• Допоможіть зацікавленим сторонам усвідомити проблеми, пов’язані із конкрет-
ними засобами. Інформуйте та розвіюйте їхні хвилювання. Наприклад, опишіть 
переваги менш токсичних пестицидів та наголосіть на тому, що їхнє використан-
ня не зменшує врожайності сільськогосподарських культур (WHO, FAO 2019).

Прийом пестицидів є одним із ос-
новних способів самогубства, од-
нак у багатьох регіонах це досі 
не визнають, вживають недостат-
ньо заходів або ж не займаються 
цим питанням взагалі

• Заохочуйте токсикологічні центри обмінюватися даними про випадки навмисно-
го самоотруєння пестицидами, щоб визначити масштаби проблеми.

• Моніторте використання пестицидів для самогубства або спроб самогубства, 
щоб зрозуміти проблему; залучайте регулюючі органи та відповідні державні 
сектори (наприклад, сільськогосподарський) до організації національного регу-
лювання доступу до пестицидів.

• Організуйте потужну кампанію з підвищення обізнаності та адвокації, пов’язану 
із засобами скоєння самогубства та спрямовану на зацікавлені сторони.

• Сприяйте декриміналізації самогубства та спроб самогубства, щоб спростити 
звітування про випадки самоотруєння.

Найпопулярніші засоби скоєння 
самогубства неможливо обмежи-
ти (наприклад, повішення чи са-
моспалення)

• Докладайте постійних зусиль для обмеження доступу до засобів самогуб-
ства в інституційних установах; сприяйте запобіганню наслідуванню за до-
помогою співпраці зі ЗМІ (щоб у повідомленнях про самогубства не вказува-
лися засоби та методи скоєння); покращіть умови лікування осіб, що вижили 
після спроби повішання чи самоспалення; спростіть процедуру звернення 
за допомогою у громаді (Gunnell et al., 2005); вдосконалюйте раннє виявлен-
ня людей із суїцидальною поведінкою (див. Раннє виявлення, оцінка, веден-
ня та подальший супровід стор. 90).

Неправильний збір даних може 
завадити визначенню засобів 
скоєння самогубства, на обме-
женні яких варто зосередитися

• Створіть або вдоскональте системи нагляду за самогубствами та самоушко-
дженнями, які точно та оперативно фіксують спосіб, обраний для самогубства. 
Проводьте освітню роботу, щоб заохотити повідомляти про випадки самогуб-
ства та спроб самогубства.
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ЩО?

Є дані, що висвітлення самогубств у ЗМІ може викликати 
зростання кількості самогубств через наслідування, особли-
во якщо це самогубство знаменитості, а також коли деталь-
но описується спосіб скоєння самогубства (Niederkrotenthaler 
et al., 2020). І навпаки, історії, у яких йдеться про звернен-
ня за допомогою у складних обставинах та які містять ін-
формацію, куди саме можна звернутися за такою допомо-
гою, сприяють запобіганню самогубствам (Niederkrotenthaler 
et al., 2014). Засоби масової інформації та їхні представники 
(наприклад, журналісти, кінорежисери) відіграють важливу 
роль у формуванні громадської думки та настроїв. Це важ-
лива зацікавлена сторона у підвищенні обізнаності та змен-
шенні стигматизації самогубства. Робота зі ЗМІ може пе-
редбачати співпрацю у розробці рекомендацій (як це було 
нещодавно в Індії; Vijayakumar, 2019) та в регулюванні відпо-
відального висвітлення теми самогубств, куди може входи-
ти співпраця з технологічним сектором для виявлення ста-
тей, які не відповідають рекомендаціям щодо висвітлення 
теми1.50 Одним із підходів буде розбудова спроможностей 
фахівців ЗМІ відповідально висвітлювати тему самогубства. 
Також можливе впровадження політики моніторингу контен-
ту користувачів на цифрових медіа-платформах.

ЧОМУ?

Регулярне прикрашене висвітлення гучних випадків само-
губств може містити детальні, а також вигадані описи само-
губства, що впливає на рівень самогубств (WHO, 2017). 

1 Ознайомтесь із бета-версією інструменту для аналізу даних, створеного для автоматичної перевірки тексту на предмет дотримання рекомендацій щодо відпові-
дального висвітлення теми самогубства. (https://reportingonsuicide.cisco.com).

Відтак зростає суспільне нерозуміння, що перешкоджає 
ефективному запобіганню самогубствам. Поширення циф-
рових медіа означає, що моніторити ці питання стає все 
складніше, оскільки інформація може швидко поширювати-
ся між користувачами. Проте дотримання рекомендацій для 
ЗМІ щодо опису самогубств демонструє потенціал для запо-
бігання самогубствам.

© ВООЗ/ Крістофер Блек

ВЗАЄМОДІЯ ЗІ ЗМІ ЩОДО  
ВІДПОВІДАЛЬНОГО ВИСВІТЛЕННЯ 
ТЕМИ САМОГУБСТВ 

Bставка 34. Медіа-моніторинг у Литві

Основна мета медіа-моніторингу — досягнення взає-
морозуміння зі ЗМІ щодо відповідального висвітлен-
ня теми самогубства та спроб самогубства. Щодня 
Бюро запобігання самогубствам перевіряє майже 700 
повідомлень про самогубства або спроби самогуб-
ства в онлайн-ЗМІ. Це можливо завдяки використан-
ню спеціально підібраних ключових слів та пошукової 
системи медіа-моніторингу. Аналізується заголо-
вок, текст, відео- та фотоматеріали. Аналіз ґрунту-
ється на буклеті ВООЗ для фахівців ЗМІ (WHO, 2017) 
та вказівках Асоціації психологів Литви. Якщо публі-
кація порушує Кодекс етики інформування громад-
ськості, редактор онлайн-ЗМІ отримує повідомлення 
з проханням внести зміни до публікації. Бюро запобі-
гання самогубствам також проводить короткі семіна-
ри для фахівців ЗМІ про те, як відповідально висвіт-
лювати тему самогубства та спроб самогубства.

https://reportingonsuicide.cisco.com
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ДE?

Найкраще здійснювати співпрацю зі ЗМІ спільно з загаль-
нонаціональними медіа-установами, у тому числі органами 
державного регулювання ЗМІ. Якщо це неможливо, можна 
налагодити співпрацю з місцевими або більш спеціалізова-
ними засобами масової інформації, які мають доступ до пев-
них географічних чи соціально -демографічних груп. У ви-
падку міжнаціональних ЗМІ, таких як соціальні чи цифрові 
інформаційні засоби масової інформації, можна налагоджу-
вати співпрацю з головним офісом (міжнародний рівень) 
та на загальнонаціональному рівні. Це допоможе вироби-
ти локалізований підхід до управління онлайн-контентом, 
пов’язаним із самогубствами, у певній країні. Також необхід-
но налагодити співпрацю у театральній та кіноіндустрії.

КОЛИ?

Роботу зі ЗМІ можна розпочинати в будь -який час. Поштов-
хом може стати конкретний випадок негативного висвітлен-
ня теми самогубства у ЗМІ, який потребує реакції. Проте 
бажано починати співпрацю заздалегідь, щоб уникнути по-
яви таких матеріалів. Налагодження гарних стосунків із за-
цікавленими сторонами-представниками ЗМІ, наприклад, 
шляхом активного залучення їх до підвищення обізнано-
сті, допомагає налаштувати їх доброзичливо до проведення 
навчання або розробки політики відповідального висвітлен-
ня та моніторингу. Навчання можна проводити у стратегічно 
важливі періоди, наприклад, під час навчального курсу для 
фахівців ЗМІ або на початку встановлених циклів набору 
персоналу. Для налагодження співпраці можна також вико-
ристовувати періоди підвищеної уваги до запобігання само-
губствам, наприклад, Всесвітній день запобігання самогуб-
ствам або Всесвітній день психічного здоров’я. ХТO?

ХТО?

Ця робота потребує співпраці між багатьма зацікавлени-
ми сторонами. Здійснювати керівництво роботою на націо-
нальному рівні може Міністерство охорони здоров’я у співп-
раці з міністерствами, відповідальними за роботу ЗМІ; 
представниками національних ЗМІ, регуляторами ЗМІ (на-
приклад, омбудсмен з питань преси) та міжнаціональними 
медіа-організаціями, наприклад, соціальними мережами. 
Керувати роботою в межах громади також можуть сторони,-
зацікавлені у запобіганні самогубствам (а також ті, хто має 
досвід роботи або зв’язки зі ЗМІ). Ефективним може бути 

1 Гостьовий блог: Samaritans Media Advisory Service and guidelines. London: Independent Press Standards Organisation (https://www.ipso.co.uk/news-press-releases/blog/
guest-blog-samaritans-media-advisory-service-and-guidelines/).

2 Samaritans’ media guidelines. Epsom: UK Samaritans (https://www.samaritans.org/about-samaritans/media-guidelines/).

3 53 Journalist and media training. Bloomington (MN): Suicide Awareness Voices of Education (SAVE) (https://save.org/what-we-do/training/journalists-and-media/).

спілкування неурядових організацій зі ЗМІ. Наприклад, НУО 
«Samaritans» (Великобританія) та «SAVE» (США) розробили 
рекомендації для ЗМІ та тренінги щодо відповідального ви-
світлення теми самогубства, а також консультують журна-
лістів в індивідуальному порядку.1,2,3

© ВООЗ / Мухсінджон Абіджанов

https://www.ipso.co.uk/news-press-releases/blog/guest-blog-samaritans-media-advisory-service-and-guidelines/
https://www.ipso.co.uk/news-press-releases/blog/guest-blog-samaritans-media-advisory-service-and-guidelines/
https://www.samaritans.org/about-samaritans/media-guidelines/
https://save.org/what-we-do/training/journalists-and-media/
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Bставка 35. Премія Papageno-Media Prize, Австрія

Поширення та застосування рекомендацій щодо висвітлення самогубств у засобах масової інформації — дієвий за-
сіб запобігання самогубствам як на національному, так і на міжнародному рівнях. Було встановлено, що певна форма 
висвітлення теми не тільки запобігає наслідувальним самогубствам («ефекту Вертера»), але й може впливати на за-
побігання самогубствам загадом («ефект Папагено»). Свою назву ефект отримав завдяки персонажу опери Моцар-
та «Чарівна флейта». Папагено вміє боротися зі своїми думками про самогубство за допомогою інших. У 2012 році 
Австрійська рада з питань преси внесла до свого кодексу етичних норм пункт про висвітлення новин, що сприяє запо-
біганню самогубствам. 

Матеріали ЗМІ, які не відповідають вимогам до відповідального висвітлення, отримують зауваження від Національної 
ради з питань преси. Щоб надалі сприяти поширенню рекомендацій для ЗМІ та стимулювати висвітлення новин, яке 
допомагає запобігати самогубствам в Австрії, у 2019 році Федеральне міністерство соціальних справ, охорони здо-
ров’я, догляду та захисту прав споживачів, Австрійське товариство запобігання самогубствам, Віденський центр до-
сліджень самогубств Wiener Werkstätte та Віденський центр допомоги у кризових ситуаціях Kriseninterventionszentrum 
започаткували премію для ЗМІ «Papageno-Media-Prize».1 Щороку нею нагороджують одного переможця —професійно-
го журналіста австрійських друкованих чи цифрових ЗМІ. Статті претендентів, що висвітлюють тему самогубства, оці-
нюють на позитивність та відповідність рекомендаціям, а також за журналістськими критеріями (наприклад, якість ви-
кладу). Прикладом гарної співпраці зі ЗМІ є те, що переможця обирає журі, до складу якого входять п’ять журналістів 
(по одному від Ради з питань преси/ Спілки журналістів/ прес-клубу «Конкордія»/ Асоціації австрійських газет) та п’ять 
експертів із запобігання самогубствам. Серед цих експертів — експерти з життєвим досвідом та ті, що втратили близь-
ких внаслідок самогубства (їхні кандидатури пропонує консультативна рада Австрійської національної програми за-
побігання самогубствам SUPRA, яка вручає премію). У 2020 році премію «Papageno-Media-Prize» за висвітлення теми, 
спрямоване на запобігання самогубствам, отримала з рук федерального міністра Урсула Тайрезбахер з австрійської 
телерадіомовної корпорації ORF за її радіодоповідь про суїцидальність в Journal Panorama.

1 Papageno media award for suicide prevention reporting. Vienna: Federal Ministry of Social Affairs, Health, Care and Consumer Protection  
(https://www.sozialministerium.at/Ministerium/Preise-und-Guetesiegel/Papageno-Medienpreis-fuer-suizidpraeventive-Berichterstattung.html).

ЯК?

1. Зберіть робочу групу (див. Вставка 1 стор. 17,  
Вступ стор. 14)

• Створіть робочу групу (див. під Хтo? вище стор. 80).

2. Дослідіть чинну нормативно-правову базу з питань 
відповідального висвітлення у ЗМІ та регулювання 
діяльності ЗМІ

• Дослідіть висвітлення теми самогубства у ЗМІ, визначіть 
приклади відповідального висвітлення, а також такі, що 
є проблемними та потребують втручання.

• Дослідіть чинну політику, рекомендації чи освітні можли-
вості для представників ЗМІ щодо відповідального ви-
світлення теми самогубства (якщо не зробили це раніше 
під час аналізу ситуації).

• Якщо нічого з перерахованого вище не виявилося, по-
думайте над тим, чи потрібні нові політика, рекоменда-
ції та освітні можливості, чи їх можна інтегрувати в чин-
ні практики.

• З’ясуйте, чи існують чинні етичні норми для ЗМІ та чи 
є серед них відповідальне висвітлення теми самогуб-
ства. Необхідно включити до переліку зацікавлених сто-
рін орган, що регулює ці етичні норми. 

3. Зустріньтеся з представниками ЗМІ

• Якщо немає можливості зустрітися з представниками на-
ціонального чи регіонального представницького органу, 
співпрацюйте з окремими медіа (наприклад, з певною ра-
діокомпанією або місцевою газетою). Однак, варто влаш-
тувати зустріч з групою (місцевих) ЗМІ, щоб формувати 
почуття колективної відповідальності.

• До переліку зацікавлених сторін можна додати не лише 
національні медіа-компанії, а й міжнаціональні, такі як 
цифрові соціальні мережі. Можливо, з ними доведеться 
налагоджувати співпрацю окремо з огляду на їхній право-
вий статус у вашій країні.

https://www.sozialministerium.at/Ministerium/Preise-und-Guetesiegel/Papageno-Medienpreis-fuer-suizidpraeventive-Berichterstattung.html
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4. Підкресліть важливість відповідального висвітлення 
та обговоріть спільні дії

• Переконайтеся, що всі зацікавлені сторони розуміють, що 
метою співпраці є впровадження науково обґрунтованих 
підходів до відповідального висвітлення у ЗМІ теми само-
губства.

• Важливим предметом обговорення є розуміння, що сенса-
ційне висвітлення спричиняє наслідувальні самогубства.

• Переконайтеся, що інформація адаптована для зацікав-
лених сторін-представників ЗМІ та ґрунтується на фак-
тичних даних. Наприклад, використовуйте наявні ресурси 
ВООЗ (WHO, 2017; WHO, 2019a).

• Зосередьте увагу на певній сфері ЗМІ, наприклад, журна-
лістиці, розвагах чи соціальних мережах.

5. Затвердіть стратегії відповідального висвітлення 
теми самогубства; наприклад:

• Розробіть політику та рекомендації щодо відповідального 
висвітлення, а також механізм підзвітності для моніторин-
гу та ведення проблемного висвітлення.

• Співпрацюйте з освітніми центрами, щоб проводити нав-
чання фахівців ЗМІ або студентів відповідної спеціаліза-
ції. Під час навчання говоріть, зокрема, про вплив сенса-
ційного висвітлення у ЗМІ теми самогубства та надавайте 
практичні рекомендації щодо відповідального висвітлен-
ня, рекомендуйте збільшувати кількість позитивних ма-
теріалів про випадки успішного подолання, додавайте ін-
формацію про джерела та про те, куди можна звернутися 
за допомогою.

• Розробіть систему підтримки відповідального висвітлен-
ня (наприклад, шляхом висунення окремих осіб чи органі-
зацій на здобуття нагород за досконале висвітлення теми 
або шляхом встановлення нових схем визнання).

• Домовтеся про надання ЗМІ ресурсів (наприклад, інфор-
маційного пакету для преси) або контактних даних експер-
тів з питань запобігання самогубствам, які можна вико-
ристовувати при висвітленні випадків самогубства.

 ◦ У випадку роботи з соціальними мережами беріть 
до уваги:

 ◦ політику та механізми контролю контенту, створеного 
користувачами соціальних мереж та цифрових ЗМІ;

 ◦ способи направлення до лікаря або доступ до ресурсів, 
специфічних для локального контексту користувачів.

• Для покращення співпраці зі ЗМІ також розгляньте  
можливість:

 ◦ використання засобів масової інформації у кампаніях 
та заходах із підвищення обізнаності та адвокації (див. 
Підвищення обізнаності та  адвокація стор. 39);

 ◦ надання підтримки фахівцям ЗМІ, які зазнали впливу 
суїцидальної поведінки.

6. Погодьте план дій

• Опишіть всі етапи розробки та реалізації кожного виду ді-
яльності. Розподіліть відповідальність за виконання кож-
ного етапу плану дій між зацікавленими сторонами.

• Визначте, який час найкраще підходить для реалізації 
різних етапів (наприклад, навчання можна проводити при 
прийомі нових працівників, а підвищення кваліфікації — 
регулярно).

• Оберіть масштаб діяльності. Наприклад, висвітлення 
на національному, регіональному рівні або ж у певному 
типі ЗМІ (наприклад, в усіх друкованих ЗМІ) чи однією ме-
діа-компанією (наприклад, місцевою радіостанцією).

7. Впроваджуйте ініціативи та проведіть оцінювання

• Наперед сплануйте, яким чином буде проводитися оціню-
вання ефективності кожного підходу, використовуючи по-
казники, які можуть становити інтерес (наприклад, зміна 
кількості сенсаційних матеріалів чи таких, що є прикла-
дом відповідального висвітлення теми самогубства) (див. 
Моніторинг та оцінювання стор. 67).

• Складіть графік регулярного перегляду навчальних про-
грам, рекомендацій та політик, щоб переконатися, що 
вони містять актуальні науково обґрунтовані дані.

• Запровадьте процес моніторингу, щоб зібрати інформа-
цію про належне висвітлення теми самогубств та забез-
печити своєчасний конструктивний зворотний зв’язок 
щодо шкідливих матеріалів.

• Результати оцінювання можна поширювати у ЗМІ з шир-
шим охопленням, щоб заохотити подальше впроваджен-
ня підходів та застосування отриманого досвіду.

Bставка 36. Успіхи та проблеми залучен-
ня ЗМІ в Малайзії

У 2004 році у Всесвітній день запобігання самогуб-
ствам Міністерство охорони здоров’я Малайзії на на-
ціональному рівні організувало семінар та май-
стер-клас для фахівців ЗМІ на тему «ЗМІ як партнери 
в адвокації запобігання самогубствам». Це призве-
ло до розробки рекомендацій щодо висвітлення теми 
самогубства у ЗМІ, які були переглянуті в 2011 році. 
Однак рамковий аналіз малайзійських газет засвід-
чив недотримання ЗМІ цих рекомендацій аж до 2018 
року. (Victor et al., 2019). Тому протягом останніх двох 
років урядові, неурядові та міжнародні організації до-
кладали значних зусиль для відповідального висвіт-
лення теми, організовуючи публічні виступи, інтерв’ю 
у ЗМІ, майстер-класи з розбудови спроможностей 
та взаємодію у соціальних мережах. Таке залучення 
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Вставка 37. Рекомендації для ЗМІ, Тринідад і Тобаго

Для Тринідад і Тобаго самогубство — серйозна проблема. В рамках стратегії зниження рівня самогубств у країні Мі-
ністерство охорони здоров’я Тринідаду і Тобаго разом з PAHO/ВООЗ провело семінар з підвищення обізнаності се-
ред представників місцевих ЗМІ. Серед інших, у ньому взяли участь журналісти, репортери, редактори, диктори радіо 
та блогери, які долучилися до загальнонаціонального обговорення ролі ЗМІ у запобіганні самогубствам. Під час се-
мінару експерти ділилися доказами впливу відповідального та безвідповідального підходу до створення матеріалів 
на тему самогубства, а також передовим досвідом висвітлення цього питання у ЗМІ. Одна з учасниць, старша продю-
серка, сказала, що семінар навчив її, що ЗМІ не повинні робити припущення щодо причини смерті: «Ми повинні наво-
дити лише факти, не домислювати і не робити з них сенсацію… повідомляти людям, що є ознаки суїцидальної пове-
дінки, давати поради, як їх розпізнати та куди звертатися за допомогою».

Міністерство охорони здоров’я за підтримки PAHO розробило рекомендації з 11 найкращими прикладами відповідаль-
ного висвітлення випадків самогубства та самоушкодження. Проєкт цього документу було направлено на розгляд за-
цікавленим сторонам, у тому числі міжнародній групі експертів, щоб узгодити його з найкращими світовими практи-
ками та оцінити ймовірність дотримання його положень представниками ЗМІ. Відповідні зацікавлені сторони також 
висловили свої побажання та зауваження на етапі доопрацювання документу.

Щоб виміряти практичну ефективність та дотримання рекомендацій представниками ЗМІ, було розроблено програму 
моніторингу та оцінювання. Цей інструмент перевіряє відповідність матеріалів рекомендаціям та визначає прогалини 
і можливості для подальшого розвитку. Він оцінює всі новини про самогубства в інтернеті (про смертність, спроби са-
могубства, самоушкодження, запобігання самогубствам тощо) за кількістю порушених рекомендацій та кількістю ко-
рисної інформації, наприклад, наявністю телефонів гарячої лінії для людей з суїцидальною поведінкою, описом стра-
тегії подолання тощо. ЗМІ отримують звернення з оцінками, а також нагадування про необхідність дотримуватися 
рекомендацій та, в разі необхідності, інформацію про додаткові джерела.

