


بسمه تعالی

اقدامات پیشگیرانه در استان ایالم

دکتر کوروش سایه میری

استاد  آمار زیستی

رئیس مرکز تحقیقات پیشگیری از آسیب های روانی 

اجتماعی



ما اعتقاد داریم افرادی که خودکشی نموده اند در زمینه پیشگیری از 

.خودکشی بهتر می توانند به ما راهکار بدهند

وید اکثر افراد به دلیل اینکه نمی دانند که چه بگویند و چطور باید بگ

.از ارائه راهکار ترس دارند

احساس همدردی ودلسوزی با افراد در معرض خطر خودکشی،نشان 

دادن نگرانی از مشکالت آنها ،و اینکه افرادی که در معرض 

خودکشی هستند بدانند منابعی چه به لحاظ عاطفی و چه به لحاظ 

مالی برای کمک به آنها وجد دارد می تواند  در پیشگیری از 

.خودکشی موثر باشد

برخی معتقد اند که صحبت کردن در مورد خودکشی ممکن است 

خطر خودکشی در افراد مستعد خودکشی را افزایش دهد ولی شواهد 

نشان می دهد پیشنهاد کمک و حمایت و کوش کردن به درد دل افراد 

.درمانده و اندوهگین  باعث کاهش خودکشی می شود



استراتژیهای موفق در پیشگیری از خودکشی

با توجه به مطالعات انجام شده در دنیا استراتژیهای موفق در پیشگیری از 
:خودکشی به هفت دسته تقسیم شده اند

محدود کردن دسترسی به وسایل کشنده–۱

حفظ تماس بین کادر درمان و بیماران بستری در بیمارستان به علت –۲
خودکشی پس از ترخیص این بیماران

تاسیس مرکز اورژانس خودکشی و اختصاص خطوط ویژه به این مرکز–۳

آموزش پزشکان عمومی و کادر بهداشتی درمانی در راستای پیشگیری از –۴
خودکشی

برنامه ریزی جهت آموزش در مدارس–۵

سازماندهی دوباره سیستمهای مراقبتی و ادغام در برنامه های بهداشتی و –۶
سالمت

انتشارات و آموزش عمومی–۷



ثبت موارد خودکشی

محدود کردن دسترسی به وسایل کشنده

راد آموزش پرسنل بهداشتی درمانی جهت شناسایی اف

در معرض خطر و ارجاع آن ها به روانپزشکان و  

روانشناسان  

آموزش در زمینه پیشگری از خودکشی

ارجاع افراد در معرض خطر به بهزیستی
–آموزش پزشکان عمومی و کادر بهداشتی درمانی

در راستای پیشگیری از خودکشی



خودکشیوضعیت روانی و شرایط افراد در هنگام اقدام به 

ق سابقه خودکشی موف)خانوادهسابقه خودکشی در :  ساله ۲۴خانم 
(زن عمو عموو  )در خانواده

آهنگ خودکشیگوش دادن به هنگام دلیل خاصی یک خانم بدون 
(خواهرش به دلیل خودکشی بوده استشاهد مرگ ) می کند 

تصادی  سابقه اقدام به خودکشی قبلی،  متاهل و به دلیل مشکالت اق
و بیکاری و عدم پرداخت هزینه های زندگی

بانی اطرافیان  با او، وطی  صحبت با یکی از اقوام عصعصبانیت 
.استشده و اقدام نموده 



شده وبعد از فوت همسر افسرده : ساله ۲۷خانم 

.به خودکشی فکر می کرده همیشه 

وقتی موبایل همسرش را چک می کنه متوجه می شود ساله ۱۷خانم 

رابطه دارددیگری همسرش با فرد 
استرس امتحان کنکور : ساله ۲۲خانم 

برادرهایش مشکل اعتیاد داشته و با وجود اینک ازدواج نموده  در 
زندگیش دخالت می کردند 

اعتیاد پسرش و اینکه وسایل خانه را می فروخت: ساله۶۵خانم 

به خاطر حرف مردم تحت فشار زیادی بوده و توسط :ساله ۱۷دختر 
خانواده نیز درک نشده و از اقدام به خودکشی خود هم پشیمان نیست

نا امیدی از زندگی 

برادر شوهرش حلق آویز و خودش نیز حلق آویز و :  ساله۳۲خانم 
افسردگی پس از زایمان داشته

مشاجره با فرزند: ساله ۵۶خانم 



دختر بچه هفت ساله به دلیل اینکه پدرش مادرش را 

اذیت   آزار می کرده

و پدرش معتاد و بیکار بوده خودکشی با تعداد 

زیادی قرص داشته و از خودکشی خود اظهار 
.پشیمانی نکرده بود

ساله به دلیل اینکه در خانواده  نقش خود را 88پیرمرد 

.از دست داده بود 

شوهر -ساله به خاطر سوء ظن و تهمت شوهر۳۳خانم 

معتاد بوده

ساله لیسانس حقوق به دلیل بیکاری و ۳۵آقای مجرد 

گیر 

دادن مادر به خاطر شغل  







درصد از افرادی که خودکشی نموده 57/9حدود

. بودند زن بوده اند

سال با انحراف معیار 24/8میانگین سن خودکشی 

.سال بوده است11/2

حدود نیمی از افرادی که خودکشی نموده اندسن 

آنها سی % 80سال است و سن حدود ۲۲زیر 

.  سال و کمتر است














