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бедност  Външни: 
 ·Развод;
 ·Загубва на близък човек;
 ·Финансови проблеми;
 ·Семейни проблеми;
 ·Проблеми на работното място;
 ·Проблеми в училище;
 ·Тормоз.
     Изследвайки нивата на самоубийствата в Южна Корея по области, ясно се

вижда, че северната част е с по-високи стойности. Една от причините е
слабо развитите икономически области. Изключение прави Сеул и областта
около него. 
  
 

Нива на самоубийствата в Южна Корея

      Световната здравна организация (СЗО) съобщи, че повече от 700 000 души умират от самоубийство всяка година и
представляват 1,3% от всички смъртни случаи през 2019 г. Организацията за икономическо сътрудничество и развитие
(ОИСР) посочва, че Южна Корея има най-висок брой самоубийствен коефициент за периода от 2003 до 2019 г. (24,6% на 100 000
души; 2019 г.). Самоубийството е петата водеща причина за смърт в Южна Корея и тази тенденция е по-изразена при
населението на възраст 10–59 години (самоубийството е първата и втората водеща причина за смърт при хора на възраст 10–
39 години и 40–59 години). Този проблем ни накара да потърсим причините и факторите, водещи към самоубийство в Южна
Корея.

Цел и задачи на изследването

Заключения и препоръки 

% Under US $5.50 Per Day-red

Бедност в Южна Корея за периода 2006 - 2016 г.

Change-grey

Смъртност 2003-2019 г. по възрастов и полов признак

мъже

Нива на самоубийствата в Южна Корея 2003-2019

Източници: https://www.who.int/
https://www.worldbank.org/en/

https://www.statista.com/topics/8622/suicide-in-south-korea/
https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/

          Нашето статистическо проучване показва, че самоубийствата в Южна
Корея се дължат основно на два фактора - стрес и бедност. Хиляди семейства
загубват близките си всеки ден. За да променим тази статистика, е нужно да  
говорим за психичното здраве и то от най-ранна детска възраст.
          Нашата препоръка е да има повече организации, занимаващи се с
превенция на стрес. Ангажиране на медии, организации и училища за
популяризиране на проблем и вземане на мерки за намаляване на стреса.
Цялостна държавна политка насочена към бедността и опазване на
общественото психично здраве. 

    Една от основните причини за самоубийство е стресът. Честотата на
самоубийствата в световен мащаб по този показател според ОИСР е с най-висока
тежест, за тежки (24,8% на 100 000) или минимални (13,3% на 100 000) нива на стрес у
дома, и на работното място. Стресът се дължи на разнообразни фактори, които го
причиняват. Факторите, които подтикват хората към самоубийството се разделят
на:

жени

Възраст

Души

 

Основни фактори и причини водещи до самоубийство

Причини и фактори

   В много страни включително и в Южна Корея, хората предпочитат
самоубийството пред това да разговарят за проблемите си и да разкриват
чувствата си и за тях това е по-лесният вариант. Най-уязвимата група
това са подрастващите. За съжаление, няма как нивата на самоубийства да
се нулират, но могат да се намалят, поне малко. 

да изследваме основните причини и фактори водещи към самоубийство;
да изследваме смъртността от самоубийства по възрастова и полова структура и разпределението им
по райони.

      Нашето изследване има за цел да покаже нивата на самоубийства в Южна Корея. За постигането на
целта си поставяме следните задачи:

Мотиви за този проект

 Вътрешни:
 ·Хронично безпокойство;
 ·Негативното мнение за самия себе си;
 ·Песимизъм;
 ·Перфекционизъм.
  
 

От анализа на данните за причините за
самоубийство с висок дял са депресията с 30% и
проблемите вкъщи. 

От графиката се
вижда, че през 2012
г. бедността е
нарастнала с 0,5%.
  
 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.worldbank.org%2Fen%2Fhome%3Ffbclid%3DIwAR2HnuGTfo_lf3FsjUR9i2aUV8lNl-LvOa9RvxCpqHbjQjgITcibEj4Tj3Y&h=AT30uQRW58hN5yn3LSc_D-VihHkj4i3ZjcTLK6oSU4TjkxUdww9kSHP4VN6re_vQVgKwpb9g4QlM-O_sLV7-dNg9YvucHA51zgpSg5_2yq1xGmO9twz3qzm6kkrfimWygRf2sQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.statista.com%2Ftopics%2F8622%2Fsuicide-in-south-korea%2F%3Ffbclid%3DIwAR3Xirq7YAbqY4mYc65x_vREyRoyRZLi6X2Qy_bBaQfF1V9ahehg5viGr1A&h=AT30uQRW58hN5yn3LSc_D-VihHkj4i3ZjcTLK6oSU4TjkxUdww9kSHP4VN6re_vQVgKwpb9g4QlM-O_sLV7-dNg9YvucHA51zgpSg5_2yq1xGmO9twz3qzm6kkrfimWygRf2sQ