Офіційне дослідження впливу запровадження рекомендацій поки що не проводилося. Проте помітно змінився тон 
висвітлення, особливо що стосується розміщення сюжетів та зменшення опису подробиць самогубств. Планується 
здійснити комплексну перевірку, щоб оцінити якісні та кількісні зміни, що відбулися після оприлюднення рекомендацій. 
Ця перевірка потрібна для оцінки рекомендацій. Однією з проблем досі лишається безвідповідальне висвітлення ви-
падків, коли вбивство поєднується із самогубством. 

зацікавлених сторін є обнадійливим, хоча й відбувається на різних рівнях у регіональному та національному масш-
табах. Щоб вирішити цю проблему, було вжито заходів для подолання розрізненості між працівниками сфери охоро-
ни здоров’я, людьми з життєвим досвідом спроб самогубства, фахівцями ЗМІ, науковцями та регулюючими органами 
галузі. Щоб з’ясувати поточний стан дотримання рекомендацій засобами масової інформації та їхній вплив на суїци-
дальну поведінку в Малайзії, необхідно провести додаткове оцінювання
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ПОРАДИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ

Таблиця 12. Поради щодо реалізації взаємодії зі ЗМІ при впровадженні LIVE LIFE

Проблема Поради

Сенсаційні заголовки вигідні за-
собам масової інформації, тому 
вони часто не дотримуються 
узгоджених вказівок щодо відпо-
відального висвітлення теми

• Залучайте зацікавлені сторони до спільного неконфліктного обговорення етич-
них наслідків та відповідальності за висвітлення теми самогубства.

• Наводьте докази пов’язаності висвітлення теми і самогубств.

• Покажіть, що глядачі віддають перевагу несенсаційному висвітленню теми, на-
водячи думки людей з життєвим досвідом (у тому числі медіа-спільноти). Запро-
понуйте приклади залучення відомих людей до обміну історіями успішного оду-
жання після проблем із психічним здоров’ям/суїцидальних думок.

Відсутність структурної підтрим-
ки відповідального висвітлення 
(наприклад, короткі терміни зда-
чі матеріалу; зміни, що вносяться 
після редагування)

• Залучайте медіа-фахівців на всіх рівнях організації, у тому числі керівників 
та редакторів.

• Виховуйте борців за запобігання самогубствам у засобах масової інформації 
(наприклад, журналістів з життєвим досвідом спроб самогубства).

• Посильте моніторинг відповідального висвітлення та обговоріть регулювання 
з відповідними зацікавленими сторонами.

Недостатня співпраця між різ-
ними зацікавленими сторонами, 
особливо там, де зацікавлені сто-
рони, що займаються комерцій-
ною діяльністю, можуть конкуру-
вати

• Проводьте регулярні зустрічі, щоб підтримувати зв’язки та виховувати почуття 
колективної відповідальності. Встановіть канали спілкування між різними заці-
кавленими сторонами між цими зустрічами.

• Після того, як в організації буде створено належну практику, використовуйте 
досвід та інформацію, щоб стимулювати впровадження подібних ініціатив в ін-
ших цільових організаціях.

Труднощі з регулюванням публіч-
ного контенту (наприклад, у соці-
альних мережах)

• Працюйте з соціальними медіа над підвищенням їхньої обізнаності та роз-
робкою/вдосконаленням протоколів виявлення та видалення шкідливого 
контенту.

• Розробіть механізми повідомлення про шкідливий контент  
(наприклад, Stigma Watch1).

1 StigmaWatch, Sane Australia (https://www.sane.org/get-involved/stigmawatch).

https://www.sane.org/get-involved/stigmawatch
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ЩО?

Щоб запобігти самогубствам серед підлітків, рекомендації 
ВООЗ «Сприяння процвітанню підлітків» (HAT) (WHO, 2020) 
та добірка економічно вигідних підходів до охорони психіч-
ного здоров’я (WHO, 2021) радять впроваджувати у шко-
лах навчання з розвитку соціально-емоційних життєвих на-
вичок. Рекомендації передбачають підвищення обізнаності 
про психічне здоров’я (тобто грамотність у сфері психічно-
го здоров’я) та напрацювання навичок (наприклад, навичок 
вирішування проблеми та подолання стресу). Рекоменду-
ється не зосереджуватися безпосередньо на темі самогуб-
ства, а використовувати позитивний підхід до  психічного 
здоров’я1.

Для більш ефективного впровадження в школах науково об-
ґрунтованих програм розвитку соціально-емоційних життє-
вих навичок можна розглянути такі додаткові сфери роботи:

• Навчання працівників освіти за програмою для гейткіпе-
рів, як створити сприятливе шкільне середовище, як роз-
пізнати фактори ризику та попереджувальні ознаки су-
їцидальної поведінки, як надати підтримку молоді, що 
опинилася в складній ситуації, та як разом звернутися 
за додатковою підтримкою.

• Сприяння створенню безпечного шкільного середовища 
(наприклад, впровадження програм протидії булінгу, ініці-
атив щодо посилення соціальних зв’язків, навчання пер-
соналу створювати сприятливе середовище).

1 Позитивний підхід до охорони психічного здоров’я передбачає зосередження уваги не безпосередньо на темі самогубства, а на сильних сторонах та здібностях 
учнів, а також допомогу їм у розвитку нових навичок. Це сприяє загальному покращенню психічного благополуччя.

• Налагодження зв’язків із зовнішніми службами підтримки 
та надання цієї інформації учням.

• Надання особливої підтримки учням із групи ризику, на-
приклад, тим, хто раніше намагався покінчити життя са-
могубством, втратив близьких через самогубство або 
належить до груп з високим ризиком самогубства (напри-
клад, представники сексуальних чи гендерних меншин).

• Впровадження чіткої політики та протоколів дій персона-
лу при виявленні ризику самогубства; як повідомити про 
спробу або самогубство серед персоналу чи учнів; а та-
кож як підтримати учня, що повертається до навчання 
після спроби самогубства.

• Охорона психічного здоров’я персоналу школи. Про-
водьте навчання, як піклуватися про своє психічне здо-
ров’я та куди можна звернутися за підтримкою.

• Залучення батьків до підвищення обізнаності щодо пси-
хічного здоров’я та факторів ризику.

• Проведення навчання зі здорового користування інтерне-
том та соціальними мережами (наприклад, безпечне ко-
ристування інтернетом; використання соціальних мереж 
для створення здорової соціальної підтримки; розпізна-
вання та реагування на нездорову поведінку в інтернеті, 
наприклад, булінг).

• Розробка ініціатив щодо подолання інших факторів ризи-
ку для молоді (наприклад, насильство з боку батьків, сі-
мейні травми, вживання психоактивних речовин).

РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНО-ЕМОЦІЙНИХ 
ЖИТТЄВИХ НАВИЧОК У ПІДЛІТКІВ 
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Bставка 38. Рекомендації ВООЗ  
«Helping adolescents thrive»  
(«Сприяння процвітанню підлітків», HAT)

Рекомендації ВООЗ «Сприяння процвітанню підліт-
ків» (ВАТ) (ВООЗ, 2020) містять науково обґрунтова-
ні психосоціальні підходи до зміцнення психічного 
здоров’я, запобігання психічним розладам, зменшен-
ня кількості випадків самоушкодження та іншої не-
безпечної для життя поведінки серед підлітків. Ре-
комендації розроблені таким чином, що їх можна 
використовувати на різних платформах, наприклад, 
у школах, медичних закладах чи центрах соціальної 
допомоги, в громаді чи цифрових медіа. Вони містять 
набір підходів — інструментарій HAT— для практич-
ного застосування рекомендацій HAT з метою об’єд-
нання головних науково обґрунтованих стратегій під-
тримки та захисту психічного здоров’я підлітків.  
Інструментарій HAT описує програми, що сприяють 
міцному психічному здоров’ю підлітків або зменшу-
ють фактори ризику психічних захворювань, вжи-
вання психоактивних речовин та самоушкодження. 
Інструментарій спрямований на: 1) вдосконалення за-
конів та політики; 2) покращення середовища в шко-
лах, громадах та в інтернеті для підтримки та захисту 
психічного здоров’я підлітків; 3) підтримку серед-
нього медичного персоналу; 4) розвиток психологіч-
них навичок підлітків. Також у ньому надано посилан-
ня на додаткові джерела інформації для допомоги 
в навчанні та впровадженні. У 2021 році з’явиться ко-
мікс, створений ЮНІСЕФ та ВООЗ НАТ, покликаний 
покращити соціально-емоційне навчання підлітків 
у школах. Додатком до коміксу іде супровідний посіб-
ник для вчителів.

Bставка 39. Науково обґрунтований  
мобільний додаток для підлітків-пред-
ставників корінного населення  
Австралії та мешканців 
островів Торресової протоки

iBobbly1 — це додаток для самодопомоги для нала-
годження соціального та емоційного благополуччя. 
Він розроблений разом із та для молодого корінного 
населення Австралії та мешканців островів Торресо-
вої протоки віком від 15 років. У додатку використані 
стратегії терапії прийняття та зобов’язання і когні-
тивно-поведінкової терапії. Вперше додаток iBobbly 
було протестовано під час рандомізованого контро-
льованого дослідження, в якому взяв участь 61 ту-
земець із округу Кімберлі у Західній Австралії (Tighe 
et al., 2017). Після дослідження користувачі повідо-
мили про помітне зменшення рівня депресії та пси-
хологічного дистресу. iBobbly був добре сприйнятий 
користувачами та отримав позитивні відгуки (Tighe 
et al., 2020). Друге масштабне випробування завер-
шилося в серпні 2019 року. У ньому взяли участь по-
над 400 учасників із шести регіонів Австралії. Попе-
редні результати були позитивними. Важливо, що 

1 iBobbly. Black Dog Institute (Australia) (https://www.blackdoginstitute.
org.au/resources-support/digital-tools-apps/ibobbly/).

ЧОМУ?

Підлітковий вік (10–19 років) —критично важливий період 
для набуття соціально-емоційних навичок, які закладають 
основи подальшого здоров’я та благополуччя. Однак це та-
кож і період високого ризику появи психічних розладів, при-
чому половина всіх випадків виявляються у віці до 14 років. 
Формування соціально-емоційних навичок, що є ознакою 
гарного психічного здоров’я, закладає основи успішного пе-
ретворення підлітків на психічно здорових дорослих (WHO, 
2015; Sánchez Puerta et al., 2016).

Підвищення грамотності в сфері психічного здоров’я може 
допомогти зменшити стигму та збільшити знання про пси-
хічне здоров’я (Milin et al., 2016). Водночас, допомагаючи 

молоді навчитися розрізняти тривожні ознаки в собі та ін-
ших, можна заохотити її звертатися за допомогою (Burns & 
Rapee, 2006). Оскільки освітні заклади є основним місцем 
зосередження молодих людей у багатьох країнах, запрова-
дження запобігання самогубствам у цих закладах — дієвий 
спосіб охоплення цієї групи.

ДE?

Координацію розвитку соціально-емоційних життєвих на-
вичок у підлітків у навчальних закладах можна проводити 
на загальнонаціональному або районному рівнях. Це може 
бути програма, що проводиться в школі або в кількох шко-
лах, у молодіжному центрі/під час заходів, освітня програ-
ма для молоді з категорії переміщених осіб, загальнона-
ціональні інвестицій в запровадження заходів з розвитку 
соціально-емоційних життєвих навичок у навчальні програ-
ми. З’являється все більше прикладів адаптації таких про-
грам розвитку навичок для цифрового використання. Перш 
ніж впроваджувати такі програми у великих масштабах, ре-
комендується провести пілотне тестування в певному райо-
ні чи кількох навчальних закладах.

https://www.blackdoginstitute.org.au/resources-support/digital-tools-apps/ibobbly/
https://www.blackdoginstitute.org.au/resources-support/digital-tools-apps/ibobbly/
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в підготовці контенту для додатку було задіяне корін-
не населення країни та мешканці островів Торресо-
вої протоки, щоб гарантувати, що iBobbly безпечний 
та враховує культурні особливості. Більшість худож-
ніх творів у додатку — роботи місцевих художників. 
Молодь допомагала узгодити мову додатку з ураху-
ванням всіх особливостей, а також до iBobbly були 
включені пропозиції щодо стилю мовлення, на який 
відгукуватиметься молодь. Крім того, місцеве озвучу-
вання було записано переважно локальним корінним 
медіа- агентством. iBobbly створювали у тісній коор-
динації з місцевим корінним населенням та мешкан-
цями островів Торресової протоки. Роботу скерову-
вала консультативна група, що надавала інформацію 
та формувала проєктну діяльність, пов’язану з впро-
вадженням та забезпеченням якості додатку iBobbly. 
Ця група гарантує, що iBobbly відповідає культурним 
стандартам, а ті, для кого він розроблений, тобто ко-
рінне населення країни та мешканці островів Торре-
сової протоки, надають для нього інформацію, а та-
кож допомагають його формувати і скеровувати.

КОЛИ?

До початку впровадження підходів школи разом із місцеви-
ми службами охорони здоров’я та соціального захисту насе-
лення повинні визначити установи, які підтримують молодь 
(наприклад, служби у справах психічного здоров’я дітей 
та підлітків). Іноді найкращий період початку програми допо-
магають визначити навчальні графіки. Наприклад, програми 
з розвитку навичок варто проводити перед особливо стресо-
вими періодами (наприклад, іспитами). Однак не рекоменду-
ється розпочинати заходи щодо запобігання самогубствам 
одразу після випадків скоєння самогубства (проте учням та-
кої школи потрібно надавати психосоціальну підтримку).

ХТO?

Робота з запобігання самогубствам у школах є найбільш 
ефективною за умови співпраці між різними зацікавле-
ними сторонами. Керівництво цією роботою можуть взя-
ти на себе Міністерство охорони здоров’я та Міністерство 
освіти. У межах певної громади це можуть бути певні школи 
чи організації, що займаються запобіганням самогубствам 
або благополуччям молоді. Для оптимального впрова-
дження важливо мати підтримку місцевих політиків, адмі-
ністрації і персоналу шкіл (у тому числі, вчителів та шкіль-
них психологів/медсестер), батьків та опікунів, місцевих 
служб охорони здоров’я та захисту населення та/або ор-
ганізацій, які працюють з молоддю (наприклад, спортивні 

організації чи молодіжний рух). Також важливо, щоб молодь 
брала участь в розробці шкільних програм запобігання са-
могубствам. Учні можуть давати поради, як краще залучи-
ти їхніх однолітків, та визначати фактори ризику, характерні 
для їхньої громади. 

1. Зберіть робочу групу для планування та впроваджен-
ня програми у школах (див. Вставка 1 стор. 17,  
Вступ стор. 14)

• Створіть робочу групу (див. під Хтo? вище).

• Перш ніж впроваджувати програму, переконайтеся, що 
школи мають ефективний план дій для підтримки учнів 
та належні зв’язки зі службами охорони психічного здо-
ров’я, до яких вони можуть направити учнів із групи ри-
зику. Переконайтеся, що шкільний персонал обізнаний 
з цими процесами та вміє впевнено і компетентно їх до-
тримуватися.

• Перш ніж розширити програму, сплануйте пілотне тесту-
вання в певному регіоні чи кількох школах.

2. Для роботи з молоддю оберіть науково обґрунтова-
ний підхід 

• Щоб переконатися, що вибрані програми є науково обґрун-
тованими, необхідно залучити експерта з питань психічно-
го здоров’я та запобігання самогубствам серед молоді.

• Визначте, яка програма відповідає потребам цільової гру-
пи населення, громади чи школи; це залежить від потреб 
молоді та наявних ресурсів. Якщо для визначення науко-
во обґрунтованої програми потрібна додаткова підтримка, 
робочій групі слід проконсультуватися з експертом-дослід-
ником, установою, що спеціалізується на запобіганні само-
губствам, або відомим представником цієї сфери.

• Віддавайте перевагу програмам, що вже пройшли оцінку, 
та у яких вказано ресурси, необхідні для впровадження, 
а також сильні та слабкі сторони.

• Адаптуйте програму до цільової групи населення, оскіль-
ки можуть існувати культурні відмінності між оригінальною 
програмою та ставленням конкретних учнів до самогуб-
ства або тим, як вони повідомляють про тривожні ознаки 
чи звертаються за підтримкою.

• Зверніться до розробника програми за порадою щодо 
того, як найкраще адаптувати програму, не втрачаючи 
її ефективності, або визначте подібні до вашої цільової 
сфери чи школи, які вже успішно адаптували програму.

3. Узгодьте план дій та використання  
необхідних ресурсів

• Сплануйте залучення людських ресурсів та розбудову 
спроможностей, необхідні для впровадження (наприклад, 
потреба навчати допоміжний персонал чи персонал школи).
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• Визначте, хто займатиметься поширенням програми (на-
приклад, постачальники послуг у сфері психічного чи фі-
зичного здоров’я, медперсонал школи). Переконайтеся, 
що існує механізм нагляду з боку місцевих служб охоро-
ни психічного здоров’я. Також пошукайте можливості за-
лучення однолітків чи батьків.

• Складіть графік для всіх етапів програми. Визначте, коли 
найдоцільніше її впроваджувати та як часто потрібно 
повторювати. 

• Влаштовуйте регулярні зустрічі, щоб оцінити хід програ-
ми та прийняти рішення щодо нових етапів програми.

4. Складіть план оцінювання

• Заздалегідь сплануйте, як ви будете оцінювати ефек-
тивність програми (див. Моніторинг та оцінювання 
стор. 67). Для цього можна скористатися наявними 

процесами перевірки від авторів програми, у тому числі:

 ◦ анкетування до та після проведення програми на знан-
ня та ставлення до психічного здоров’я/самогубства, 
а також щодо самооцінки та інших навичок;

 ◦ вплив на суїцидальну поведінку;

 ◦ зворотний зв’язок від учнів та персоналу про їхній дос-
від та враження про програму і ресурси.

 ◦ Використовуйте отриманий досвід для покращення 
програми у майбутньому.

 ◦ Розробіть план розширення застосування підходу (на-
приклад, для більшої кількості учнів тієї ж школи, по-
ширення на інший район чи на всі школи країни).

Bставка 40. Шведська програма «Youth Aware of Mental Health» («Молодь знає про важли-
вість психічного здоров’я», YAM) — від дослідження до впровадження

«Порятунок життів та розширення прав і можливостей европейської молоді» (SEYLE) — це дослідницький проєкт, що 
займався оцінюванням трьох шкільних програм сприяння психічному здоров’ю та запобігання самогубствам. У рандо-
мізованому контрольованому дослідженні взяти участь 11110 підлітків із 168 випадковим чином відібраних шкіл у 10 
країнах Європейського Союзу (ЄС). Дослідження SEYLE показало, що програма «Молодь знає про важливість психіч-
ного здоров’я» (YAM) відчутно допомогла покращити психічне здоров’я молоді порівняно з двома іншими програмами 
та контрольною групою. Порівняно з контрольною групою, серед молодих людей, які брали участь у YAM, спостеріга-
лося на 50% менше нових спроб самогубства та виражених суїцидальних думок (Wasserman et al., 2015), тоді як кіль-
кість нових випадків помірної та важкої депресії зменшилася приблизно на 30%.

Програма YAM розрахована на 5 годин, розділених на тритижневий курс. Її проводять спеціально навчені інструктор 
і його помічник у класі, де в атмосфері безпеки і незасудження обговорюються питання психічного здоров’я. Акцент 
робиться на співпереживанні чужому досвіду та підтримці однолітків. Водночас молодим людям надається можли-
вість обговорювати власні потреби психічного здоров’я (Wasserman et al., 2018). Інструктор за допомогою інтерактив-
ної бесіди підтримує проведення рольових ігр, всі учасники отримують інформаційні буклети, на стінах класу висять 
інформаційні плакати, де вказані контакти місцевих служб охорони здоров’я та підтримки молоді. 

Після завершення YAM проводилися опитування учасників. Молоді люди почувалися більш впевнено щодо власної 
можливості підтримати друзів, яким потрібна допомога. Вони також вказали на те, що набуті під час програми навички 
і стратегії є помічними для подолання складних життєвих ситуацій. Можливо, найголовніше, що дає YAM молодим лю-
дям, — усвідомлення потреби у підтримці при зіткненні з проблемами. Щоб задовольнити цю потребу, їм надають ін-
формацію про місцеві можливості лікування проблем фізичного та психічного здоров’я, а також контакти організацій, 
що працюють з молоддю у громадах.

Програма YAM — новий, ефективний та економічно вигідний (Ahern et al., 2018) шкільний підхід для запобігання само-
губствам. Він допомагає покращити навички подолання складних ситуацій, підвищує емпатію, вчить звертатися за до-
помогою та надавати її своїм одноліткам, а також заохочує створення позитивної атмосфери у класі. Програму YAM 
запозичили різні країни світу. Науково-дослідне підприємство «Mental Health in Mind International» («З думкою про пси-
хічне здоров’я у всьому світі»), створене за підтримки Karolinska Institutet Innovations, впроваджує результати проєк-
ту SEYLE. Поточні програми впровадження та оцінювання втілюють у країнах Європи (Австрія, Франція, Норвегія, 
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Швеція, Великобританія), в Австралії, Індії та США. Всього у програмі YAM вже взяли участь понад 100 000 учнів 
у всьому світі. Серед факторів, які відіграли важливу роль у впровадженні YAM, наступні: 1) для реалізації YAM була 
розроблена готова комплексна програма, розробники пропонують співпрацю з новими центрами з питань навчання 
та забезпечення якості; 2) усі центри, що впроваджують YAM, мають інфраструктуру, яка дозволяє здійснювати наг-
ляд та підвищення кваліфікації; 3) існують протоколи перекладу та культурної адаптації програми; 4) процес передба-
чає безпосередню участь і завжди залучає молодь; 5) центрам надаються поради щодо отримання фінансування для 
впровадження програми; 6) програма найкраще працює там, де люди віддані своїй справі та прагнуть запобігати само-
губствам, розвиваючи навички молоді за допомогою YAM.

ПОРАДИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ

Tаблиця 13. Поради щодо реалізації розвитку соціально-емоційних життєвих навичок у підлітків

Проблема Поради

Небажання звертати увагу на пробле-
ми психічного здоров’я у школі; не-
бажання (керівників, колективу шкіл 
або батьків/опікунів) обговорювати 
з молоддю проблеми психічного здо-
ров’я, емоційні переживання та суїци-
дальну поведінку

• Тісно співпрацюйте з освітнім сектором щодо необхідності профілактич-
них заходів та навчання емоційним і життєвим навичкам, враховуючи ри-
зики самогубства у молодших вікових групах; проведіть навчання вчите-
лів за програмою гейткіперів; проводьте підвищення обізнаності та/або 
навчання батьків/опікунів у громаді; залучайте молодь до розробки усіх 
програм запобігання самогубствам.

• Пояснюйте вчителям і вихователям, що обговорення теми самогубства 
з молоддю не збільшує ризик самогубства, але підвищує імовірність 
того, що молодь звернеться до них, коли потребуватиме підтримки.

• Якщо небажання виникло внаслідок того, що в школі відбулося самогуб-
ство, важливо надати постраждалим належну підтримку (наприклад, суї-
цидологічна поственція) та проводити профілактичну роботу для запобі-
гання подібним інцидентам у майбутньому.

• Залучайте борців/знаменитостей до пропагування участі.

Опір з боку персоналу • Перш ніж ініціювати програми для учнів, важливо забезпечити гарне са-
мопочуття персоналу, щоб вони могли і хотіли підтримувати осіб із гру-
пи ризику.

• Це передбачає створення безпечного шкільного середовища, де персо-
нал заохочують звертатися за підтримкою і де від отримує належну під-
готовку, що дозволяє впевнено спілкуватися з учнями, які опинилися 
у складній ситуації, та управляти ризиками.

• Важливо також забезпечити хорошу міжсекторальну співпрацю, щоб 
учні, яким потрібні послуги чи підтримка поза школою, могли їх отримати.

Брак часу і ресурсів для планування  
та впровадження, або таке навчання  
не розглядається як пріоритет у по-
рівнянні з традиційними навчальними 
дисциплінами

• Профілактичні програми можна інтегрувати в діючі шкільні ініціативи (на-
приклад, уроки охорони здоров’я чи інші подібні програми) або програми 
лідерства.

• Планові шкільні заходи можна використати як можливість для запуску про-
філактичних програм, наприклад, шкільний тиждень здоров’я та дні/тижні 
підвищення обізнаності про психічне здоров’я.
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ЩО?

Раннє виявлення, оцінка, ведення та подальший супровід га-
рантують, що люди з ризиком самогубства або після спро-
би самогубства отримають необхідні догляд та підтримку. 
Запобігання самогубствам повинно бути одним із головних 
компонентів системи охорони здоров’я, щоб у випадку ви-
явлення ризику самогубства, відбувалося своєчасне втру-
чання. Медичних працівників потрібно навчати ранньому ви-
явленню, оцінці, веденню та подальшому супроводу (WHO, 
2019b). Представники інших, немедичних сфер, які контакту-
ють з особами з групи ризику (наприклад, у громаді), повин-
ні бути компетентними у ранньому виявленні та подальшому 
супроводі. Системи охорони здоров’я повинні координува-
ти шляхи надання допомоги, щоб ті, кому це необхідно, от-
римали подальший супровід у громаді або спеціалізовану 
психіатричну допомогу. Особи з групи ризику можуть зазна-
вати впливу факторів ризику та мати потреби у догляді, які 
не можна задовольнити лише за рахунок сектора охорони 
здоров’я. Наприклад, крім медичної допомоги, особа може 
потребувати допомоги у працевлаштуванні чи додаткового 
фінансування. І навпаки, якщо людина звертається до відді-
лу соціального захисту населення з фінансовими трудноща-
ми, її варто автоматично направляти для надання допомоги 
до медичної установи, як це роблять у Японії.

Особи, які намагалися скоїти самогубство, а також ті, хто 
втратив близьких внаслідок самогубства, повинні мати до-
ступ до підтримки у вигляді поственції1. Окрім медичної 
допомоги, вони можуть отримувати подальший супровід 

1 Поственція — це втручання, що здійснюється після спроби самогубства або самогубства.

2 Befrienders Worldwide (https://www.befrienders.org/).

в громаді з боку осіб, що втратили близьких внаслідок само-
губства (ВООЗ, 2008b), груп самодопомоги під керівництвом 
осіб із життєвим досвідом або волонтерських служб2. 

Потрібно також, щоб функціонували кризові служби, напри-
клад, громадські бригади надання допомоги у кризових си-
туаціях або гарячі лінії для надання негайної підтримки осо-
бам у стані гострого дистресу (WHO, 2018c). 

РАННЄ ВИЯВЛЕННЯ, ОЦІНКА,  
ВЕДЕННЯ ТА ПОДАЛЬШИЙ СУПРОВІД 
ОСІБ ІЗ СУЇЦИДАЛЬНОю ПОВЕДІНКОю

© ВООЗ / Нетанель Тобіас

Bставка 41. Ведення пацієнтів після  
невдалої спроби самогубства,  
Республіка Корея

У 2013 році в Республіці Корея за підтримки уряду 
у відділеннях екстреної допомоги було запроваджено 
кейс-менеджмент для осіб, які вижили після спроби 
самогубства. Національний план дій із запобігання 
самогубствам, оприлюднений у січні 2018 року відпо-
відними урядовими міністерствами, містить конкрет-
ні задачі, щоб посилити консультування та подаль-
ший супровід осіб після спроби самогубства. У 2013 
році постсуїцидальний кейс-менеджмент запровади-
ли у 25 відділеннях екстреної допомоги, у 2020 році 
таких відділень було вже 85, і розширення триває. 
Кейс-менеджери, які контактують з пацієнтами про-
тягом доби після їхнього надходження до відділення 
екстреної допомоги після спроби самогубства, що-
тижня збираються для обговорення всіх активних ви-
падків. В усіх лікарнях здійснюється нагляд, відбува-
ється регулярне оцінювання програми.

https://www.befrienders.org/
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ЧОМУ? 

Наразі системи охорони здоров’я не задовольняють по-
треби населення щодо захисту психічного здоров’я, а че-
рез нестачу та нерівномірний розподіл послуг багато людей 
не отримують необхідної допомоги (WHO, 2018b). Важли-
во прагнути до повного охоплення медичними послугами1, 
щоб усі люди мали доступ до якісної медичної допомоги2.
Виконання рекомендацій щодо охорони психічного здо-
ров’я, включно з цілодобовим наданням допомоги в кризо-
вих ситуаціях, місцевими політиками щодо пацієнтів з по-
двійним діагнозом та проведенням комплексних оглядів 
після самогубства, з часом викликало зменшення кількості 
самогубств у клінічних групах населення в Англії та Уельсі 
(While et al., 2012). Існує також можливість забезпечити ве-
дення та подальший супровід в цифровому вигляді.

КОЛИ?

Перш ніж розпочати діяльність з виявлення людей у групі 
ризику (наприклад, навчання медичних працівників), ство-
ріть систему надання допомоги для ведення та подальшого 
супроводу. Стратегічно розраховуйте час підготовки медич-
них працівників чи членів громади. (див. Розбудова спро-
можностей стор. 46).

ХТО?

Оскільки люди з проблемами фізичного та психічного здо-
ров’я мають підвищений ризик самогубства (ВООЗ, 2018b; 
ВООЗ, 2019b) і, можливо, вже перебувають на медичному 
обліку, у медичних працівників є гарні можливості для ви-
явлення людей у групі ризику. Тому вони повинні вміти ви-
являти, оцінювати, вести та здійснювати подальший супро-
від осіб із ризиком самогубства і робити це впевнено. Після 
контакту із медичними службами люди можуть почувати-
ся ізольованими, що значно підвищує ризик самогубства. 
Отже, оперативний та систематичний подальший супровід 
надзвичайно важливий, оскільки, як уже зазначалося, він 
допомагає зменшити кількість самогубств та спроб само-
губства після виписки з лікарні (Goldman-Mellor et al., 2019; 
Fontanella et al., 2020). Родини та друзі осіб, які скоїли са-
могубство, також можуть опинитися в групі ризику, відчува-
ти провину, сором та стигматизацію, що ускладнює доступ 
до соціальної підтримки. Цій групі слід забезпечити превен-
тивний подальший супровід.

1 60Universal health coverage. Geneva: World Health Organization (https://www.who.int/health-topics/universal-health-coverage#tab=tab_1).

2 61 WHO QualityRights initiative. Geneva: World Health Organization (https://www.who.int/publications/i/item/who-qualityrights-guidance-and-training-tools,).

ДE?

Ініціативи, що сприяють ранньому виявленню, оцінці, веден-
ню та подальшому супроводу, слід координувати на загаль-
нонаціональному рівні, але адаптувати їх під потреби міс-
цевих громад. Перш ніж розширювати провадження таких 
ініціатив, варто тестувати їх в межах однієї служби охорони 
здоров’я або в районних службах охорони здоров’я. Необ-
хідно вести діяльність на всіх рівнях надання медичної до-
помоги, особливо в закладах первинної медичної допомоги, 
які в багатьох країнах є основним джерелом медичної до-
помоги (психологічної), та у відділеннях екстреної допомо-
ги, куди люди потрапляють після спроби самогубства (що 
є важливим фактором ризику самогубства).

Міністерство охорони здоров’я має очолити роботу з міс-
цевими медичними службами, тобто діяльність може бути 
спрямована на конкретні департаменти або підрозділи, які 
контактують з особами з групи ризику, наприклад, ті, що ма-
ють справу з надзвичайними ситуаціями, психічним здо-
ров’ям, зловживанням алкоголем, хронічним болем або 
хронічними хворобами. Така робота потребує співпраці 
із зацікавленими членами громади, які відіграють важливу 
роль у ранньому виявленні чи подальшому супроводі (на-
приклад, працівниками органів соціального захисту, педаго-
гами, поліцейськими та іншими гейткіперами).

ЯК?

1. Зберіть робочу групу (див. Вставку 1 стор. 17,  
Вступ стор. 14)

• Створіть робочу групу (див. під Хто? вище).

• До групи слід включити людей, які знають місцеву систе-
му охорони здоров’я та принципи громадської охорони 
здоров’я, а також медичних працівників, які розуміють по-
точні проблеми системи.

• До групи також можуть входити представники інших сек-
торів (наприклад, поліцейські, вчителі, працівники органів 
соціального захисту) залежно від особливостей системи 
надання допомоги або подальшого супроводу.

2. Картуйте поточні ресурси 
Картуйте ресурси (див. Аналіз ситуації стор. 21) в рам-
ках сектора охорони здоров’я та інших секторів, які про-
водять раннє виявлення, оцінку, ведення та подальший 
супровід осіб із суїцидальною поведінкою (наприклад, со-
ціальний захист, освіта, судова система, групи користу-
вачів послуг).

https://www.who.int/health-topics/universal-health-coverage#tab=tab_1
https://www.who.int/publications/i/item/who-qualityrights-guidance-and-training-tools
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3. Координуйте систему надання допомоги

• Організуйте систему, яка дозволить особам з ризиком са-
могубства проходити медичне обстеження та отримувати 
підтримку громади або спеціалізовану психіатричну до-
помогу (WHO, 2019b).

• Створіть уніфіковану документацію для направлення 
до лікаря та узгодьте шляхи, процедури і стандарти на-
правлення між різними відділами та секторами у системі 
надання допомоги.

• Підтримуйте розробку чітких рекомендацій, що дадуть 
особам з ризиком самогубства, виявленим в інших сек-
торах, можливість отримувати направлення до закладів 
охорони здоров’я для оцінки, ведення та подальшого су-
проводу.

4. Навчайте неспеціалізованих медпрацівників

• Розбудовуйте спроможності неспеціалізованих та гро-
мадських медпрацівників здійснювати ведення осіб із ри-
зиком самогубства, видавати їм направлення та зв’я-
зуватись зі спеціалістами та неспеціалізованими 
працівниками, які пройшли навчання із запобігання са-
могубствам та застосування психологічних підходів (див. 
Розбудова спроможностей стор. 46).

• Там, де було виявлено прогалини в аналізі ситуації, 
сплануйте надання належних місцевих послуг для реалі-
зації підходу (у тому числі, кризовий менеджмент) та по-
дальшого супроводу, використовуючи джерела підтрим-
ки громади1.

5. Навчайте гейткіперів та зацікавлені сторони,  
що мають стосунок до раннього виявлення  
та подальшого супроводу в громаді

• Навчання має передбачати: 1) обізнаність із загальними 
проявами самоушкодження/ самогубства з метою вияв-
лення осіб у групі ризику; 2) принципи оцінки та ведення 
самоушкоджень, у тому числі під час кризи (наприклад, 
як запитувати про самоушкодження; розпізнавання тілес-
них самоушкоджень чи ознак самоотруєння); 3) психосо-
ціальні підходи (наприклад, надання психологічних знань 
про самогубство; мобілізація джерел соціальної підтрим-
ки); 4) звернення до фахівців та подальший супровід.

6. Моніторте, оцінюйте та розширюйте діяльність  
(див. Моніторинг та оцінювання стор. 67)

• Моніторинг та оцінювання потрібно планувати заздале-
гідь та здійснювати одночасно з реалізацією.

• Розробіть показники для моніторингу діяльності, вико-
ристовуючи механізми збору даних системи охорони здо-
ров’я, якщо такі є, або створіть додаткові механізми.

1 WHO mhGAP training manuals. Geneva: World Health Organization (https://www.who.int/mental_health/mhgap/training_manuals/en/).

• Такими показниками можуть бути: 1) частка закладів 
із неспеціалізованими працівниками, що пройшли нав-
чання із запобігання самогубствам; 2) кількість нових ви-
падків та випадків, що потребують подальшого супрово-
ду; 3) кількість направлень у кожному закладі охорони 
здоров’я; 4) результати користувачів послуг та зворот-
ній зв’язок щодо підходів та підтримки (див. Додаток 3 
стор. 119).

• Використовуйте отриманий досвід, щоб покращити на-
дання послуг та систему надання допомоги, плануйте 
розширення діяльності. 

• Використовуйте наступний аналіз ситуації, щоб вияви-
ти будь-які прогалини в наданні послуг та скласти плани 
на майбутнє.

https://www.who.int/mental_health/mhgap/training_manuals/en/
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Вставка 42. Подальший нагляд з урахуванням специфіки корінного населення, Австралія

Першу модель подальшого нагляду з урахуванням специфіки корінного населення впровадили у Південній Австралії. 
Її було розроблено та представлено спільно з місцевою корінною громадою. У 2017 році Південноавстралійська мере-
жа первинної медичної допомоги (CSA PHN) спільно з Black Dog Institute провела низку форумів корінних громад. Кон-
сультації засвідчили, що люди зацікавлені у наданні послуг подальшого супроводу осіб, які виходять з лікарні після су-
їцидальної кризи. Відсутність такого супроводу відзначалася як недолік роботи місцевих служб. Спільно з місцевою 
громадою було створено робочу групу з корінного населення, до якої увійшли люди з життєвим досвідом, представни-
ки місцевої мережі охорони здоров’я та Організації охорони здоров’я, яку контролюють корінні громади (ACCHO). Групі 
знадобилося вісім місяців для документування процесу спільного проєктування та розробки моделі, а потім ще чотири 
місяці — для консультацій із зацікавленими сторонами.

CSA PHN доручила надавати послуги подальшого нагляду для корінного населення Корпорації служби охорони здо-
ров’я корінного населення Pika Wiya у місті Порт-Огаста. Pika Wiya зібрала команду, що складалася з керівника клі-
нічної групи, соціального працівника за фахом, та двох медичних працівників представників корінного населення. Ко-
манда подальшого нагляду входить до складу команди захисту соціального та емоційного благополуччя (SEWB), їй 
допомагають в роботі психолог та психіатр.

Команда проєкту розробила два збірники рекомендацій — для відділень екстреної допомоги та для команди з питань 
психічного здоров’я громади. Це Aboriginal Aftercare Service Design («Структура служби подальшого нагляду для ко-
рінного населення») та Guidelines for Integrated Suicide-Related Crisis and Follow-Up Care («Рекомендації щодо комплек-
сного подолання кризових станів, пов’язаних із самогубствами, та подальшого супроводу»). Кожен збірник пропонує 
комплексний поетапний підхід, що дозволяє підтримувати контакт із пацієнтом, починаючи з його надходження до від-
ділення, протягом перебування там і далі після виписки. Цей підхід поєднує в собі різні психосоціальні, клінічні та ліку-
вальні підходи та робить потужний акцент на сім’ю і громаду.

Непередбачуваним позитивним результатом стала більш тісна співпраця між лікарями та культурними працівника-
ми у всьому спектрі послуг з охорони психічного здоров’я. Плани щодо охорони психічного здоров’я та направлення, 
які контролює психіатр, тепер часто містять рекомендації щодо лікування та інших видів підтримки. Працівники служ-
би подальшого нагляду взяли участь у сеансі традиційного зцілення, який проводив нгангкарі (традиційний цілитель ав-
стралійської народної медицини). Також повідомляється, що лікарняний персонал психіатричних відділень почуваєть-
ся більш впевнено, направляючи пацієнтів після виписки до служб охорони соціального та емоційного благополуччя 
та лікарів загальної практики, тому що знає, що ці послуги мають підтримку команди подальшого нагляду. Клінічне лі-
кування, у тому числі медикаментозне, теж здійснює не лікарня, а Pika Wiya, таким чином продовжуючи розбудовувати 
спроможності у рамках служби охорони здоров’я. Служба подальшого нагляду також співпрацює з відомими службами 
поственції, зокрема з Національною службою реагування у критичних ситуаціях серед корінного населення та службою 
Way Back («Шлях назад») австралійської організації з питань охорони психічного здоров’я та добробуту Beyond Blue.
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Bставка 43. Розширення надання послуг охорони психічного здоров’я  
та активізація запобігання самогубствам в Ісламській Республіці Іран

Інтеграція служб психічного здоров’я до системи первинної медичної допомоги в Ісламській Республіці Іран вважа-
ється одним з головних поворотних моментів у розширенні державних послуг охорони психічного здоров’я разом 
зі створенням програми запобігання самогубствам. Розширений доступ до послуг з охорони психічного здоров’я і ран-
нє виявлення депресії та інших розладів психічного здоров’я (які пов’язані з самогубством) в основному здійснюють-
ся за рахунок надання первинної психічної допомоги лікарями загальної практики (ЛЗП), багатопрофільними медпра-
цівниками та клінічними психологами системи первинної медичної допомоги як у сільській, так і в міській місцевості 
по всій країні. Багатопрофільні медпрацівники проводять первинний скринінг на наявність розладів психічного здо-
ров’я відповідно до вікової групи пацієнта та паралельно з оцінкою інших показників здоров’я. Якщо результат скри-
нінгу позитивний, пацієнта обстежують на наявність суїцидальної поведінки або вивчають історію спроб самогубства. 
У разі виявлення суїцидальних ризиків він отримає направлення до лікаря загальної практики для подальшого обсте-
ження.

Якщо після оцінки ризиків та клінічного огляду лікарем загальної практики встановлено, що пацієнт має високий ризик 
самогубства, його направляють до найближчої лікарні. На випадок, якщо пацієнт відмовляється співпрацювати, для 
лікарів передбачено певну послідовність дій. Лікування осіб з низьким ризиком самогубства лікар загальної практики 
здійснює відповідно до Рекомендацій щодо ведення психічних розладів у системі первинної медичної допомоги. Якщо 
на будь-якому етапі потрібна консультація фахівця, пацієнт отримує направлення до місцевого психіатра.

Всіх пацієнтів із суїцидальною поведінкою знайомлять із клінічними психологами, які працюють у міських центрах здо-
ров’я. Пацієнти отримують узгоджений подальший супровід у телефонному режимі, психологічні тренінги та/або корот-
кі сеанси психотерапії разом з іншим лікуванням, якщо їх направили до лікарні або психіатра. На іншому рівні пацієнтів, 
ушпиталених після спроби самогубства, після виписки направляють до медичних центрів для включення в цей цикл.

Також були розроблені пакети послуг для подальшого супроводу осіб, які вижили після спроби самогубства (втрати-
ли близьких через самогубство). Таку послугу поственції надаватимуть після відповідного навчання клінічні психоло-
ги. Розбудова спроможностей для надання цих послуг ґрунтується на обов’язковій підготовці всіх постачальників по-
слуг перед початком роботи та на курсах підвищення кваліфікації. Національна програма запобігання самогубствам 
Міністерства охорони здоров’я та медичної освіти має шість стратегічних цілей. Програма була офіційно впроваджена 
у 2005 році та розширена у 2018 році після оцінки національними та міжнародними консультантами. 

© ВООЗ/ Йоші Сімідзу
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ПОРАДИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ

Tаблиця 13. Поради щодо реалізації розвитку соціально-емоційних життєвих навичок у підлітків

Проблема Поради

Запобігання самогубствам  
не є пріоритетним для сфери  
охорони здоров’я

• Адвокуйте запобігання самогубствам серед політиків та підвищуйте 
обізнаність громади. Шукайте однодумців в інших секторах (наприклад, 
освіті) та зміцнюйте групи адвокації, щоб керувати запобіганням само-
губствам у громаді.

• Надайте докази ефективності та економічної вигоди запобігання само-
губствам.

Доступні лише обмежені ресурси • Працюйте з політиками регіонального та загальнонаціонального рівня 
щодо перерозподілу бюджету.

