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L'OMS adverteix que cada 40
segons una persona es suïcida al
món
"És un toc d'atenció per fer front a un gran problema de salut pública que ha estat
envoltat en un tabú durant massa temps", explica Margaret Chan, directora
general de l'organització
L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha alertat en un informe
(http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/131056/1/9789241564779_eng.pdf?ua=1) que cada 40
segons una persona es suïcida al món. Per cadascuna d'aquestes, unes altres 20 ho intenten.
L'estudi compta amb dades de 172 països entre els anys 2000 i 2012. En aquest últim any, el
total de suïcidis a nivell mundial va arribar a 803.900. "És un toc d'atenció per fer front a un gran
problema de salut pública que ha estat envoltat en un tabú durant massa temps", explica
Margaret Chan, directora general de l'organització.
Las taxes de suïcidi més altes es situen a la Guyana, Corea del Nord i del Sud, l'est d'Àfrica, Índia,
Japó i Rússia, països on l'índex arriba a fins a 44 suïcidis per cada 100.000 habitants. Per contra,
les xifres més baixes es situen al nord d'Àfrica, Aràbia Saudita, Indonèsia i Mèxic, amb una taxa
que no supera els 5 suïcidis per 100.000 habitants. L'estat espanyol també registra una dada força
reduïda, amb una taxa de 5,1.
El grau de benestar sembla determinant. El 75,5% dels suïcidis del 2012 (606.700) es van produir
en països amb un nivell d'ingressos baix o mitjà front al 24,5% (197.200) dels països amb un alt
nivell d'ingressos. Per gènere, els homes cometen més suïcidis que les dones. Per edats, els
països amb rendes altes tenen el seu pic de suïcidis en el grup d'entre 15 i 29 anys mentre que en
els d'ingressos baixos i mitjans, el punt més crític està en el grup de persones d'entre 30 i 49 anys.
Amb tot, l'OMS subratlla la importància de posar en marxa plans de prevenció. En total, 28 països a
tot el món en tenen i l'estat espanyol no figura en la llista de l'informe de l'organització.
Informe de l'Organització Mundial de la Salut sobre el suïcidi
(http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/131056/1/9789241564779_eng.pdf?ua=1)
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