
СЗО ПРИЗОВАВА СВЕТЪТ ДА ИНВЕСТИРА НЕЗАБАВНО 

В ПСИХИЧНОТО ЗДРАВЕ 

  
„Да инвестираме в психично здраве“. Под този наслов ще преминават събитията, с 

които ще бъде отбелязан тазгодишният Световен ден на психичното здраве – 10 

октомври, съобщи пресслужбата на СЗО. Оттам уточниха, че призивът на световната 

организация е инвестициите да стартират още на 1 септември, информира Zdrave.net на 

29.08.2020 г. 

 

„Световният ден на психичното здраве е възможност светът да се събере и да 

започне да преодолява историческото пренебрегване на психичното здраве“, заяви д-р 

Тедрос Аданом Гебрейесус, генерален директор на Световната здравна организация. 

 

По думите му вече се виждат последиците от пандемията COVID-19 върху 

психичното благополучие на хората и това е само началото. 

 

„Ако не поемем сериозни ангажименти за увеличаване на инвестициите в 

психичното здраве в момента, здравните, социалните и икономическите последици ще 

се появят напред във времето и ще бъдат много сериозни“, предупреди д-р Гебрейесус. 

 

СЗО от години поставя акцент върху темата за психичното здраве като една от най-

пренебрегваните области на общественото здраве. Статистиката на световната 

организация сочи, че близо 1 млрд. души по света живеят с психично разстройство, а 3 

млн. умират всяка година от злоупотреба с  алкохол. На всеки 40 секунди един човек 

умира след самоубийство.   

 

Експертите на световната организация обръщат внимание на факта, че в момента 

милиарди хора по света са засегнати от пандемията COVID-19, и това оказва 

допълнително негативно отражение върху психичното здраве. 

 

Според СЗО сравнително малко хора по света имат достъп до качествени 

психичноздравни услуги. В страните с ниски и средни доходи повече от 75% от хората с 

психични и неврологични заболявания и наркозависимост не получават никакво 

лечение. Наред с това, по цял свят все още са широко разпространени стигмата, 

дискриминацията, наказателната репресия и нарушенията на човешките права. 

 

Държавите изразходват средно само 2% от здравните си бюджети за психично здраве. 

Въпреки някои увеличения през последните години, международната помощ за развитие 

на психичното здраве никога не е надхвърляла 1% от цялата помощ за развитие на 

здравеопазването. Пренебрегнат остава и фактът, че за всеки един щатски долар, 

инвестиран в лечение на често срещани психични разстройства като депресия и 

тревожност, има възвръщаемост от 5 щатски долара за подобряване на здравето и 

производителността. 

 

Ограниченият достъп до качествени, достъпни грижи за психичното здраве в света 

преди пандемията, и по-специално при хуманитарни извънредни ситуации и ситуации на 

конфликти, е допълнително намален поради COVID-19, тъй като пандемията нарушава 

нормалните здравни услуги по целия свят, подчертават от СЗО. 

 



По тези причини организацията, заедно със своите партньори -  Фондация 

„Обединени за глобално психично здраве“ и Световната федерация за психично здраве, 

призовава за мащабно увеличаване на инвестициите в психично здраве. 