• Використовуйте каскадну модель навчання (навчання тренерів),  
щоб максимально збільшити кількість підготовлених працівників, які по-
тім зможуть навчати інших та ділитися знаннями і навичками. Сприяйте 
розвитку ресурсів громади, таких як самодопомога та групи для тих,  
хто вижив після спроби самогубства.

Брак впевненості/знань щодо  
менеджменту ризику самогубства

• Проведіть належне навчання щодо того, як діяти після виявлення осіб 
з ризиком самогубства (менеджмент ризику самогубства та скеруван-
ня за допомогою).

• Розробіть чітку політику та покрокові рекомендації щодо ведення  
та догляду і переконайтеся, що за необхідності до них легко  
отримати доступ.

Відсутність доступу до осіб  
з групи ризику

• Розширюйте діяльність із підвищення обізнаності та розбудови спро-
можностей, щоб охопити сектори, які можуть контактувати з важкодо-
ступними громадами.

• Переконайтеся, що загальний медичний персонал (наприклад, лікарі 
загальної практики, медпрацівники громади) та персонал з інших сфер 
діяльності (наприклад, поліцейські, вчителі) пройшов навчання, як іден-
тифікувати осіб із ризиком самогубства.
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ДОДАТОК 2: ПРИКЛАДИ З ПРАКТИКИДОДАТОК 1.  
СЕКТОРИ ТА СТОРОНИ, ЗАЦІКАВЛЕНІ  
В ЗАПОБІГАННІ САМОГУБСТВАМ

Державні сектори:

• Міністерство охорони здоров’я; Міністерства: сільського господарства, освіти, юстиції,  
праці/працевлаштування, інформаційної політики, у справах меншин, планування  
та розвитку, соціальної політики/соціального забезпечення, транспорту, молоді, оборони;

• політики, парламентарі чи конгресмени;

• органи місцевого самоврядування, особи, які приймають рішення на місцевому рівні;

• вище керівництво та лідери громадської думки.

Зацікавлені сторони (фізичні особи та організації):

• Будь-хто;

• люди з життєвим досвідом;

• організації-користувачі послуг охорони психічного здоров'я; працівники медичних установ, 
у тому числі психіатричних, консультанти щодо здорового способу життя, адміністративні  
органи системи охорони здоров'я, служби протидії вживанню психоактивних речовин,  
соціальні працівники, служби розвитку громад;

• вчителі, працівники сфери освіти, спеціалісти по роботі з молоддю, школи,  
молодіжні клуби та центри;

• поліцейські, пожежники, персонал швидкої допомоги/парамедики;

• персонал, що працює з літніми людьми, патронажні служби,  
будинки для людей похилого віку, центри денного перебування;

• релігійні або духовні лідери, організації, центри богослужіння/скликання громад;

• народні цілителі та старійшини громади;

• засоби масової інформації (друковані та цифрові ЗМІ, телебачення та кіно,  
соціальні мережі), журналісти, журналістські асоціації;

• служби протидії гендерному насильству, служби захисту дітей;

• групи сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності;

• роздрібні торговці, пов'язані з ризиком або засобами самогубства,  
такі як фармацевти, бармени, роздрібні торговці алкоголем;

• роботодавці, профспілки, професійні асоціації, служби охорони праці,  
керівники компаній;

• працівники бюро працевлаштування, центрів зайнятості,  
служб соціального захисту населення;

• військові;

• психіатричні лікарні та в’язниці;

• фінансові, колекторські та пенсійні служби;

• НУО, у тому числі міжнародні групи чи благодійні організації, які піклуються  
про здоров’я та добробут населення або надають послуги соціально  
незахищеним категоріям населення;

• наукова спільнота, наукові експерти;

• знаменитості та впливові особи;

• багато інших зацікавлених сторін, які вказані у посібнику.
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ДОДАТОК 2.  
ДОСВІД РІЗНИХ КРАЇН

Bставка 44. Система аналізу даних в Австралії

Основна перешкода для запобігання самогубствам в Австралії — відсутність детальної інформації про масштаби про-
блеми. Black Dog Institute разом з Австралійським національним університетом та SAS (компанією, що розробляє про-
грамне забезпечення) продовжує розвивати систему аналізу даних, щоб отримати аналітичну картину та допомогти 
місцевим громадам розробити більш направлені та науково обґрунтовані підходи до запобігання самогубствам. Нара-
зі система розгортається в рамках програми LifeSpan від Black Dog Institute.

До компонентів системи належать:

Аналітичні звіти про самогубства (SDARs) 
Для моніторингу тенденцій, виявлення груп ризику, схильних до самогубств, та інформування про розробку та впрова-
дження локальних стратегій мінімізації ризиків проводять локальні аудити. У звітах специфічна для регіону інформа-
ція подається таким чином, що допомагає перетворювати результати теоретичні на результати практичні.

Геопросторовий аналіз 
Аудити та система збору й аналізу інформації можуть візуалізувати джерела даних та довести важливість просторової 
розподілу. Геопросторова візуалізація даних допомагає територіально показати, де спостерігається найбільша смерт-
ність від самогубств. Цей аналіз дозволяє особам, які приймають рішення, краще враховувати такі фактори, як соці-
альні та економічні переваги і недоліки, доступність послуг та конкретні «гарячі» точки.

Обмеження засобів 
Обмеження засобів скоєння самогубства — одна з найефективніших стратегій запобігання самогубствам. Система 
аналізу даних допомагає визначити повторюваність способів самогубства та доступність засобів скоєння, а також ва-
ріації геопросторового розподілу, які допомогли б збирати інформацію для стратегії спрямованого обмеження засо-
бів скоєння самогубства в регіоні та визначати конкретні заходи і підходи щодо обмеження засобів відповідно до міс-
цевих потреб.

Атлас ресурсів 
Атлас ресурсів LifeSpan — це інтерактивний ресурс, який дослідники та політики можуть використовувати для ство-
рення карт та проведення аналізу. Атлас допомагає знайти відповіді на запитання щодо запобігання самогубствам 
та покращувати координацію діяльності у цьому напрямку. Завдяки йому користувачі можуть вивчати характеристики 
громади та обмінюватися інформацією.

Команда з восьми людей, серед яких оператори даних, географи та постдокторанти, відповідала за розробку та нала-
штування платформи даних, подання заявок на збір даних у первинних зберігачів даних та розробку процедур управ-
ління даними. Для підтримки роботи системи та отримання результатів, зазначених вище, потрібні мінімум два штат-
них оператори даних, менеджер даних та штатний географ.

Наразі система містить конкретні види інформації щодо Нового Південного Уельсу (одного з найбільших штатів Ав-
стралії). Однак у ній також є дані про смертність від самогубств у всій країні. Головна кінцева мета розробників систе-
ми — розширити до національного рівня збір даних про самоушкодження. Однак для досягнення цієї мети потрібно 
значно більше ресурсів (щонайменше ще три оператори даних та один географ), щоб мати можливість орієнтуватися 
на етичні вимоги щодо збору та використання даних і здійснювати комплексне управління даними, необхідне для за-
лучення кількох джерел даних у систему в гармонізованому порядку. 

АНАЛІЗ СИТУАЦІЇ
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Bставка 45. Національне дослідження самогубств в Іраку

У 2015–2016 роках Управління з питань психічного здоров’я Міністерства охорони здоров’я Іраку у співпраці з міжна-
родними дослідниками ініціювало загальнонаціональне дослідження самогубств (Abbas et al., 2018). Міністерство вну-
трішніх справ допомогло розповсюдити анкети для збору даних у поліцейських відділках 13 провінцій, які охоплювало 
дослідження. Співробітники поліції заповнювали анкети щодо випадків смертей на їхніх дільницях у 2015–2016 роках, 
які були кваліфіковані як самогубства. Якщо в документах бракувало даних, зверталися до родичів загиблих. В анке-
ті вказували демографічні дані, спосіб самогубства, дані про хвороби та стан здоров’я, у тому числі психічного, спроби 
самогубства, а також потенційні причини самогубства. На основі результатів цих досліджень було розраховано показ-
ники самогубства серед населення та в субпопуляціях (наприклад, показники залежно від віку та статі), визначено по-
ширені способи самогубства, а також ряд медичних, психічних, суїцидальних та провокуючих факторів, пов’язаних із  
самогубствами. Також було проведено порівняння показників різних демографічних груп для виявлення груп ризику. 
Досвід, отриманий під час проведення першого загальнонаціонального дослідження, став цінним для планування роз-
робки національного реєстру самогубств в Іраку. Так, стало зрозуміло, що необхідно покращити якість збору даних. 
У першому дослідженні джерелом даних були поліцейські звіти та дані сімей, а тому могли бути неправильно квалі-
фіковані випадки або ж ті, про які не повідомлялося. Окрім того, для створення та наповнення реєстру необхідна ін-
формація з інших джерел (наприклад, від епідеміологів та судмедекспертів). Дослідження також виявило необхідність 
обмежити у майбутньому вільний обіг вогнепальної зброї та доступ до керосину (який використовують для самоспа-
лення) для запобігання самогубствам в Іраку.
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Bставка 46. Аналіз ситуації в Сирійській Арабській Республіці

Тривале перебування жителів Північно-Західної Сирії в умовах надзвичайної ситуації, у тому числі спричиненої 
COVID-19, призвело до появи кількох проблем у сфері запобігання самогубствам, які потребують підвищеної ува-
ги. У квітні — червні 2020 року кількість спроб самогубства в країні зросла на 57,7% порівняно з січнем — березнем 
того ж року. Про це свідчить картографування послуг з охорони психічного здоров’я та психосоціальної підтримки 
(MHPSS). Протягом аналогічного періоду журналісти неодноразово повідомляли у соціальних мережах про збіль-
шення кількості смертей від самогубства. Однак у діючих інформаційних системах охорони здоров’я дані про смерт-
ність не були зафіксовані, що надзвичайно ускладнює здійснення нагляду за самогубствами та самоушкодженнями 
у Північно-Західній Сирії.

Центр ВООЗ «Газіантеп» за підтримки тематичної робочої групи з питань MHPSS Міжурядового постійного комітету по-
бачив нагальну необхідність боротися з поширенням суїцидальної поведінки у Північно-Західній Сирії. Тематична ро-
боча група створила Спеціальну оперативну групу з питань запобігання самогубствам у складі шести членів, які по-
годилися, що для отримання інформації, необхідної для планування, та надання доказових даних, які полегшують 
запити донорів, потрібно провести аналіз ситуації. Так робоча група започаткувала «анкету з питань самогубства». 
Опитування проводилося з метою вивчення ситуації з самогубствами у Північно-Західній Сирії протягом останньо-
го року та складання плану дій для запобігання самогубствам у цьому регіоні у четвертому кварталі 2020 року. Анке-
та для медичних працівників містила 36 запитань стосовно смертей від самогубства, а також спроб самогубства/са-
моушкоджень за попередні пів року. Також у ній були запитання про можливості та навички роботи у сфері запобігання 
самогубствам. ПТакож були перекладені та адаптовані до контексту Північно-Західної Сирії питання з пакету програм 
«Оцінка психічного здоров’я та психосоціальних потреб та ресурсів» (WHO & UNHCR, 2012). З міркувань логістики для 
збору даних була обрана методологія цифрового опитування. Для цього використали безкоштовний інструмент з від-
критим кодом для збору цифрових даних KoBo Toolbox1. Він дозволяє створювати графіки і тим самим ідеально підхо-
дить для використання в гуманітарних контекстах.

У вересні 2020 року до участі в опитуванні були запрошені медичні працівники лікарень, лікарі первинної ланки, пра-
цівники сфери MHPSS (працівники психосоціальної підтримки, психіатри та психологи), працівники служб з питань ген-
дерного насильства та захисту дітей і парамедики, загалом 534 респонденти (у тому числі 206 жінок), що працюють 
у Північно-Західній Сирії. Протягом шести місяців пандемії COVID-19 респонденти повідомили про 1748 спроб само-
губства та 246 смертей від самогубства. 76% осіб, які загинули від самогубства, та 86,6% тих, хто намагався вчинити 
самогубство, були внутрішньо переміщеними особами (ВПО). 42,2% спроб самогубства припадає на людей віком 21–
30 років, 25% — віком 31–40 років, 18,1% — віком 16–20 років. Щодо способу скоєння самогубства, 21,4% проковтнули 
інсектициди в домашніх умовах, 16% використали ніж і 11,5% стрибнули з будівель. Основними причинами самогуб-
ства вважаються: проблеми в стосунках/шлюбі (26,3%), фінансові проблеми (23,7%), проблеми у стосунках з батька-
ми (12,7%) та безробіття (10,4%). Результати опитування також показали наявність бар’єрів для обговорення проблеми 
самогубства у секторі охорони здоров’я, а також у громаді, деякі зацікавлені члени якої не хочуть піднімати ці питан-
ня (наприклад, релігійні лідери). Окрім того, було виявлено брак відповідних знань серед респондентів та потребу роз-
будовувати спроможності. Після аналізу результатів опитування було зроблено ряд ключових рекомендацій, які вказу-
ють основні напрямки роботи щодо запобігання самогубствам у Північно-Західній Сирії.

1 Див.: https://www.kobotoolbox.org/.

https://www.kobotoolbox.org/
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Bставка 47. Приклад висхідної мультисекторальної співпрації у Бразилії

У містечку середніх розмірів (140 000 населення), розташованому у сільській місцевості штату Сан-Паулу, за останні 
10 років рівень самогубств удвічі перевищив національний показник. У березні 2016 року на відкрите запрошення, роз-
міщене у ЗМІ місцевим соціальним працівником, у локальному офісі Федерації промисловості зібралося близько 100 
осіб. Серед них були представники різних професій: медичні працівники, освітяни, релігійні лідери, домогосподарки, 
поліцейські та пожежники, чинні та майбутні політики, працівники засобів масової інформації, оператори гарячих ліній, 
працівники системи правосуддя, місцеві знаменитості та інші.

У цьому місті надзвичайно багато ресурсів для захисту психічного здоров’я: як державних (університетська лікарня 
з психіатричним відділенням, психіатрична лікарня, лікарня, що спеціалізується на догляді за людьми з розладами, 
пов’язаними із вживанням психоактивних речовин, кілька амбулаторних служб та денних центрів), так і приватних (мі-
сто третє по всій країні за кількістю психіатрів на одиницю, діють кілька терапевтичних груп для людей з розладами, 
пов’язаними із вживанням психоактивних речовин). Проте державні служби адміністративно та фінансово залежали 
від різноманітних федеральних, державних та муніципальних установ, які між собою були мінімально скоординовані. 
Під час зустрічі зацікавлені сторони прийняли рішення на волонтерських засадах та за рахунок власних ресурсів ство-
рити Мережу захисту життя (LPN).

Присутні обрали Координаційний комітет із чотирьох осіб та створили вісім робочих груп: 1) помічники (до складу гру-
пи входять люди, професійно не пов’язані зі сферою охорони психічного здоров’я, але активні у соціальних мережах, 
переважно домогосподарки, працівники торгівлі та студенти); 2) духовні помічники (релігійні лідери); 3) оцінювачі (ме-
дичні працівники, переважно психологи); 4) фахівці з питань психічного здоров’я (психологи, терапевти, психіатри); 
5) педагоги (вчителі, директори шкіл); 6) органи місцевого самоврядування (мер міста, міські радники, секретарі окру-
гу з профільних сфер [санітарна просвіта, соціальне забезпечення, культура, спорт та громадська безпека], директори 
служб психічного здоров’я); 7) місцеві ЗМІ; 8) представники (спеціально підготовлена LPN молодь).

Щоб стати волонтером-членом LPN, серед іншого, необхідно пройти чотирьохгодинне навчання від координаторів 
за модулем про самоушкодження/самогубства з Посібника з втручання ВООЗ mhGAP. Завдяки потужній підтримці во-
лонтерів, у волонтерському списку очікування LPN тепер чимало професіоналів та доглядальників. Також щомісяця 
відбуваються відкриті зустрічі-супервізії, під час яких волонтери можуть обговорювати питання, що їх цікавлять, осо-
бливо складні випадки, з якими вони мають справу. Мережа почала працювати через два тижні після першої зустрічі 
та невдовзі після того, як всі групи волонтерів пройшли навчання.

Якщо людині або комусь із її оточення необхідна допомога, звернутися до LPN можна через веб-сайт www.
precisodeajuda.org («Мені потрібна допомога» португальською). Працівники первинної медичної допомоги та служби 
екстреної допомоги також можуть звернутися до LPN. Волонтери LPN працюють за такими напрямками: підтримка (со-
ціальна та духовна), психологічне вдосконалення (навчання життєвим навичкам) та клінічна допомогу (інтегративне 
громадське лікування, додаткові методи лікування, рекомендовані Міністерством охорони здоров’я, психотерапія, по-
дальший супровід та направлення, а також поственція). Також ведеться робота з промоції та запобігання (наприклад, 
підвищення обізнаності громади). Усі члени LPN працюють на волонтерських засадах, а окремі витрати (оренда зали 
засідань, друковані матеріали тощо) покриваються за рахунок представників місцевої торгівлі та промисловості.

Попри те, що вплив діяльності LPN ще потребує оцінки, одним із чітких результатів є те, що попередня проблема від-
сутності координації між установами, які надають медичні послуги, була подолана. Завдяки LPN компетентний персо-
нал тепер оперативно здійснює раннє виявлення та надає допомогу, а взаємодія між різними рівнями допомоги відбу-
вається легко та швидко. 

МУЛЬТИСЕКТОРАЛЬНА СПІВПРАЦЯ

http://www.precisodeajuda.org
http://www.precisodeajuda.org
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Bставка 48. Мультисекторальна співпраця в Канаді

Федеральний координаційний комітет 
Уряд Канади підтримує спільні підходи до запобігання самогубствам з метою покращення обміну інформацією 
та збільшення можливостей для партнерства. Наприкінці 2016 року він оприлюднив Федеральну програму запобі-
гання самогубствам, яка встановлює стратегічні цілі та керівні принципи для узгодження роботи із запобігання са-
могубствам на федеральному рівні. Щоб покращити співпрацю між урядовими департаментами, Агентство громад-
ського здоров’я Канади очолило Федеральний координаційний комітет з питань запобігання самогубствам. До складу 
цього Комітету входять представники федеральних агентств та департаментів, що опікуються психічним здоров’ям 
та запобіганням самогубствам, у тому числі представники міністерств та агентств охорони здоров’я, служб корінного 
населення, економічного розвитку, транспорту та статистики. Комітет збирається щоквартально, його діяльність спря-
мована на визначення пріоритетів та вдосконалення роботи з запобігання самогубствам у федеральному уряді спіль-
ними зусиллями, де це можливо; обмін інформацією та досвідом щодо запобігання самогубствам, у тому числі щодо 
нагляду за самогубствами; підготовку раз на два роки звітів про результати роботи.

Національна співпраця для запобігання самогубствам 
Національна співпраця для запобігання самогубствам — це колектив осіб (наприклад, тих, хто вижив після спро-
би самогубства та тих, хто пережив втрату близьких внаслідок самогубства) та організацій з різних куточків Канади, 
які здійснюють керівництво, надають ресурси та забезпечують обмін інформацією для ініціатив щодо запобігання са-
могубствам, втручання та поственції. Національна співпраця була започаткована в червні 2012 року, її члени сприя-
ють охороні психічного здоров’я, допомагають формувати стійкість у складних ситуаціях та не втрачати надію, а також 
працюють над зменшенням впливу самогубства на канадців. Структурувати та підтримувати роботу організації допо-
магають виконавчий комітет, три робочі групи (робоча група з питань комунікацій, робоча група щодо втілення наці-
ональної стратегії та робоча група зі збору даних та проведення досліджень) і секретаріат. Мета Національної співп-
раці — сприяти дискусіям та обміну знаннями між організаціями з питань заохочення до життя, охорони психічного 
здоров’я та запобігання самогубствам; виступати каталізатором співпраці між членами; а також займатися адвокацією 
та надавати дискусійний майданчик для колективного обговорення питань, пов’язаних із запобіганням самогубствам.

Bставка 49. Алкогольна політика і законодавство у Російській Федерації

Приватизація та дерегуляція ринку алкоголю в Російській Федерації у 1990-х роках, можливо, сприяли ескалації про-
блем, пов’язаних зі зловживанням алкоголем. Через зловживання алкоголем помітно збільшилася захворюваність 
та смертність населення1. У 2004 році уряд розпочав посилювати систему заходів для боротьби зі зловживанням 
(Levintova, 2007). Було внесено ряд поправок до закону, що регулює обсяги виробництва та торгівлі алкогольною про-
дукцією. Далі були внесені поправки до інших законів та нормативних актів, що регулюють обіг алкоголю. Між 2007 і 
2016 роками загальне (зареєстроване та незареєстроване) споживання алкоголю зменшилося на 3,5 літра чистого 
спирту на душу населення. Протягом 2005–2015 років рівень смертності від зловживання алкоголем також знизився, 
особливо серед чоловіків. Подібні закономірності спостерігалися серед пацієнтів з алкогольною залежністю та іншими 
захворюваннями, пов’язаними з вживанням алкоголю, водночас зі значним зниженням загальної смертності серед до-
рослих. Все це, ймовірно, є наслідком тенденції до зниження загального споживання алкоголю. Багато заходів впрова-
джувалися поетапно; вони ґрунтуються на фактичних даних відповідно до Глобальної стратегії ВООЗ щодо зменшен-
ня зловживання алкоголем (ВООЗ, 2010 р.). Тому цілком імовірно, що політика обмеження виробництва та продажу 
алкоголю сприяла зменшенню кількості самогубств у Російській Федерації.та надавати дискусійний майданчик для ко-
лективного обговорення питань, пов’язаних із запобіганням самогубствам.

1 Interpersonal violence and alcohol in the Russian Federation: Policy briefing. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe; 2006 (http://www.euro.who.int/data/
assets/pdf_file/0011/98804/E88757.pdf, accessed 28 January 2021).

http://www.euro.who.int/data/assets/pdf_file/0011/98804/E88757.pdf
http://www.euro.who.int/data/assets/pdf_file/0011/98804/E88757.pdf
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Bставка 50. Участь людей із життєвим досвідом у запобіганні самогубствам, Шотландія

1 Suicide prevention action plan: every life matters. Edinburgh: Scottish Government (https://www.gov.scot/publications/scotlands-suicide-prevention-action-plan-life-
matters/).

Група експертів з життєвим досвідом (Lived Experience 
Panel , LEP), організована у вересні 2019 р. Національ-
ною керівною групою із запобігання самогубствам у Шот-
ландії (NSPLG), допомагає втілювати в життя Шотланд-
ський план дій щодо запобігання самогубствам1. LEP 
складається з 14 представників різних професій та су-
спільних прошарків, які відгукнулися на загальнонаці-
ональний заклик та які є відданими волонтерами. Всі 
члени групи експертів якимось чином мали справу із са-
могубствами: одні втратили близьких через самогубство, 
інші мали суїцидальну поведінку в минулому або догля-
дали за членами родини чи друзями з суїцидальними 
думками та поведінкою. Координатор групи, який пред-
ставляє Шотландську асоціацію психічного здоров’я, під-
тримує членів групи з усією повагою та делікатністю. 
Ширша мережа, до якої входить понад 100 осіб з досві-
дом зіткнення із самогубством, також підтримує роботу 
NSPLG різними видами діяльності.

Досвід роботи LEP та її співпраця з NSPLG допомогли 
виявити 13 основних складових, необхідних для реаль-
ної та ефективної участі осіб із життєвим досвідом у ре-
алізації Шотландського плану дій щодо запобігання  
самогубствам:
• Набір волонтерів — існують певні вимоги до волон-

терів (минуло не менше двох років від попередньої 
спроби самогубства або втрати близької людини че-
рез самогубство). Це допомагає зробити роботу більш 
безпечною та уникнути потенційних проблем.

• Призначення координатора із життєвим досві-
дом – це необхідно для керівництва волонтерами, під-
тримки зв’язку з зацікавленими сторонами та впрова-
дження протоколів безпеки.

• Координаційна група — зберіть партнерську коорди-
наційну групу, що допомагатиме в роботі координато-
ру та використовуватиме навчання для оновлення по-
літики і діяльності.

• Узгодьте бажані результати та зрозумійте очіку-
вання — переконайтеся, що волонтери усвідомлюють 
бажані результати програми, та що діяльність спрямо-
вана на їхнє досягнення; пропрацюйте очікування во-
лонтерів.

• Методи залучення та обговорення — пропагуй-
те чесні та шанобливі обговорення, це допомагає ви-
ховувати відкритість між волонтерами та будувати 

довірливі стосунки. Неполемічні методи обміну досві-
дом допомагають волонтерам визначити пріоритетні 
питання та сфери, що потребують покращення.

• Планування та підготовка до залучення — профе-
сіонали та координатори повинні погоджувати плани 
зборів та ділитися інформацією з волонтерами перед 
кожними зборами.

• Отримання зворотного зв’язку — використовуйте 
різні способи отримання зворотного зв’язку (у письмо-
вому, цифровому та аудіоформаті, за допомогою фо-
кус-груп), щоб максимізувати можливості для участі. 
Обговорення у невеликих групах — найбільш ефек-
тивний та безпечний спосіб для волонтерів ділитися 
особистими історіями.

• Ефективний цикл зворотного зв’язку — узгоджен-
ня з волонтерами механізмів отримання зворотного 
зв’язку дозволяє уникнути символічної участі. Це га-
рантія того, що особи, які вживають заходів, застосо-
вують свої знання на практиці, а також це допомагає 
переконати волонтерів, що їхні погляди сприймають-
ся серйозно.
 ◦ Проводьте супровідні зустрічі з волонтерами щодо 

ходу роботи.
 ◦ Узгодьте терміни отримання зворотного зв’язку.
 ◦ Включайте в звіти точки зору.
 ◦ Переконайтеся, що волонтери відвідують програм-

ні наради.
• Отримання дозволу у кожній окремій ситуації — 

кожного разу, коли виникає потреба в поширенні осо-
бистої інформації, необхідно звертатися до волон-
терів за дозволом. За ними останнє слово, згоду 
необхідно отримувати в кожному окремому випадку.

• Емоційна підтримка та безпека — перевірка емоцій-
ного стану волонтерів повинна проводитися до, під 
час та після зборів.

• Договір про волонтерство та довідник волонтера – 
обов’язки та обмеження для волонтерів повинні бути 
чітко зафіксовані, у тому числі з вказанням переліку 
послуг кризової підтримки.

• Дебрифінг після обміну досвідом — відкриті канали 
дуже важливі: обмін досвідом може давати очищен-
ня, але також може викликати болісні спогади та важ-
кі емоції.

• Самодопомога — Це не додаткова опція. Піклування 
про себе надзвичайно важливе.

https://www.gov.scot/publications/scotlands-suicide-prevention-action-plan-life-matters/
https://www.gov.scot/publications/scotlands-suicide-prevention-action-plan-life-matters/
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Bставка 51. «Троянди в океані» — організація для осіб із досвідом зіткнення  
із самогубством, Австралія

«Троянди в океані»( Roses in the Ocean) — це організа-
ція, що має справу з життєвим досвідом самогубства. 
Вона була заснована в 2008 році та повністю складаєть-
ся з осіб із життєвим досвідом самогубства. Організацію 
створили в той час, коли в австралійських громадах май-
же не обговорювали питання самогубства, і було очевид-
но, що уряду та різним службам необхідно донести голоси 
людей, які на власному досвіді відчули, що таке самогуб-
ство. Вона стала рушійною силою реформи системи за-
побігання самогубствам в Австралії, де центральною точ-
кою всіх ініціатив щодо запобігання самогубствам тепер 
є інтеграція реального досвіду.

«Троянди в океані» вкладають у поняття «життєвий досвід 
самогубства» досвід переживання суїцидальних думок, 
спроби самогубства, досвід догляду за особами з суїци-
дальною кризою та досвід втрати близьких через само-
губство.

Члени «Троянд в океані» починали з підвищення обізнано-
сті громади, розповідаючи під час громадських та корпо-
ративних заходів про пережитий досвід. Проте незабаром 
з’явилося усвідомлення, що організація повинна відіграва-
ти значно ширшу роль, аніж роль оповідача. Було розро-
блено набір майстер-класів з розбудови спроможностей, 
щоб люди з життєвим досвідом самогубства могли вдоско-
налювати навички та отримувати знання, необхідні, щоб 
у різний спосіб долучитися до запобігання самогубствам 
у місцевій громаді та на загальнонаціональному рівні.

Було надзвичайно важливо працювати як на низовому 
рівні у громаді, формуючи робочу силу із людей із життє-
вим досвідом, так і на стратегічному рівні з сектором за-
побігання самогубствам та урядом, щоб активно інфор-
мувати, впливати та покращувати всі аспекти запобігання 
самогубствам від проєктування та надання послуг до про-
ведення досліджень, розробки політики тощо.

Протягом перших восьми років діяльності організація 
не отримувала державного фінансування, тому доводило-
ся покладатися на щедрість волонтерів, деякі з них пра-
цювали повний робочий день. Зрештою впливові у сфері 
запобігання самогубствам люди почали дослуховувати-
ся до думки та довіряти організації, що допомогло знайти 
правильний підхід до уряду та продовжити розвиватися. 
Оскільки організація була зареєстрована як благодій-
на та мала раду директорів, вона запропонувала уряду 

допоміжний механізм, за допомогою якого він отримав 
змогу — спочатку обережно, а потім значно впевненіше —
підтримати людей із життєвим досвідом самогубства.

У 2018 році уряд Австралії надав «Трояндам в океані» 
основне фінансування через Національну програму лі-
дерства та підтримки запобігання самогубствам. Реш-
ту доходів організація отримує за рахунок платних послуг 
та спеціального проєктного фінансування з різних ме-
реж первинної медичної допомоги, державних та терито-
ріальних департаментів охорони здоров’я і галузевих ор-
ганізацій.

Нині «Троянди в океані» беруть участь у різних видах ді-
яльності, таких як проведення майстер-класів з розбудови 
спроможностей для людей із життєвим досвідом самогуб-
ства, національні менторські послуги та інтеграція людей 
із життєвим досвідом самогубства в організації, спільно-
ти практиків, розбудова спроможностей шляхом навчання 
місцевих осіб з життєвим досвідом, щоб вони потім могли 
готувати «рятувальників», спільне проєктування нелікар-
няних безпечних просторів, підготовка працівників нової 
спеціальності із запобігання самогубствам серед ровес-
ників та співпраця з науково-дослідними інститутами 
та дослідниками для інтеграції життєвого досвіду в дослі-
дження такерівництво новими напрямками досліджень.

Етапи підготовки робочої сили із життєвим досвідом:
• Ґрунтуйтеся на готових світових знаннях та напрацю-

ваннях.
• Підтримуйте та фінансуйте створення організації для 

людей із життєвим досвідом, яка:
 ◦ залучатиме людей із життєвим досвідом самогуб-

ства, які прагнуть інформувати та впливати на запо-
бігання самогубствам;

 ◦ інвестуйте у розбудову спроможностей людей 
із життєвим досвідом, щоб ділитися історіями 
та знаннями і брати участь у місцевих та національ-
них дискусіях та роботі із запобігання самогубствам;

 ◦ розвивайте мережу життєвого досвіду з різноманіт-
ними перспективами та навичками;

 ◦ працюйте над впровадженням програми життєво-
го досвіду в організаціях та уряді з представництвом 
на всіх рівнях управління;

 ◦ визначте конкретні місцеві та національні сфери, що 
потребують особливої уваги. 
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Bставка 52. Інтеграція загальнонаціонального, загальноурядового підходу у США

Дорожня карта Президента з розширення можливостей ветеранів та подолання національної трагедії — самогубств 
(President’s Roadmap to Empower Veterans and End a National Tragedy of Suicide, PREVENTS),1 визначила трирічний план 
дій щодо подолання самогубств у США з акцентом на ветеранів. PREVENTS було створено за повної підтримки Білого 
дому, а також вищого керівництва усіх федеральних агентств США. Виконавчим директором був обраний досвідчений 
експерт з питань психічного здоров’я з неурядового сектору з 15 -річним досвідом створення та координації великих 
мультисекторальних коаліцій. PREVENTS вдалося використати об’єднавчу силу Білого дому, щоб забезпечити повну 
участь уряду, а також лідерів неурядових організацій у процесах розробки та впровадження дорожної карти. Крім того, 
Виконавчий директор залучив до ініціативи організації та партнерів, які прагнули допомогти ресурсами та досвідом. 
Таке поєднання потужної ї політичної підтримки, належних ресурсів урядових та неурядових партнерів, і сильного та 
ефективного керівництва стало ключовим для успіху PREVENTS.

Протягом року над розробкою дорожньої карти PREVENTS спільно працювали понад 150 експертів із 15 федеральних 
агентств. В результаті було створено план запобігання самогубствам на основі системи громадського здоров’я. Серед 
цілей плану — зміна культури, налагодження легкого доступу до допомоги, створення пов’язаної екосистеми дослі-
джень та активне залучення громад. Цей план дій робить наголос на загальнонаціональному загальноурядовому під-
ході, який і надалі використовуватиме мережу з понад 1000 партнерів та борців, серед яких національні представники 
PREVENTS та організації, що представляють федеральну/державну/місцеву/племінну владу, релігійні общини, неко-
мерційні організації, наукові кола, ветеранські та військові організації та інші приватні партнери, які співпрацюють за-
для впровадження найкращих практик для покращення стану здоров’я та запобігання самогубствам. З реалізації до-
рожньої карти PREVENTS розпочався багаторічний процес, у якому значну увагу приділено оцінюванню ефективності 
та впливу кожної стратегічної галузі, а також загального підходу.

PREVENTS створила комплексну модель для залучення американців до спільної роботи, щоб:
• змінити дискурс щодо психічного здоров’я та покращити розуміння основних факторів ризику та захисту, 

пов’язаних із самогубством, шляхом активної публічної кампанії з питань громадського здоров’я (у 2020 році 
була запущена кампанія REACH2, яка надає людям інструменти та ресурси, що допомагають у разі потреби 
звернутись за допомогою та допомогти іншим у складній ситуації);

• розробляти та підтримувати ефективні програми для надання ветеранам необхідних послуг;
• побудувати дослідницьку екосистему, яка заохочуватиме обмін даними та координацію роботи; 
• працюючи у федеральних агентствах, розвивати культуру та ініціативи, які допомагають людині процвітати 

протягом усього життя.

PREVENTS ініціювала загальнонаціональне обговорення проблем психічного здоров’я та самогубства шляхом: 1) за-
твердження загальнонаціонального підходу до охорони здоров’я, спрямованого на просвітництво американців щодо 
важливості психічного здоров’я та запобігання самогубствам; 2) створення міцної коаліції партнерів всередині та 
поза урядом; 3) сприяння співпраці та координації у цій першій у своєму роді загальнонаціональній спробі запобігти 
самогубствам.

1 Washington (DC): United States Department of Veterans Affairs (https://www.va.gov/prevents/).

2 Washington (DC): United States Department of Veterans Affairs (https://www.reach.gov/).

https://www.va.gov/prevents/
https://www.reach.gov/
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Bставка 53. Запобігання самогубствам та їх ведення  
на окупованих палестинських територіях, у тому числі в Східному Єрусалимі

Починаючи з 2016 року, поліцейські звіти фіксували щорічне зростання кількості самогубств та спроб самогубства 
на Західному березі ріки Йордан1. У секторі Газа кількість самогубств також продовжувала зростати, особливо серед 
молоді та підлітків2. Проте даних про ситуацію з самогубствами та спробами самогубства на окупованих палестин-
ських територіях, у тому числі в Східному Єрусалимі, небагато. Більшість випадків приховують, на них не звертають 
увагу, не реєструють або просто не повідомляють про них. Відсутність досліджень та реєстрів даних про самогуб-
ства на окупованих палестинських територіях, у тому числі в Східному Єрусалимі, спричинені багатьма факторами, 
серед яких соціальна стигма, релігійні упередження (харам/гріх), а також брак спроможностей та координації між ос-
новними суб’єктами діяльності на місцях. З огляду на таку ситуацію, у 2017 році спільними зусиллями було створе-
но Національний комітет з питань запобігання самогубствам на окупованих палестинських територіях, у тому числі 
у Східному Єрусалимі. Комітет, яким керувало Міністерство охорони здоров’я за технічної підтримки ВООЗ, запропо-
нував першу Національну стратегію запобігання самогубствам на 2021–2026 роки. 

Стратегія засвідчила бажання членів комітету та ключових зацікавлених сторін (державних структур, Близькосхід-
ного агентства ООН для допомоги палестинським біженцям (UNRWA), ВООЗ, національних НУО та міжнародної 
НУО Médecins du Monde («Лікарі світу», MdM-CH) боротися з самогубствами на окупованих палестинських терито-
ріях, у тому числі в Східному Єрусалимі. Комітет також працював над розширенням збору даних, розробив план дій 
для різних секторів та заохотив зацікавлені сторони виділити кошти на планування. Тим не менш, роботу було при-
зупинено через ряд проблем, зокрема: недостатню кількість фахівців з питань психічного здоров’я; розрив між клю-
човими постачальниками (охорона здоров’я, освіта та соціальний захист) у наданні послуг, виявленні та запобіган-
ні самогубствам; брак точних даних та наявність стигми. Зрештою різні члени комітету працювали над підвищенням 
обізнаності про цю тему через національні мультимедійні кампанії та співпрацювали зі ЗМІ щодо відповідального ви-
світлення проблеми. Крім того, у 2019 році MdM-CH провела дослідження факторів ризику самогубства на Західному 
березі річки Йордан3. За результатами цього дослідження спільно з Міністерством охорони здоров’я було розроблено 
та розповсюджено план навчання персоналу відділень екстреної допомоги та громадських центрів психічного здо-
ров’я. Зважаючи те що, що фахівцям бракувало спроможностей, щоб боротися із самогубствами, ВООЗ та інші заці-
кавлені сторони провели навчання за програмою ВООЗ mhGAP. Релігійні лідери та військові медичні служби також 
пройдуть навчання з питань запобігання самогубствам. Попри всі останні зусилля, існує необхідність продовжува-
ти співпрацю між різними секторами для створення комплексної системи привернення уваги до проблеми, виявлення 
суїцидальної поведінки, направлення до спеціалістів та терапії на окупованих палестинських територіях, у тому чис-
лі в Східному Єрусалимі.

1 Див.: https://www.palpolice.ps/annual-statistics.

2 Geneva: United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, Reliefweb (https://reliefweb.int/report/occupied-palestinian-territory/brink-gaza-s-youth-
are-turning-suicide-amid-growing).

3 Neuchâtel: Médecins du Monde (https://medecinsdumonde.ch/wp-content/uploads/2020/03/2019_MdM-Suisse_Attempted-Suicide-Patients-Risk-Factors-Suicide-
Prevention-Strategies-in-Palestine_Study_EN-002.pdf).

https://www.palpolice.ps/annual-statistics
https://reliefweb.int/report/occupied-palestinian-territory/brink-gaza-s-youth-are-turning-suicide-amid-growing
https://reliefweb.int/report/occupied-palestinian-territory/brink-gaza-s-youth-are-turning-suicide-amid-growing
https://medecinsdumonde.ch/wp-content/uploads/2020/03/2019_MdM-Suisse_Attempted-Suicide-Patients-Risk-Factors-Suicide-Prevention-Strategies-in-Palestine_Study_EN-002.pdf
https://medecinsdumonde.ch/wp-content/uploads/2020/03/2019_MdM-Suisse_Attempted-Suicide-Patients-Risk-Factors-Suicide-Prevention-Strategies-in-Palestine_Study_EN-002.pdf
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ПІДВИЩЕННЯ ОБІЗНАНОСТІ ТА АДВОКАЦІЯ

Bставка 54. Підвищення обізнаності та адвокація в Канаді

У канадському Квебеку протягом 15 років не існувало активної стратегії запобігання самогубствам. Зрештою Квебек-
ська асоціація запобігання самогубствам (AQPS) виступила за розробку нової стратегії та почала мобілізувати заці-
кавлені сторони для досягнення цієї мети. Щоб переконати уряд Квебеку прийняти спеціальну національну стратегію 
запобігання самогубствам, у 2019 році було сформовано групу із майже 35 організацій, зацікавлених у запобіган-
ні самогубствам та охороні психічного здоров’я. Керуючись своїм планом мобілізації, група мала на меті створи-
ти відчуття мети та належності. Вона шукала підтримки: публікувала відкриті листи, подавала прохання про зустрічі 
з представниками уряду, провела прес-конференцію з нагоди Всесвітнього дня запобігання самогубствам, звернула-
ся за підтримкою до населення, організовувала інформаційні зустрічі та проводила консультації по всьому Квебеку. 
Протягом 10 місяців проводилися різні заплановані заходи. У жовтні 2019 року міністр охорони здоров’я Квебеку ого-
лосив про розробку комплексної національної стратегії запобігання самогубствам.

Bставка 55. Всесвітній день психічного здоров’я та Всесвітній день  
запобігання самогубствам

У 2019 році запобігання самогубствам стало провідною темою Всесвітнього дня психічного здоров’я (WMHD), який 
відзначають щорічно 10 жовтня. Оскільки Всесвітній день запобігання самогубствам відзначають рівно за місяць 
до цієї дати, ініціативі було вирішено присвятити цілий місяць. На підготовку до Всесвітнього дня запобігання само-
губствам виділили сім місяців. Ініціатива була покликана привернути увагу до проблеми самогубства у світлі гло-
бальної статистики — кожні 40 секунд одна людина помирає внаслідок самогубства. Були зняті анімаційні віде-
оролики, націлені на основні групи гейткіперів (наприклад, вчителів1, працівників служб екстреного реагування2, 
роботодавців3, медичних працівників4), та підготовлені додаткові роздаткові матеріали5. Борчинею за запобігання са-
могубствам стала Талінда Беннінгтон, співзасновниця 320 Changes Direction6 та інфлюенсерка з життєвим досвідом 
самогубства. Вона брала участь у кількох онлайн-заходах у соціальних мережах, зокрема одному в Twitter та трьох 
у Facebook, а також у тейковері в Instagram. Окрім того, Талінда зустрічалася з Генеральним директором ВООЗ та до-
лучилася до спільного заклику до участі в ініціативі. Основна група планування міжурядових та неурядових організа-
цій, що займаються запобіганням самогубствам та психічним здоров’ям, була створена для координації адвокаційних 
зусиль (40 seconds of action — 40 секунд дії) між ВООЗ, Міжнародною асоціацією з питань запобігання самогубствам 
(IASP), Всесвітньою федерацією психічного здоров’я та United for Global Mental Health7.До кампанії долучилися гло-
бальні інфлюенсери, що допомогло у подальшому поширенні ключових повідомлень. Успіх ініціативи перевіряли 
за кількістю відвідувань її інтернет-ресурсів, кількістю переглядів та поширень у соціальних мережах і географією 
відвідувачів. Після запуску кампанії збільшення відвідувань вебсайтів ініціативи зросло на 160%.

1 Див.: https://www.youtube.com/watch?v=Le7n6i0dpTI&feature=emb_logo.

2 Див.: https://www.youtube.com/watch?v=ECarCNxgM-4&feature=emb_logo.

3 Див.: https://www.youtube.com/watch?v=C0iQLEwABpc&feature=emb_logo.

4 Див.: https://www.youtube.com/watch?v=Fy7n8SfwS_A&feature=emb_logo.

5 Як працівники служби швидкої допомоги, медичні працівники, вчителі, працівники в’язниць, працівники засобів масової інформації та роботодавці мо-
жуть допомогти запобігти самогубствам. Geneva: World Health Organization (https://www.who.int/health-topics/suicide/campaign-materials-handouts).

6 Див.: https://www.changedirection.org/320-changes-direction/.

7 Флаєр до Всесвітнього дня психічного здоров’я 2019. Geneva: World Health Organization (https://www.who.int/docs/default-source/mental-health/suicide/flyer-
40seconds-web.pdf?sfvrsn=5ba643c_2).

https://www.youtube.com/watch?v=Le7n6i0dpTI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=ECarCNxgM-4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=C0iQLEwABpc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=Fy7n8SfwS_A&feature=emb_logo
https://www.who.int/health-topics/suicide/campaign-materials-handouts
https://www.changedirection.org/320-changes-direction/
https://www.who.int/docs/default-source/mental-health/suicide/flyer-40seconds-web.pdf?sfvrsn=5ba643c_2
https://www.who.int/docs/default-source/mental-health/suicide/flyer-40seconds-web.pdf?sfvrsn=5ba643c_2
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РОЗБУДОВА СПРОМОЖНОСТЕЙ

Bставка 56. Адаптація науково обґрунтованого навчання  
гейткіперів під потреби ЛГБТІК, Австралія

Уряд Австралії окреслив ряд реформ політики запобіган-
ня самогубствам, які поєднують потужне загальнодер-
жавне керівництво з систематичними регіональними зу-
силлями, що враховують місцеві відмінності. Ключовою 
серед цих зусиль є Загальнонаціональна програма із за-
побігання самогубствам (NSPT), велика ініціатива, яка 
об’єднує 11 мереж первинної медичної допомоги (PHN), 
які застосовують системний підхід до надання розши-
рених послуг людям з суїцидальним ризиком. Уряд Ав-
стралії заснував PHN, щоб підвищити ефективність та ді-
євість медичних послуг, зменшити фрагментарність 
медичної допомоги та покращити здоров’я населення, 
особливо найбільш вразливих його категорій.

Мережа первинної медичної допомоги Північно-західно-
го Мельбурну (NWMPHN) — єдиний заклад PHN у штаті 
Вікторія, який бере участь у програмі NSPT. Це найбіль-
ша з шести мереж первинної медичної допомоги у штаті, 
що охоплює близько 1,6 мільйона людей із дуже різнома-
нітних громад від Центрального ділового району Мель-
бурна та центру міста до передмістя на півночі, що швид-
ко розбудовується, та до західного департаменту мережі 
первинної медичної допомоги.

У центрі уваги NWMPHN NSPT — вразливі групи населен-
ня, тобто лесбійки, геї, бісексуали, трансгендери, інтер-
сексуали та квіри (ЛГБТІК). Австралійці зі спільнот ЛГБТІК 
мають значно гірше психічне здоров’я та вищу суїцидаль-
ність, при цьому багато з них проживає в північно-захід-
ній частині Мельбурна. Діяльність у рамках NSPT очо-
лює робоча група з питань ЛГБТІК, до складу якої входять 
представники ЛГБТІК та правозахисних організацій, пред-
ставники ширшої громади ЛГБТІК та ті, хто має життє-
вий досвід самогубства. Робоча група визначила потребу 
в освіті та підготовці кадрів для розбудови спроможності 
спеціалістів сектору послуг для ЛГБТІК та інших осіб, які 
працюють зі спільнотою ЛГБТІК, з метою розвитку нави-
чок виявлення попереджувальних ознак погіршення пси-
хічного здоров’я та суїцидальної поведінки серед ЛГБТІК. 
LivingWorks Australia розпочала роботу з представниками 
робочої групи та спільноти ЛГБТІК, щоб адаптувати на-
явні науково обґрунтовані методи запобігання самогуб-
ствам та втручання (ASIST та safeTALK).

Усі програми LivingWorks є наслідком тривалих розробок. 
Їх регулярно оновлюють з урахуванням останніх даних 
та напрацювань у сфері запобігання самогубствам. На-
вчальні програми адаптували шляхом тривалої співпраці 
із зацікавленими сторонами ЛГБТІК, щоб зробити семіна-
ри безпечними та інклюзивними, а також розбудовувати 
спроможності ЛГБТІК та широких основних секторів, щоб 
представники спільноти ЛГБТІК з суїцидальною поведін-
кою отримували необхідну підтримку.

Станом на кінець 2020 року загалом 206 осіб пройшли 
навчання за програмою LGBTIQ ASIST & safeTalk, у тому 
числі 33 лідери спільнот ЛГБТІК. 10 тренерів ASIST 
та 7 тренерів safeTALK навчалися за моделлю «навчання 
тренерів». Деякі з цих тренерів зараз є зареєстровани-
ми тренерами ASIST та safeTALK, які продовжуватимуть 
проводити адаптоване навчання та підтримувати проєкт 
після закінчення програми у червні 2021 року

Крім того, разом зі спільнотою ЛГБТІК було розробле-
но «Основний посібник з проведення освітнього тренін-
гу LivingWorks для ЛГБТІК» (Essential understanding guide 
for delivering LivingWorks education training to LGBTIQ 
populations). Це доповнення до посібника для тренерів 
ASIST, що допомагає викладати ЛГБТІК-версію ASIST, 
а також містить вказівки для тренерів щодо того, як зро-
бити навчання безпечним та інклюзивним для спільно-
ти ЛГБТІК.

Серед результатів проєкту наступні:
• створення інклюзивних та безпечних навчаль-

них семінарів спільнотами ЛГБТІК для спіль-
нот ЛГБТІК; 

• зміцнення спроможностей організацій ЛГБТІК 
стати спільнотами без самогубств.

Один учасник семінару сказав:

«Те, що на семінарі були присутні лише квіри, дало від-
чуття безпеки. Це один із найкращих моментів тренінгу».
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Bставка 57. Навчальний проєкт  
для гейткіперів громади, Канада

Навчальний проєкт із запобігання самогубствам для 
гейткіперів громади у Британській Колумбії був роз-
роблений для створення мережі належним чином 
підготовлених людей, які вміють виявляти ознаки 
дистресу та ризику самогубства, підтримувати осіб 
з такими ознаками та ризиками і надавати їм інфор-
мацію щодо доступних послуг.

9466 гейткіперів, які брали участь у проєкті, були 
відібрані за такими ознаками: часті прямі контак-
ти з членами спільноти, відповідальність та пова-
га з боку інших, розуміння ресурсів громади та вмін-
ня заохочувати людей звертатися за допомогою. 
Ці гейткіпери пройшли навчання за програмами 
safeTALK або ASIST від LivingWorks. Завдяки проєк-
ту провінція отримала понад 40 нових тренерів. Цей 
проєкт виник у 2015 році з одноразової інвестиції 
у розмірі 3 мільйонів канадських доларів, які Мініс-
терство охорони здоров’я Британської Колумбії виді-
лило підрозділу Канадської асоціації психічного здо-
ров’я у Британській Колумбії. Попри те, що проєкт 
закінчився у 2018 році, надалі діяльність, яка спира-
тиметься на успішний приклад навчального проєк-
ту для гейткіперів, буде підтримувати фонд стало-
го розвитку, створений за рахунок коштів, отриманих 
за проведення майстер-класів.

Bставка 58. Розбудова спроможностей 
в Ісламській Республіці Іран

Щоб мінімізувати соціальні збитки, у тому числі су-
їцидальну поведінку, для 136 університетів/ коле-
джів, якими опікується Міністерство науки та техно-
логій, створили консультаційний центр, покликаний 
надавати консультації та послуги з охорони пси-
хічного здоров’я. «Комплексну програму запобіган-
ня самогубствам в університетах» започаткували 
в 2007 році та востаннє оновили у 2018 році. Програ-
ма охоплює два елементи розбудови спроможнос-
тей. Перший передбачає створення адміністративної 
структури в кожному університеті/коледжі із залучен-
ням керівників цих установ для втручання у кризових 
ситуаціях, таких як спроба самогубства.

Другий елемент — створення студентами комітету 
підтримки — «Студентської асоціації асистентів з охо-
рони психічного здоров’я» (SAMHH). Члени асоціації 
проходять навчання за програмою BTE, де B означає 
Bepors (запитувати), T — Targhib (заохочувати), а E — 
Erja (направляти). Для підготовки та перепідготов-
ки членів було проведено декілька семінарів, щороку 
SAMHH влаштовує загальнонаціональні збори.
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Bставка 59. Програма МОМ з питань психічного здоров’я та психосоціальної підтримки: 
запобігання самогубствам та реагування на них, Ірак

Розроблена відповідно до Посібника з охорони психічного здоров’я та психосоціальної підтримки на рівні громад 
в умовах надзвичайної ситуації та переміщення Міжнародної організації з міграції (МОМ) програма МОМ з охоро-
ни психічного здоров’я та психосоціальної підтримки в Іраку (MHPSS) визначає стратегічним у своєму наборі проєк-
тів для стабілізації громад запобігання самогубствам та реагування на них, оскільки ця проблема є пріоритетною для 
цих громад. 

У 2019 році МОМ Ірак організувала обговорення у фокус-групах у таборах для переміщених осіб та поза ними, щоб 
зрозуміти ставлення громади до проблеми та виявити фактори ризику, пов’язані із самогубством серед переміщених 
осіб. МОМ з’ясувала, що відсутність інформації про фактори ризику та захисту і брак обізнаності про можливу під-
тримку громади є основними проблемами, які сприяють стигматизації самогубства та відсутності адекватної реакції. 
Команда МОМ MHPSS розробила пакет заходів для підвищення обізнаності для різних цільових аудиторій, таких як 
лікарі, працівники шкіл, сім’ї, які втратили близьких через самогубство. Для широкої аудиторії було розроблено лис-
тівку англійською та арабською мовами, а також курдськими діалектами сорані і бадіні. У ній описано найпоширені-
ші помилкові уявлення щодо самогубства. Електронні версії листівки розповсюджували члени Технічної робочої гру-
пи MHPSS в Іраку. МОМ передала тисячі надрукованих листівок міністерствам охорони здоров’я в Багдаді та Ербілі, 
а також багатьом місцевим та міжнародним НУО.

Іракська команда МОМ MHPSS виявила брак кваліфікованих людських ресурсів, які могли б залучити громаду до під-
вищення обізнаності щодо теми, яка вважається дуже чутливою. У 2019–2020 роках МОМ організувала серію кур-
сів з навчання тренерів, щоб учасники (наприклад, лікарі, працівники шкіл, сім’ї, які втратили близьких через само-
губство) отримали знання та навички, необхідні для підвищення обізнаності громади про самогубства та подолання 
стигми та чутливості теми. Близько 200 людей із 10 різних губернаторств Іраку пройшли навчання, щоб розповісти 
своїм громадам про фактори ризику та захисту, можливі способи запобігання самогубствам, а також про те, як швид-
ко надати підтримку окремим людям та сім’ям на рівні громади, поки не буде надана професійна допомога. МОМ під-
тримала деяких учасників в організації сесій з підвищення обізнаності громад у таборах для внутрішньо переміщених 
осіб, неформальних поселеннях та селах. Ці сесії дали гарну можливість здійснювати нагляд та проводити інструк-
таж «без відриву від роботи» для забезпечення ефективності навчання. Це також була хороша можливість протесту-
вати матеріали для підвищення обізнаності та зробити їх більш зручними для користувачів.

Bставка 60. Оцінка підготовки гейткіперів у Нідерландах

Голландська програма підготовки гейткіперів — це чотиригодинний курс, який проводять два тренери. Програ-
ма передбачає ознайомлення з проблемою самогубств, факторами ризику та запобігання самогубствам, рольо-
ві ігри для відпрацювання навичок та формування розуміння того, як направляти людей за додатковою підтримкою. 
У 2015–2016 роках організація 113 Suicide Prevention провела оцінку ефективності програми. За цей час було про-
ведено 42 тренінги з 526 особами (Terpstra et al., 2018). Гейткіпери, які проходили навчання, були з секторів охоро-
ни здоров’я, освіти та соціально-економічної сфери, а також із правоохоронного та юридичного секторів, транспорт-
ної системи та релігійних структур. Підготовка гейткіперів продемонструвала свою ефективність у розширенні знань 
та навичок щодо запобігання самогубствам та зміцнення довіри догейткіперів. Цікаво, що це не вплинуло на кількість 
визначених гейткіперами осіб у групі ризику та кількість подальших направлень до спеціалістів.
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Bставка 61. Запобігання самогубствам у Туреччині

У Туреччині загальнонаціональну діяльність із запобігання самогубствам було реструктурувано відповідно до На-
ціонального плану дій з питань психічного здоров’я (на 2011–2023 роки). У 2019 році всі провінції Туреччини отрима-
ли завдання визначити координаційні центри для керівництва роботою із запобігання самогубствам. Фахівці цих цен-
трів пройшли навчання при Міністерстві охорони здоров’я щодо того, як розробляти плани запобігання самогубствам 
у своїх провінціях, як здійснювати направлення після втручання, та щодо важливості швидкої психіатричної оцінки. 
Оскільки в різних регіонах ризики можуть бути різними, цих фахівців попросили визначити регіональні фактори ризику 
самогубства у своїх провінціях та вказати джерела підтримки людей із суїцидальними думками та тих, хто скоїв спро-
бу самогубства. Під керівництвом провінційних управлінь охорони здоров’я були створені «провінційні комітети з пи-
тань запобігання самогубствам». До складу комітетів увійшли представники провінційних правлінь безпеки, команду-
вань жандармерії, управлінь у справах сім’ї, працевлаштування та соціального обслуговування, канцелярій муфтіїв, 
управлінь національної освіти, муніципалітетів та НУО. Комітети співпрацюють з усіма підрозділами, які надають по-
слуги на місцях. До кінця 2018 року всі провінції розробили плани дій щодо запобігання самогубствам для ефективно-
го впровадження заходів. Двічі на рік Міністерству охорони здоров’я подаються звіти про результати діяльності. Одним 
із видів діяльності була адаптація у 2015 році буклетів ВООЗ щодо запобігання самогубствам до турецького контексту. 
Буклети використовуються по всій країні під час навчання з питань розбудови спроможностей представників п’яти про-
фесій: сімейних лікарів, медсестер первинної ланки, вчителів, журналістів та працівників в’язниць. Починаючи з 2015 
року, навчання пройшли 155 426 осіб. Міністерству охорони здоров’я вдалося забезпечити співпрацю між правоохо-
ронними органами, науковцями, НУО та медичними працівниками. Частиною цієї співпраці стала розробка відповідних 
навчальних програм для поліцейських, які відіграють першочергову роль у запобіганні самогубствам у країні. 
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Bставка 62. Квінслендський реєстр самогубств, Австралія

Квінслендський реєстр самогубств (QSR) — це система спостереження за смертністю від самогубств, якою керують 
дослідники Австралійського інституту досліджень та запобігання самогубствам (AISRAP) при Гріффітському універси-
теті. Фінансує реєстр Квінслендська комісія з питань психічного здоров’я. Ведення реєстру передбачає тісну співпра-
цю з Квінслендською поліцейською службою (QPS) та Квінслендським коронерським судом (CCQ). Через необхідність 
отримання інформації в режимі реального часу, у 2011 році AISRAP створила тимчасовий QSR (iQSR).

QSR містить широкий спектр інформації про самогубства в Квінсленді, починаючи з 1990 року. Інформація надходить 
із чотирьох першоджерел: звіти поліції про смерть, які надаються коронеру, результати посмертних розтинів, звіти по 
токсикології та висновки коронерів. AISRAP отримує поліцейські формуляри від QPS та CCQ. Для отримання інших звітів 
інститут звертається до Національної короніальної інформаційної системи (NCIS). Також відбуваються перехресні пере-
вірки з Квінслендським реєстром народжень, смертей та шлюбів. Дані про кожний випадок, де є підозра щодо самогуб-
ства, вводять у два етапи для наповнення реєстрів iQSR та QSR. На першому етапі тричі на тиждень до iQSR додаєть-
ся інформація з електронних звітів поліції про всі випадки, де є підозра щодо самогубства. На другому етапі короніальне 
розслідування закінчується, справу закривають у NCIS, а потім ця справа переходить від iQSR до QSR з указанням до-
даткової інформації з різних звітів та її повторною перевіркою кваліфікованими науковими співробітниками.

Використовуючи дерево рішень, співробітники QSR кодують усі смерті за однією з чотирьох імовірностей: малоймовір-
на, можлива, імовірна або безсумнівна. До звітів включають лише ті випадки смертей, що належать до категорії імо-
вірних чи безсумнівних1. QSR є основним джерелом даних для розробки стратегій запобігання самогубствам та інших 
заходів для запобігання та оцінювання у штаті Квінсленд.

1 https://www.griffith.edu.au/griffith-health/australian-institute-suicide-research-prevention/research/qsr.

Bставка 63. Нагляд за самоушкодженнями в Бразилії

Підвищення обізнаності, фінансові інвестиції та включення запобігання самогубствам до порядку денного сфери охо-
рони здоров’я — ключові складові успіху бразильської системи нагляду за самоушкодженнями, інтегрованої у Націо-
нальну систему нагляду за насильством та нещасними випадками. У 2006 році Міністерство охорони здоров’я Бразилії 
видало розпорядження (Portaria 1.876, серпень 2006 р.) з загальнонаціональними рекомендаціями щодо запобіган-
ня самогубствам, які потрібно впроваджувати на всіх рівнях управління (федеральному, державному, муніципально-
му). З 2006 по 2008 рік Міністерство охорони здоров’я впровадило Систему нагляду за насильством та нещасними ви-
падками, що передбачає обов’язкові звіти екстрених та спеціалізованих служб (наприклад, жіночих центрів чи центрів 
з питань насильства) про випадки самоушкодження, а також фінансування впровадження системи нагляду на держав-
ному та муніципальному рівнях. У 2011 році Міністерство охорони здоров’я видало нове розпорядження, яке передба-
чає обов’язкове звітування всіх медичних служб (не лише спеціалізованих та екстрених) про самоушкодження та спро-
би самогубства, а також встановило критерії та обов’язки для медичних працівників та медичних служб. Наступне 
розпорядження Міністерства охорони здоров’я, видане у 2014 році, зобов’язало секретарів муніципальних органів охо-
рони здоров’я повідомляти про спроби самогубства протягом 24 годин після їх виявлення. У 2019 році був прийнятий 
закон, який визначив Національну політику щодо запобігання самоушкодженням та самогубствам, яку має реалізову-
вати федеральний уряд у співпраці з штатами, федеральним округом та муніципалітетами.

НАГЛЯД

https://www.griffith.edu.au/griffith-health/australian-institute-suicide-research-prevention/research/qsr
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Bставка 64. Обсерваторія суїцидальної поведінки,  
Центральна Америка та Домініканська Республіка 

Обсерваторія суїцидальної поведінки в Центральній Америці та Домініканській Республіці1, спільно фінансована 
PAHO та Радою міністрів охорони здоров’я у Центральній Америці та Домініканській Республіці (COMISCA), була ство-
рена у 2013 році як міждисциплінарний та міжсекторальний простір для збору даних та отримання інформації про су-
їцидальну поведінку в Центральній Америці та Домініканській Республіці. Мета обсерваторії — своєчасно збирати 
офіційні епідеміологічні дані, які дозволяють охарактеризувати суїцидальну поведінку у вищеназваних країнах, щоб 
зміцнювати національний потенціал для прийняття рішень щодо створення та розробки науково обґрунтованих планів 
та програм. 

Статистика смертності у Латинській Америці зазвичай характеризується як «нерегулярна», особливо у порівнянні з єв-
ропейськими країнами (Bertolote & Fleischmann, 2002). Існують і інші проблеми, серед них одна з найзначніших — за-
тримка у поданні даних (PAHO, 2014). З іншого боку, існують помітні відмінності між рівнями самогубств у різних кра-
їнах, навіть між подібними за рівнем розвитку (Liu, 2009), що, ймовірно, свідчать про проблеми методів збору даних 
(PAHO, 2016). Створення Міжрегіональної обсерваторії суїцидальної поведінки мало на меті покращити інформаційні 
системи у сфері психічного здоров’я та вдосконалити аналіз проблем і прийняття рішень на основі достовірних епіде-
міологічних даних. Інформацію про скоєні самогубства збирали з самого початку діяльності, нещодавно до неї додали 
дані про спроби самогубства.

1 Віртуальний офіс з питань управління охороною здоров’я, інформації та комунікацій Системи центральноамериканської інтеграції та Домініканської 
Республіки (http://comisca.net/content/observatorio_suicidio).

© ВООЗ / Крістін Макнаб

http://comisca.net/content/observatorio_suicidio
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Bставка 65. Система моніторингу самоушкоджень університетської лікарні Ага-Хана 
(AKUH-SHMS), Пакістан 

Університетська лікарня Ага-Хана (AKUH) — це приватна навчальна клініка на 700 лікарняних місць, розташована 
в центрі Карачі, найбільшого міста Пакистану з населенням близько 22 мільйонів. Для ведення медичної документа-
ції AKUH використовує систему інформації та управління лікарнею (HIMS). У середньому щорічно лікарня має спра-
ву з 60–65 випадками самоушкодження. Ці випадки бувають трьох типів: серйозні з медичної точки зору, коли пацієн-
ти надходять до лікарні; випадки, коли пацієнта виписують після надання допомоги у відділенні екстреної допомоги; 
і випадки, коли пацієнти залишають лікарню попри рекомендацію лікарів залишитися (LAMA). Усіх пацієнтів із самоуш-
кодженнями направляють на огляд до чергової психіатричної бригади, а подробиці випадку записують у їхню медичну 
документацію. Періодично для лікарів, у тому числі психіатричного напрямку, та молодшого медичного персоналу про-
водяться навчальні семінари щодо обстеження пацієнтів та запису важливої інформації про випадки самоушкодження.

У 1990 році Департамент психіатрії створив реєстр випадків самоушкодження серед пацієнтів AKUH. Науковий співро-
бітник департаменту отримує дані з медичної документації та записує у спеціально розроблену анкету вилучення да-
них (у тому числі соціодемографічні подробиці, способи самогубства, тип речовини, її доступність, наміри та причини 
самоушкодження, психіатричний діагноз, утилізацію засобів скоєння та подальший супровід пацієнта), а також вносить 
ці дані у комп’ютеризовану базу даних. Щоквартально проводяться наради для перевірки даних та роботи бази даних. 
Наразі більша частина інформації зберігається в електронному вигляді.

Попри те, що AKUH має справу з порівняно невеликою частиною пацієнтів із самоушкодженнями відносно до їхньої за-
гальної кількості в Карачі, її база даних надала корисну інформацію про патерни самоушкоджень, а також на її основі 
було підготовлено кілька публікацій. Деякі особливо важливі результати досліджень щодо самоушкоджень в Пакистані 
були отримані завдяки базі даних системи управління самоушкодженнями AKUH (SHMS) (наприклад, високий рівень 
самоушкоджень серед молодих заміжніх жінок, низький рівень повторних спроб самоушкодження чи самогубства, по-
пулярність бензодіазепінів, нечасте використання анальгетиків для самоушкодження тощо) (Khan & Reza, 1998; Syed 
& Kahn, 2008; Zakiullah et al., 2008).

Серед надзвичайно важливих факторів, що сприяють сталості системи моніторингу, — керівництво з боку відомств, 
наявність спеціаліста-дослідника, навчання та підготовка лікарів та молодшого медичного персоналу, ведення медич-
ної документації, наявність інформаційних систем і контроль якості.

AKUH-SHMS залишається єдиною базою даних щодо самоушкоджень в країні і є прекрасним прикладом недорогої 
системи на базі медичної установи, що не потребує значних ресурсів та містить дані, які збираються на регулярній ос-
нові. Це особливо корисно для країн з низьким та середнім рівнем доходу, які не мають національних систем нагляду 
за самоушкодженнями. 
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ОБМЕЖЕННЯ ДОСТУПУ ДО ЗАСОБІВ СКОЄННЯ САМОГУБСТВА

Bставка 66. Заборона пестицидів,  
Бангладеш

У 2000 році орган, що займається реєстрацією пе-
стицидів у Бангладеш, заборонив використання 
в аграрному секторі всіх пестицидів класу І за класи-
фікацією ВООЗ, у тому числі високотоксичних фос-
форорганічних інсектицидів дихлофосу, паратіону, 
метилпаратіону, монокротофосу та фосфамідону. 
У наступні роки рівень самогубств з використанням 
пестицидів різко впав — з 6,3 випадків на 100 000 
населення у 1996 році до 2,2 — у 2014 році, тобто 
на 65,1% (Chowdhury et al., 2018). Оскільки протягом 
цього періоду показники смертності від повішення 
залишалися незмінними, можна дійти висновку, що 
заборона пестицидів сприяла зменшенню загальної 
кількості самогубств. Водночас не було жодних до-
казів того, що така цілеспрямована заборона інсек-
тицидів хоч якимось чином вплинула на урожайність 
сільськогосподарських культур.

Bставка 67. Обмеження доступу до за-
собів скоєння самогубства у громаді, 
Канада

У громаді Ла-Ронж, що проживає у північній частині 
канадської провінції Саскачеван, робоча група з тех-
ніки безпеки реалізує програму безпечних ліків в рам-
ках стратегії обмеження доступу до летальних засо-
бів самогубства. Використовуючи комплексний підхід, 
координатор громади адаптує буклет «Як зробити дім 
безпечнішим», що містить дані про місцеву підтримку; 
спільно з місцевим фармацевтом пропонує програ-
ми віртуальної освіти; а також розповсюджує сейфи 
для ліків серед осіб з високим ризиком самогубства. 
Такі сейфи для ліків лікарі основних медичних закла-
дів громади розповсюджують серед осіб, що догля-
дають за людьми, які мають суїцидальні думки або 
намагалися скоїти самогубство. Досвід Ла-Ронжа пе-
реймають інші громади Саскачевану, де місцеві ко-
ординатори адаптують програму під місцеві потреби. 
Також робоча група з техніки безпеки, що працювала 
у Ла-Ронжі, визначила зловживання алкоголем пріо-
ритетним питанням для майбутніх досліджень.
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Bставка 68. Обмеження доступу до пестицидів на Фіджі

1 січня 2020 року уряд Фіджі запровадив заборону на імпорт, продаж та використання двох видів пестицидів (парак-
вату та імідаклоприду). Паракват неодноразово використовували для скоєння самогубств, а також було доведено 
його негативний вплив на навколишнє середовище. Для заборони цих пестицидів необхідна була державна підтрим-
ка. Щоб довести державним органам необхідність такого кроку, було використано: 1) щоб пояснити підстави для за-
борони — мультисекторальний підхід із залученням Міністерства сільського господарства, Міністерства охорони 
здоров’я та НУО, що займаються органічним землеробством; 2) щоб пояснити важливість заборони — висвітлення 
проблеми самогубства у ЗМІ.

Національний комітет Міністерства охорони здоров’я з питань запобігання самогубствам подав клопотання про забо-
рону пестицидів задля запобігання самогубствам. Міністерство сільського господарства рекомендувало заборонити 
пестициди через їхній негативний вплив на навколишнє середовище (тварин, водні ресурси, здоров’я людей). Водно-
час неурядові організації та громади наполягали на впровадженні на Фіджі органічного землеробства з використанням 
природних пестицидів через негативний вплив параквату та імідаклоприду на ґрунти. Піклування про ґрунти та навко-
лишнє середовище є невід’ємною частиною ідентичності та культури Фіджі.

Висвітлення проблеми у ЗМІ було необхідне для того, щоб підкреслити важливість запобігання самогубствам, а отже, 
і заборони пестицидів. Воно охоплювало кампанії з питань запобігання самогубствам під керівництвом Національного 
комітету з питань запобігання самогубствам, особисті історії про досвід самогубства, якими ділилися високопоставле-
ні представники громади у соціальних мережах, та поліцейську статистику.

Опір забороні чинили фермери, які регулярно використовували ці пестициди, та продавці пестицидів. Щоб вирішити 
це питання, Міністерство сільського господарства та неурядові організації, які займаються органічним землеробством, 
безпосередньо співпрацювали з фермерами та продавцями, пояснюючи шкідливість цих пестицидів та розповідаючи 
про те, де можна знайти безпечніші альтернативи. Проводилося підвищення обізнаності з акцентом на перевагах для 
клімату та здоров’я. Щоб фермери та продавці встигли пристосуватися до змін, робота з адвокації розпочалася за пів-
року вступу заборони в дію.

«Низхідний» характер урядової заборони гарантував її дотримання, підкреслюючи важливість державної підтримки.

«Ми не можемо зробити це поодинці, ізольовано», — 
заявила координаторка Національного проєкту з запобігання самогубствам  
Міністерства охорони здоров’я Фіджі Тавайта Сорованалагі Матакака.

Національний комітет з питань запобігання самогубствам використав цю можливість для сприяння психічному благо-
получчю як спосіб запобігти самогубствам (наприклад, підвищення обізнаності громади щодо боротьби зі стресом). 
Уряд відстежує кількість самогубств у країні, щоб оцінити вплив заборони пестицидів. Попередні дані за січень — тра-
вень 2020 року свідчать про невелике зниження рівня самогубств порівняно з 2019 роком.

Bставка 69. Заборона на використання параквату у Малайзії

Отруєння пестицидами — другий за поширеністю спосіб самогубства у Малайзії. 1 січня 2020 року в країні було введе-
но повну заборону параквату. Цей гербіцид при вживанні всередину має особливо високу летальність, оскільки про-
ти нього не існує антидоту, як не існує й ефективного лікування отруєння паракватом. Використовувати паракват забо-
ронили ще у 2002 році, потім у 2006 році дозволили його обмежене використання. З того часу й до 2015 року кількість 
отруєнь цим гербіцидом зросла у 5,5 разів (Leong et al, 2018). Для того, щоб заборона параквату заради обмеження 
доступу до летальних пестицидів справді діяла, потрібно вирішити проблему доступності його сталих альтернатив 
у сільськогосподарських громадах.
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Bставка 70. Адаптація та впровадження рекомендацій  
щодо відповідального висвітлення теми самогубства у ЗМІ, Словенія

У 2010 році Національний інститут громадського здоров’я, UP Institute Andrej Marusic (Словенський центр досліджень 
самогубств), Національна організація сприяння покращенню якості життя (OZARA) та Словенська асоціація запобіган-
ня самогубствам об’єднали зусилля, щоб адаптувати рекомендації для ЗМІ до словенського контексту та сприяти їх-
ньому дотриманню. Видання ВООЗ «Запобігання самогубствам: ресурс для представників ЗМІ» переклали словен-
ською мовою. Робоча група співпрацювала з представниками ЗМІ, щоб отримати відгуки про корисність та чіткість 
тексту, після чого рекомендації було додатково адаптовано з урахуванням цих відгуків. Робоча група оприлюднила ос-
таточну версію словенських рекомендацій для ЗМІ до Всесвітнього дня запобігання самогубствам (у 2010 р.) на пре-
зентації за участі видатних медійників. Розповсюдження рекомендацій здійснював Національний інститут громадсько-
го здоров’я. Представникам ЗМІ з усіх регіонів Словенії запропонували адвокувати ці рекомендації, а представників 
місцевих ЗМІ запросили відвідати 90-хвилинні навчальні семінари. Метою цих семінарів було сприяння обміну дум-
ками між експертами з питань запобігання самогубствам та представниками ЗМІ замість конфронтації або дидактич-
но-експертного підходу. Асоціації ЗМІ також отримали примірники рекомендацій із проханням розповсюдити їх серед 
своїх членів.

Було проведене дослідження для оцінки ефективності підходу (рекомендацій і семінарів) з точки зору покращення 
якості висвітлення теми самогубства у ЗМІ (Roškar et al., 2017). Агенція медіа-моніторингу проаналізувала статті дру-
кованих ЗМІ, опубліковані протягом року до появи рекомендацій та протягом аналогічного періоду — після. Статті оці-
нювали за ключовими якісними показниками відповідального висвітлення, вказаними у рекомендаціях. Досліджен-
ня показало, що після появи рекомендацій кількість статей про самогубства помітно зменшилася. Стосовно шести 
з одинадцяти рекомендацій були помічені значні зміни в бажаному напрямку. Однак ЗМІ не припинили вказувати спо-
сіб та місце самогубства, а також дещо збільшилася кількість недоречного фотоконтенту. Дослідники припустили, що 
в майбутньому при популяризації рекомендацій варто проводити окремі семінари для редакторів, журналістів та фо-
тографів, щоб орієнтуватися на їхні специфічні потреби та вимоги до роботи.

ВЗАЄМОДІЯ ЗІ ЗМІ ЩОДО ВІДПОВІДАЛЬНОГО ВИСВІТЛЕННЯ ТЕМИ САМОГУБСТВА
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Вставка 71. Канадська мережа груп підтримки для людей,  
які втратили близьких через самогубство

Після проведення загальнонаціональної інформаційно-пропагандистської роботи з населенням Канадська асоціація 
запобігання самогубствам (CASP) з’ясувала, що зростає зацікавленість у створенні динамічного руху, який би підтри-
мував людей, що втратили близьких через самогубство, а також допомагав із поственційними проблемами, потреба-
ми та ініціативами. Щоб заповнити цю прогалину, асоціація створила Альянс допомоги особам, що втратили близьких 
через самогубство, та з питань поственції. Одним із ключових пріоритетів Альянсу є створення мережі фасилітато-
рів груп підтримки людей, які втратили близьких через самогубство. Мета цієї мережі — об’єднати людей, які надають 
таку підтримку, для обміну знаннями, визначення та просування найкращих методів роботи, зменшення ізольовано-
сті та збільшення підтримки. Основні завдання мережі: 1) створити простір для взаємної підтримки та обміну досвідом 
(проблеми та перемоги) та найкращими методами роботи для фасилітаторів, які надають послуги підтримки після суї-
цидальних втрат; та 2) зменшити ізольованість окремих фасилітаторів у міських та сільських районах Канади. Офіцій-
но мережа почне роботу на початку 2021 року.

Bставка 72. Подальший супровід осіб, які намагалися покінчити життя самогубством,  
Ісламська Республіка Іран

У 2017 році в одній із західних провінцій Ісламської Республіки Іран — Західному Азербайджані (ЗА), де спостеріга-
ється високий рівень самогубств, відповідно до загальнонаціональної програми планування та впровадження заходів 
для запобігання самогубствам була запущена нова програма. Її основними завданнями були: 1) фіксація фактів спроб 
самогубства у відділеннях екстреної допомоги; 2) забезпечення безперервності догляду шляхом подальшого супро-
воду осіб, що намагалися скоїти самогубство, у телефонному режимі та у вигляді консультацій; 3) заохочення осіб, які 
намагалися покінчити життя самогубством, звертатися за психіатричною допомогою. Першим кроком стало створен-
ня координаційного комітету за участі Департаменту поліції, Організації добробуту, представника Жіночого департа-
менту Офісу Президента Ірану, Департаменту судової медицини, Іранського наукового товариства з питань запобіган-
ня самогубствам (IRSSP) як громадської організації, Організації управління телебаченням та Департаменту освіти. 
Очолило Координаційний комітет Бюро психічного здоров’я Міністерства охорони здоров’я. Іранське наукове товари-
ство з питань запобігання самогубствам відповідало за реалізацію програми у Відділі охорони здоров’я та лікування 
Медичного університету Західного Азербайджану. На рівні провінції комітет був представлений подібним чином. Ко-
жен учасник програми мав у Західному Азербайджані власні обов’язки: підвищення обізнаності громадськості завдяки 
телебаченню, надання соціальної підтримки через Організацію добробуту та забезпечення безпеки особам із суїци-
дальною поведінкою. Департамент судової медицини у режимі реального часу надавав інформацію про випадки са-
могубства, Департамент освіти направляв до спеціалістів студентів зі схильністю до самоушкодження, а Департамент 
охорони здоров’я та лікування відігравав головну роль у цій програмі, реєструючи випадки, надаючи подальший су-
провід та консультації. Через рік після початку впровадження програми рівень самогубств знизився з 7,9 до 6,1 випад-
ків на 100 000 населення (на 23%). Іранське наукове товариство з питань запобігання самогубствам відігравало клю-
чову роль у координації роботи всіх учасників для забезпечення успішної реалізації програми.

РАННЄ ВИЯВЛЕННЯ, ОЦІНКА, ВЕДЕННЯ  
ТА ПОДАЛЬШИЙ СУПРОВІД ОСІБ ІЗ СУЇЦИДАЛЬНОю ПОВЕДІНКОю
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ДОДАТОК 2: ПРИКЛАДИ З ПРАКТИКИ

Bставка 73. Нова професія — помічник з відновлення, Польща

Люди з проблемами психічного здоров’я та суїцидальними нахилами часто почуваються самотніми, вважають себе 
тягарем для своєї родини та громади і переконані, що вони ніколи не одужають. Помічники з відновлення поверта-
ють їм надію. Помічники з відновлення — це експерти з життєвим досвідом, які підтримують людей у кризах психічного 
здоров’я, що супроводжуються або не супроводжуються думками про самогубство, а також після спроби самогубства. 
Окрім того, вони надають підтримку людям, які втратили близьких через самогубство, на основі власного досвіду про-
блем із психічним здоров’ям та/або суїцидальної поведінки, лікування, реабілітації та одужання. Помічники з віднов-
лення працюють неповний робочий день або волонтерять в НУО. 

Відповідно до Положення міністра охорони здоров’я від 2019 року, помічників з відновлення можна приймати на робо-
ту до центрів психічного здоров’я по всій Польщі. Вони працюють у стаціонарних та амбулаторних відділеннях, бри-
гадах громадського лікування, клубах самодопомоги пацієнтів та групах сімейної підтримки і є членами Асоціації по-
мічників з відновлення (Stowarzyszenie Asystentów Zdrowienia). Роль помічника з відновлення — підтримувати процес 
відновлення людини. У центрах психічного здоров’я помічники з відновлення беруть участь у зустрічах та психотера-
певтичних сесіях, підтримують пацієнтів та супроводжують їх під час відвідування громади (у тому числі у складі мо-
більних інформаційних груп). Вони також допомагають людям вирішувати проблеми, виконувати щоденні завдання, 
отримувати доступ до соціальної підтримки та підтримувати інших своїми зацікавленнями. Помічники з відновлення — 
це приклад для наслідування, що може підсилити почуття зцілення під час процесу відновлення. Їх навчають у разі 
необхідності направляти пацієнтів до відповідних спеціалістів. Помічники з відновлення також відіграють певну роль 
у підвищенні обізнаності та адвокації: вони організують навчання, влаштовують публічні виступи та дають інтерв’ю 
у засобах масової інформації, спілкуються з роботодавцями, беруть участь у дослідницьких проєктах та займаються 
адвокацією від імені служб психічного здоров’я перед особами, які приймають рішення.
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ДОДАТОК 3.  
СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ LIVE LIFE

Стратегічна мета LIVE LIFE — створення світу, у якому самогубство більше не є провідною 
причиною смерті, а люди з суїцидальною поведінкою можуть вільно звернутися за допомогою 
та отримати її — кваліфіковану та тактовну.

Система показників — це інструмент, який допомагає розробникам планів визначитися з діями, 
необхідними для досягнення запланованих результатів та цілей LIVE LIFE. Систему можна ви-
користовувати для моніторингу прогресу на шляху до мети.

Можна визначити наступні компоненти системи:

• ЦІЛЬ: Загальний результат, якого прагне досягти програма (або загальна проблема, 
яку необхідно вирішити).

• РЕЗУЛЬТАТ: Зміна/и, що є наслідком втілення програми, необхідна/і для досягнення 
ЦІЛІ (інша назва — місія чи мета).

• ЗАСОБИ ДОСЯГНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТУ: Практичні засоби, які сприяють досягненню 
РЕЗУЛЬТАТУ. Можливо, для досягнення результату знадобляться багато окремих дій 
(заходів). У цій системі графи ЗАСОБИ ДОСЯГНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТУ залишаються не-
заповненими, оскільки вони змінні та значною мірою залежать від контексту. Однак 
приклади завдань, які можна віднести до цього компоненту, є у підрозділах «Як?» цьо-
го посібника.

• ПОКАЗНИКИ: Кількісні або якісні дані, які оцінюють, чи були досягнуті РЕЗУЛЬТАТ 
та ЦІЛЬ, або обсяги змін.

• ПРИПУЩЕННЯ: Умови, необхідні для досягнення ЦІЛІ, РЕЗУЛЬТАТІВ та ЗАСОБІВ ДО-
СЯГНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ, які можуть бути поза контролем програми. 
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Таблиця 15. Цілі, результати та показники LIVE LIFE

ЦІЛЬ:
a)

Зменшити рівень  
самогубств у країні:

на 15%  
(2019–2023 рр.);

на одну третину  
(2015–2030 рр.). 

б)

Покращити моніторинг 
самоушкоджень.

ПОКАЗНИКИ ЦІЛІ:
a)

% зміни рівня  
смертності  
від самогубств  
у країні,  
2019–2023 рр.

% зміни рівня  
смертності від  
самогубств у країні, 
2015–2030 рр.

b)

Створення  
національної системи 
нагляду  
за самоушкоджен-
нями

Засоби  
перевірки:
a)

Рівень  
смертності  
від самогубств  
у країні, за рік.

b)

Національна 
система нагля-
ду за самоуш-
кодженнями.

ПРИПУЩЕННЯ ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛІ:
a)

Країни мають достовірну інформацію  
про самогубства, отриману завдяки:

• системі реєстрації актів цивільного стану  
та природного руху населення (CRVS);

• національній системі нагляду  
за самогубствами;

• даним Міністерства охорони  
здоров’я/ Міністерства статистики.

b)

Країни мають можливості розробити, впровадити 
та підтримувати лікарняні системи спостережен-
ня за самоушкодженнями.

РЕЗУЛЬТАТ 1:
Доступний аналіз ситу-
ації для інформування, 
що забезпечує дані, 
необхідні для плану-
вання запобігання са-
могубствам на дер-
жавному рівні.

ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТУ 1:
• Аналіз ситуації проводиться на націо-

нальному, регіональному рівні або си-
туативно (наприклад, у школах), його 
результати публікуються. 

ПРИПУЩЕННЯ ДЛЯ РЕЗУЛЬТАТУ 1:
• Існує достатня технічна компетентність для 

збору, обробки та аналізу необхідних даних.

ЗАСОБИ ДОСЯГНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТУ 1:
[АДАПТАЦІЯ ДО КОНТЕКСТУ КРАЇНИ]: Додайте засоби досягнення результату, які сприяють досягненню одного  
або кількох РЕЗУЛЬТАТІВ. Приклади таких засобів можна знайти у підрозділах «Як?» кожного відповідного  
розділу посібника з реалізації LIVE LIFE. 

ПОКАЗНИКИ ЗАСОБІВ ДОСЯГНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТУ 1:
Потрібно визначити відповідні показники ЗАСОБІВ ДОСЯГНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТУ.



  LIVE LIFE  |   121

РАННЄ ВИЯВЛЕННЯ, ОЦІНКА,  ВЕДЕННЯ ТА ПОДАЛЬШИЙ СУПРОВІД ОСІБ ІЗ СУЇЦИДАЛЬНОю ПОВЕДІНКОю

РЕЗУЛЬТАТ 2:
Запобігання само-
губствам інтегрова-
не до відповідних сек-
торів, що не належать 
до сфери охорони здо-
ров’я, а управління та 
мультисекторальна 
співпраця (у якій заді-
яні як урядові сектори, 
так і інші зацікавлені 
сторони громади) на-
лагоджені та вдоско-
налені.

ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТУ 2:
• Введення штатної оплачуваної посади 

координатора діяльності з запобігання 
самогубствам на державному рівні.

• Призначення національного мульти-
секторального координаційного комі-
тету (керівної групи) з питань запобі-
гання самогубствам1.

• Формування національної чи місцевої 
робочої групи з питань запобігання са-
могубствам для планування та впро-
вадження принципів та підходів LIVE 
LIFE.

• Кількість засідань національного ко-
ординаційного комітету з питань запо-
бігання самогубствам (керівної групи), 
присвячених принципам та підходам 
LIVE LIFE.

• Кількість засідань національної чи міс-
цевої робочої групи з питань запо-
бігання самогубствам, присвячених 
принципам та підходам LIVE LIFE.

• [Частота] звітування перед механізма-
ми підзвітності про співпрацю.

ПРИПУЩЕННЯ ДЛЯ РЕЗУЛЬТАТУ 2:
• Лідерство у запобіганні самогубствам необхід-

не для встановлення робочих відносин.

• Адвокація, необхідна в уряді (або від громади) 
для сприяння створенню робочої групи; полі-
тична воля в уряді визнається для запобігання 
самогубствам.

ЗАСОБИ ДОСЯГНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТУ 2:
[АДАПТАЦІЯ ДО КОНТЕКСТУ КРАЇНИ]: Додайте засоби досягнення результату, які сприяють досягненню  
одного або кількох РЕЗУЛЬТАТІВ. Приклади таких засобів можна знайти у підрозділах «Як?»  
кожного відповідного розділу посібника з реалізації LIVE LIFE.

ПОКАЗНИКИ ЗАСОБІВ ДОСЯГНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТУ 2:
Потрібно визначити відповідні показники ЗАСОБІВ ДОСЯГНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТУ.

1 80 Пропозиції щодо членів координаційного комітету та робочих група описані у розділі «Мультисекторальна співпраця».
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РЕЗУЛЬТАТ 3:
Покращення знань та 
ставлення (і зменшен-
ня стигми) до та щодо 
самогубства, самоуш-
кодження і психічно-
го здоров’я серед на-
селення, груп ризику 
та національних пред-
ставників чи керівни-
ків інших секторів. Під-
вищення обізнаності 
про послуги для людей 
з ризиком самоушко-
дження та проблемами 
психічного здоров’я.

ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТУ 3:
• Відсоток або кількість населення та 

груп ризику, на які спрямоване підви-
щення обізнаності.

• [Частка] змін у знаннях, ставленні та 
зверненні за допомогою серед насе-
лення та в групах ризику.

• Зміна кількості осіб з групи ризику, 
які звертаються до медичних служб 
(щодо стану психічного здоров’я, ду-
мок про самогубство або самоушко-
дження).

ПРИПУЩЕННЯ ДЛЯ РЕЗУЛЬТАТУ 3:
• Підвищення рівня обізнаності повинне супро-

воджуватися або здійснюватися після забез-
печення доступу до послуг.

• Інформацію про стан здоров’я можна класифі-
кувати за соціально-демографічними даними, 
які можуть бути сумірними з ризиком (напри-
клад, вік, етнічна приналежність).

• Медичні записи про стан здоров’я доступні.

ЗАСОБИ ДОСЯГНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТУ 3:
[АДАПТАЦІЯ ДО КОНТЕКСТУ КРАЇНИ]: Додайте засоби досягнення результату, які сприяють досягненню одного або кіль-
кох РЕЗУЛЬТАТІВ. Приклади таких засобів можна знайти у підрозділах «Як?» кожного відповідного розділу посібника з ре-
алізації LIVE LIFE.

ПОКАЗНИКИ ЗАСОБІВ ДОСЯГНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТУ 3:
Потрібно визначити відповідні показники ЗАСОБІВ ДОСЯГНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТУ.
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РЕЗУЛЬТАТ 4:
Посилення розбудо-
ви спроможностей для 
запобігання самогуб-
ствам у секторі охоро-
ни здоров’я та громаді. 

ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТУ 4:
• % або кількість неспеціалізованих ме-

дичних працівників та спеціалізованих 
працівників у сфері охорони психічно-
го здоров’я (або % чи кількість закла-
дів або служб первинної медичної до-
помоги, вторинної медичної допомоги 
та громадських закладів або служб, 
де є медичний персонал), навчених 
ранньому виявленню, оцінці, веден-
ню та подальшому супроводу осіб із 
самоушкодженнями/ ризиком скоєння 
самогубства (кожні пів року чи рік).

• Кількість неспеціалізованих медичних 
працівників та спеціалізованих праців-
ників сфери охорони психічного здо-
ров’я, яких перевірили на компетент-
ність у ранньому виявленні, оцінці, 
веденні та подальшому супроводі осіб 
із самоушкодженнями/ ризиком скоєн-
ня самогубства (кожні пів року чи рік).

• % навчальних програм для студентів 
медичних спеціальностей, які перед-
бачають навчання з раннього вияв-
лення, оцінки, ведення та подальшо-
го супроводу.

• % або кількість гейткіперів, які про-
йшли навчання щодо раннього вияв-
лення ризику самогубства, направ-
лення до спеціалістів та подальшого 
супроводу у громаді (щорічно).

ПРИПУЩЕННЯ ДЛЯ РЕЗУЛЬТАТУ 4:
• Підвищення компетентності розробляється та 

здійснюється особами, технічно компетентни-
ми у питаннях виявлення, оцінки, ведення та 
подальшого супроводу осіб із самоушкоджен-
нями/ ризиком самогубства.

ЗАСОБИ ДОСЯГНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТУ 4:
[АДАПТАЦІЯ ДО КОНТЕКСТУ КРАЇНИ]: Додайте засоби досягнення результату, які сприяють досягненню одного або кіль-
кох РЕЗУЛЬТАТІВ. Приклади таких засобів можна знайти у підрозділах «Як?» кожного відповідного розділу посібника з ре-
алізації LIVE LIFE.

ПОКАЗНИКИ ЗАСОБІВ ДОСЯГНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТУ 4:
Потрібно визначити відповідні показники ЗАСОБІВ ДОСЯГНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТУ.
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РЕЗУЛЬТАТ 5:
Бюджети сформова-
но, виділено кошти для 
впровадження прин-
ципів та підходів LIVE 
LIFE.

• ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТУ 5:
• % збільшення щорічних бюджетних 

асигнувань на заходи для запобігання 
самогубствам.

• Національний бюджет, передбачений 
для запобігання самогубствам, систе-
матично виділяється кожного року.

• ПРИПУЩЕННЯ ДЛЯ РЕЗУЛЬТАТУ 5:
• Існує бажання фінансувати запобігання само-

губствам.

ЗАСОБИ ДОСЯГНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТУ 5:
[АДАПТАЦІЯ ДО КОНТЕКСТУ КРАЇНИ]: Додайте засоби досягнення результату, які сприяють досягненню одного або кіль-
кох РЕЗУЛЬТАТІВ. Приклади таких засобів можна знайти у підрозділах «Як?» кожного відповідного розділу посібника з ре-
алізації LIVE LIFE.

ПОКАЗНИКИ ЗАСОБІВ ДОСЯГНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТУ 5:
Потрібно визначити відповідні показники ЗАСОБІВ ДОСЯГНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТУ.

РЕЗУЛЬТАТ 6:
Впроваджено або 
вдосконалено систе-
ми нагляду за само-
губствами/самоушко-
дженнями.

Моніторинг та оціню-
вання сприяють на-
буттю національних 
та специфічних для 
програми знань щодо 
впровадження LIVE 
LIFE.

ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТУ 6:
• У країні створена система реєстрації 

актів цивільного стану та природного 
руху населення (CRVS).

• % або кількість лікарень чи регіонів, 
задіяних у системі нагляду за самоуш-
кодженнями.

• Дані про смертність від самогубства 
та самоушкодження класифікова-
ні хоча б за віком, статтю та засобами 
скоєння.

• Дані, що надаються чинними система-
ми нагляду, мають високу якість.

• Моніторинг системи показників LIVE 
LIFE зі щорічним звітуванням.

• Публікація результатів оцінювання 
впровадження LIVE LIFE (у погодже-
ний період часу).

ПРИПУЩЕННЯ ДЛЯ РЕЗУЛЬТАТУ 6:
• Існує технічний потенціал для виконання ро-

боти; інформаційні системи охорони здоров’я 
доступні в контексті, та адвокація залучення 
інформаційних систем охорони здоров’я; по-
тенціал інтеграції з діючими механізмами наг-
ляду (наприклад, щодо інфекційних захворю-
вань).

ЗАСОБИ ДОСЯГНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТУ 6:
[АДАПТАЦІЯ ДО КОНТЕКСТУ КРАЇНИ]: Додайте засоби досягнення результату, які сприяють досягненню одного або кіль-
кох РЕЗУЛЬТАТІВ. Приклади таких засобів можна знайти у підрозділах «Як?» кожного відповідного розділу посібника з ре-
алізації LIVE LIFE.

ПОКАЗНИКИ ЗАСОБІВ ДОСЯГНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТУ 6:
Потрібно визначити відповідні показники ЗАСОБІВ ДОСЯГНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТУ.
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РЕЗУЛЬТАТ 7:
Смертність від само-
губств зменшилася 
завдяки обмеженню 
доступу до засобів ско-
єння самогубства.

ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТУ 7:
• % зміни (зменшення) смертності від 

самогубств залежно від способу 
(адаптовано до контексту країни).

• Кількість вжитих заходів щодо обме-
ження доступу до засобів скоєння са-
могубства.

ПРИПУЩЕННЯ ДЛЯ РЕЗУЛЬТАТУ 7:
• У країнах діють системи нагляду, які перед-

бачають моніторинг засобів скоєння самогуб-
ства/самоушкодження.

• У країнах є механізми реєстрації, ліцензування 
або моніторингу засобів скоєння самогубства.

• Засіб піддається обмеженню (наприклад, пе-
стициди, вогнепальна зброя).

ЗАСОБИ ДОСЯГНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТУ 7:
[АДАПТАЦІЯ ДО КОНТЕКСТУ КРАЇНИ]: Додайте засоби досягнення результату, які сприяють досягненню одного або кіль-
кох РЕЗУЛЬТАТІВ. Приклади таких засобів можна знайти у підрозділах «Як?» кожного відповідного розділу посібника з ре-
алізації LIVE LIFE.

ПОКАЗНИКИ ЗАСОБІВ ДОСЯГНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТУ 7:
Потрібно визначити відповідні показники ЗАСОБІВ ДОСЯГНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТУ.

РЕЗУЛЬТАТ 8:
Відповідальне висвіт-
лення у ЗМІ теми са-
могубства.

ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТУ 8:
• Кількість або % матеріалів, які не від-

повідають національним стандартам 
або рекомендаціям.

• Кількість або % матеріалів, які містять 
посилання на ресурси, куди можна 
звернутися за допомогою.

• Кількість або % матеріалів, які містять 
історії подолання життєвих стресових 
ситуацій або суїцидальних думок, а 
також про те, як отримати допомогу.

ПРИПУЩЕННЯ ДЛЯ РЕЗУЛЬТАТУ 8:
• У країнах діють механізми моніторингу ЗМІ.

• У співпраці із засобами масової інформації 
країни розробили рекомендації або стандарти 
відповідального висвітлення та механізми під-
звітності.

ЗАСОБИ ДОСЯГНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТУ 8:
[АДАПТАЦІЯ ДО КОНТЕКСТУ КРАЇНИ]: Додайте засоби досягнення результату, які сприяють досягненню одного або кіль-
кох РЕЗУЛЬТАТІВ. Приклади таких засобів можна знайти у підрозділах «Як?» кожного відповідного розділу посібника з ре-
алізації LIVE LIFE.

ПОКАЗНИКИ ЗАСОБІВ ДОСЯГНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТУ 8:
Потрібно визначити відповідні показники ЗАСОБІВ ДОСЯГНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТУ.
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РЕЗУЛЬТАТ 9:
Життєві навички мо-
лоді розвивають через 
універсальні психосо-
ціальні підходи.

ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТУ 9:
• Кількість або % шкіл чи навчальних 

закладів, які практикують універсальні 
психосоціальні підходи для підлітків.

• % зміни рівня смертності від само-
губств серед підлітків віком 15–19 ро-
ків або молодих людей.

ПРИПУЩЕННЯ ДЛЯ РЕЗУЛЬТАТУ 9:
• Існує координація дій з розробниками націо-

нальних навчальних програм.

• Існує спроможність та компетенція для впро-
вадження універсальних психосоціальних під-
ходів у навчальних закладах.

• Країни мають CRVS або системи нагляду, які 
фіксують соціально-демографічні дані (вік) та 
причини смерті.

• Країни мають механізми збору даних у на-
вчальних закладах (у тому числі для встанов-
лення базових даних щодо соціально-емоцій-
них життєвих навичок).

ЗАСОБИ ДОСЯГНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТУ 9:
[АДАПТАЦІЯ ДО КОНТЕКСТУ КРАЇНИ]: Додайте засоби досягнення результату, які сприяють досягненню одного або кіль-
кох РЕЗУЛЬТАТІВ. Приклади таких засобів можна знайти у підрозділах «Як?» кожного відповідного розділу посібника з ре-
алізації LIVE LIFE.

ПОКАЗНИКИ ЗАСОБІВ ДОСЯГНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТУ 9:
Потрібно визначити відповідні показники ЗАСОБІВ ДОСЯГНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТУ.

РЕЗУЛЬТАТ 10:
Медичні та громадські 
заклади (державні, 
приватні, неурядові та 
некомерційні служби, 
а також інші сектори, 
такі як освіта) здатні 
компетентно проводи-
ти раннє виявлення, 
оцінку, ведення та по-
дальший супровід осіб, 
що намагалися скоїти 
самогубство або ма-
ють суїцидальну пове-
дінку. 

ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТУ 10:
• Кількість компетентно виявлених ви-

падків самоушкодження.

• Кількість компетентно оцінених випад-
ків самоушкодження.

• Кількість компетентно ведених випад-
ків самоушкодження.

• Кількість ланцюгів направлень, які

• 1) задокументовано, 2) поширено та 3) 
застосовано медичними і громадськи-
ми працівниками.

• % випадків самоушкодження, встанов-
лених у медичних закладах первинної 
ланки, лікарнях чи громадських уста-
новах або службах, щодо яких у гро-
мадах здійснюють подальший супро-
від.

• % осіб, що втратили близьких через 
самогубство, які отримали своєчасну 
поственційну підтримку.

ПРИПУЩЕННЯ ДЛЯ РЕЗУЛЬТАТУ 10:
• Оцінка компетентності розробляється та про-

водиться особами, технічно компетентними 
у питаннях виявлення, оцінки, ведення та по-
дальшого супроводу самоушкоджень/само-
губств.

• Країни мають інформаційні системи охорони 
здоров’я, які передбачають послідовне веден-
ня обліку між різними медичними та громад-
ськими системами, такими як записи медичних 
та соціальних служб.

• Медичні працівники мають можливість здійс-
нювати подальший супровід після виписки па-
цієнта.

• Самоушкодження реєструється у медичних 
документах, тобто існує нагляд за самоушко-
дженнями.

ЗАСОБИ ДОСЯГНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТУ 10:
[АДАПТАЦІЯ ДО КОНТЕКСТУ КРАЇНИ]: Додайте засоби досягнення результату, які сприяють досягненню одного або кіль-
кох РЕЗУЛЬТАТІВ. Приклади таких засобів можна знайти у підрозділах «Як?» кожного відповідного розділу посібника з ре-
алізації LIVE LIFE.

ПОКАЗНИКИ ЗАСОБІВ ДОСЯГНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТУ 10:
Потрібно визначити відповідні показники ЗАСОБІВ ДОСЯГНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТУ.
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(https://www.who.int/initiatives/sdg3-global-action-plan, accessed 1 January 2021).

• Global status report on noncommunicable diseases. Geneva: World Health Organization; 2011 (https://apps.who.int/iris/bitstream/ha
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• Campaign materials: animations. What emergency workers, health workers, teachers and employers can do to help prevent suicide. 
Geneva: World Health Organization (https://www.who.int/health-topics/suicide/campaign-materials-animations, accessed 1 January 
2021).

• Campaign materials: handouts. What emergency workers, health workers, teachers, prison officers, media professionals and 
employers can do to help prevent suicide. Geneva: World Health Organization (https://www.who.int/health-topics/suicide/campaign-
materials-handouts, accessed 1 January 2021).
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• Preventing suicide: a global imperative. Geneva: World Health Organization; 2014 (https://www.who.int/publications/i/
item/9789241564779, accessed 1 January 2021).

• World Mental Health Day. Geneva: World Health Organization (https://www.who.int/mental_health/world-mental-health-day/
previous_WMHDs/en/, accessed 1 January 2021).

• World Suicide Prevention Day. Geneva: World Health Organization (https://www.who.int/mental_health/prevention/suicide/wspd/en/, 
accessed 1 January 2021).

Зовнішні джерела

• #308conversations. Ottawa: Mental Health Commission of Canada (https://www.mentalhealthcommission.ca/
English/308conversations, accessed 1 January, 2021).

• #SpottheSigns Campaign. Warrington, United Kingdom (https://www.papyrus-uk.org/spotthesigns/, accessed 1 January 2021).

• #Youcantalk Campaign. Newcastle, Australia (https://lifeinmind.org.au/youcantalk, accessed 1 January 2021).

• 320 Changes Direction Campaign, USA (https://www.changedirection.org/320-changes-direction/, accessed 1 January 2021).

• Be The 1 To Campaign, USA (https://www.bethe1to.com/, accessed 1 January 2021).

• Befrienders Kenya (http://www.befrienderskenya.org/, accessed 1 January 2021).

• Busting Myths Campaign. Beyond Blue. Melbourne, Australia (https://www.beyondblue.org.au/, accessed 1 January 2021). 

• Check Your Mates Campaign, Australia (www.checkyourmates.com.au/, accessed 1 January 2021).

• Creating an effective suicide prevention awareness campaign. Ottawa: Mental Health Commission of Canada (https://www.
mentalhealthcommission.ca/sites/default/files/2020-01/roh_safe_activities_eng.pdf, accessed 1 January 2021).

• Framework for successful messaging (http://suicidepreventionmessaging.org/, accessed 1 January 2021).

https://www.iasp.info/decriminalisation.php
https://www.iasp.info/decriminalisation.php
https://www.sprc.org/sites/default/files/State%20Suicide%20Prevention%20Plans%20and%20Leadership%20Guidance.pdf?utm_source=Weekly+Spark+6%2F5%2F20&utm_campaign=Weekly+Spark+June+5%2C+2020&utm_medium=email
https://www.sprc.org/sites/default/files/State%20Suicide%20Prevention%20Plans%20and%20Leadership%20Guidance.pdf?utm_source=Weekly+Spark+6%2F5%2F20&utm_campaign=Weekly+Spark+June+5%2C+2020&utm_medium=email
https://www.sprc.org/sites/default/files/State%20Suicide%20Prevention%20Plans%20and%20Leadership%20Guidance.pdf?utm_source=Weekly+Spark+6%2F5%2F20&utm_campaign=Weekly+Spark+June+5%2C+2020&utm_medium=email
https://www.tspn.org/about/
https://theactionalliance.org/sites/default/files/transformingcommunitiespaper.pdf
https://theactionalliance.org/sites/default/files/transformingcommunitiespaper.pdf
https://www.sprc.org/resources-programs/way-forward-pathways-hope-recovery-and-wellness-insights-lived-experience
https://www.sprc.org/resources-programs/way-forward-pathways-hope-recovery-and-wellness-insights-lived-experience
https://theactionalliance.org/our-strategy/lived-experience
https://theactionalliance.org/our-strategy/lived-experience
https://www.who.int/health-topics/suicide/campaign-materials-animations
https://www.who.int/health-topics/suicide/campaign-materials-handouts
https://www.who.int/health-topics/suicide/campaign-materials-handouts
https://www.who.int/docs/default-source/mental-health/depression/suicide-04-handouts-depression.pdf?sfvrsn=7c5eaac4_2
https://www.who.int/docs/default-source/mental-health/depression/suicide-04-handouts-depression.pdf?sfvrsn=7c5eaac4_2
https://www.who.int/docs/default-source/mental-health/depression/life-worth-living-03-handouts-depression.pdf?sfvrsn=a4fb25b5_2
https://www.who.int/docs/default-source/mental-health/depression/life-worth-living-03-handouts-depression.pdf?sfvrsn=a4fb25b5_2
https://www.who.int/publications/i/item/9789241564779
https://www.who.int/publications/i/item/9789241564779
https://www.who.int/mental_health/world-mental-health-day/previous_WMHDs/en/
https://www.who.int/mental_health/world-mental-health-day/previous_WMHDs/en/
https://www.who.int/mental_health/prevention/suicide/wspd/en/
https://www.mentalhealthcommission.ca/English/308conversations
https://www.mentalhealthcommission.ca/English/308conversations
https://www.papyrus-uk.org/spotthesigns/
https://lifeinmind.org.au/youcantalk
https://www.changedirection.org/320-changes-direction/
https://www.bethe1to.com/
http://www.befrienderskenya.org/
https://www.beyondblue.org.au/
http://www.checkyourmates.com.au/
https://www.mentalhealthcommission.ca/sites/default/files/2020-01/roh_safe_activities_eng.pdf
https://www.mentalhealthcommission.ca/sites/default/files/2020-01/roh_safe_activities_eng.pdf
http://suicidepreventionmessaging.org/


130  |   LIVE LIFE   

РАННЄ ВИЯВЛЕННЯ, ОЦІНКА,  ВЕДЕННЯ ТА ПОДАЛЬШИЙ СУПРОВІД ОСІБ ІЗ СУЇЦИДАЛЬНОю ПОВЕДІНКОю

• Inside My Mind Campaign, Australia (www.insidemymind.org.au, accessed 1 January 2021).

• Campaign resources, International Association for Suicide Prevention (https://iasp.info/resources/World_Suicide_Prevention_
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suicide-prevention, accessed 1 January 2021).

• Applied Suicide Intervention Skills Training (ASIST). Calgary, Canada (https://www.livingworks.net/asist, accessed 1 January 2021).
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