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نوزدهم شهریور ماه ـ روز جهانی پیشگیری از خودکشی

مجمــع بیــن املللــی پیشــگیری از خودکشــی )IASP( همــه 

ســاله روز دهــم ســپتامرب ) نوزدهــم شــهریور مــاه( را بــه 

عنــوان روز جهانــی پیشــگیری از خودکشــی نامگــذاری 

منــوده اســت. بــرای گرامیداشــت ایــن روز، ســاالنه شــعاری 

نیــز انتخــاب مــی گــردد تــا بــه فعالیــت هــای پیشــگیری 

ــری داده شــود.  ــتاب مناســب ت ــت و ش از خودکشــی جه

امســال بــرای دومیــن بــار پیاپــی، شــعار » کار بــا یکدیگــر بــرای پیشــگیری از خودکشــی« 

)Working Togethr to Prevent Suicide(، انتخــاب و بــرای ســال آینــده نیــز ایــن شــعار 

تکــرار میگــردد.

ــده  ــن پدی ــگیری از ای ــه پیش ــت ک ــر آن اس ــه خاط ــوق ب ــعار ف ــر ش ــد ب ــاب و تاکی انتخ

ــد.  ــی باش ــادی م ــای بســیار زی ــازمان ه ــا و س ــراد، نهاده ــکاری اف ــد هم ــده، نیازمن پیچی

اعضــا خانــواده، دوســتان، همــکاران، آحــاد جامعــه، متخصصیــن مراقبــت هــای بهداشــتی، 

ســازمان هــای مــردم نهــاد، نهادهــای دولتــی و مقامــات حکومتــی، همگــی در پیشــگیری 

از خودکشــی نقــش بســیار موثــری دارنــد. بــه خصــوص اگــر فعالیــت هــای پیشــگیری از 

خودکشــی بــه صــورت جامــع، هامهنــگ، کارآمــد و چنــد بعــدی طراحــی و اجــرا گردنــد. 

جمعیــت علمــی پیشــگیری از خودکشــی ایــران مفتخــر اســت کــه چهارمیــن بولــن خــود 

را نزدیــک بــا روز جهانــی پیشــگیری از خودکشــی تقدیــم عالقــه منــدان مــی منایــد. ماننــد 

همیشــه منتظــر دریافــت نظــرات، پیشــنهادها، اخبــار و مقــاالت شــام در زمینــه پیشــگیری 

ــد  ــی توانی ــم. م ــتفاده منایی ــا اس ــی از آنه ــای آت ــامره ه ــا در ش ــتیم ت ــی هس از خودکش

مطالــب ارزشــمند خودتــان را از طریــق ایمیــل جمعیــت بــرای مــا ارســال مناییــد.

  دکرت محسن رضائیان _ رئیس جمعیت علمی پیشگری از خودکشی ایران
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اهمیت گروه اهی خودیاری ربای بازماندگان
گــروه هــای خودیــاری متشــکل از افــرادی هســتند کــه مســتقیام تحــت تاثیــر یــک موضــوع، موقعیــت یــا نگرانــی 

خــاص قــرار دارنــد. آنهــا توســط اعضــای خــود اداره مــی شــوند، بــه ایــن معنــا کــه افــراد گــروه فعالیــت هــا و اولویــت 

هــای گــروه خــود را تعییــن مــی کننــد. ایــن در حالــی اســت کــه بســیاری از گــروه هــای خودیــاری کمــک هایــی از 

خــارج از گــروه ماننــد متخصصــان ســایر گــروه هــا و اعضــای تصمیــم گیرنــده دریافــت مــی کننــد.

بازمانــدگان خودکشــی نســبت بــه مــرگ عزیزانشــان احســاس مســئولیت بیشــرتی در مقایســه بــا افرادیکــه عزیزانشــان 

را بــا مــرگ طبیعــی از دســت داده انــد گــزارش مــی دهنــد. احساســات رشم و اســتیگامی اجتامعــی آنهــا را از افرادیکــه 

عزیــزان خــود را بــه مــرگ طبیعــی از دســت داده انــد جــدا مــی کنــد. بازمانــدگان بــه احتــامل بــاال زمــان بیشــرتی 

رصف فکــر کــردن بــه انگیــزه هــای فــرد اقــدام کننــده مــی کننــد. ایــن فــرض همگانــی کــه والدیــن مســئول واکنــش 

ــد، در  ــه وســیله خودکشــی از دســت داده ان ــی کــه  فرزندانشــان را ب ــد والدین هــای فرزندانشــان هســتند مــی توان

وضعیــت دشــوار اخالقــی و اجتامعــی قــرار دهــد. تابوهــای بســیار بیشــرتی دربــاره خودکشــی نســبت بــه هــر نــوع 

مــرگ دیگــری وجــود دارد. بازمانــدگان خودکشــی اغلــب بســیار برایشــان دشــوار اســت کــه خودکشــی عزیزانشــان را 

بپذیرنــد و اغلــب از صحبــت کــردن دربــاره خودکشــی احســاس ناراحتــی مــی کننــد. بنابرایــن بازمانــدگان خودکشــی 

مجــال کمــرتی بــرای صحبــت دربــاره غــم و انــدوه ناشــی از ســوگ شــان نســبت بــه ســایر افــراد دارنــد.

گــروه هــای خودیــاری مــی تواننــد زمــان هایــی کــه فقــدان ارتباطــات موثــر مــی توانــد رونــد بهبــودی را بــه تاخیــر 

بیانــدازد بســیار کمــک کننــده باشــند. جمــع شــدن بازمانــدگان خودکشــی کنــار هــم فرصتــی را بــرای آنــان فراهــم مــی 

کنــد تــا بــا افرادیکــه بــه دلیــل داشــن تجربــه مشــابه آنهــا را کامــال درک مــی کننــد، صحبــت مناینــد. 

ــون دادن  ــی، همچ ــش آموزش ــد نق ــی توانن ــت و م ــب اس ــی غال ــه و غیرقضاوت ــی همدالن ــا فضای ــروه ه ــن گ در ای

اطالعاتــی دربــاره رونــد ســوگ، حقایقــی دربــاره خودکشــی و نقــش متخصصــان مختلــف ســالمت روان داشــته باشــند. 

عملکــرد مهــم دیگــر آن ›توامنندســازی‹ اســت. بــه معنــای مترکــز بــر توامننــد کــردن فــرد تــا کنــرتل بــر زندگــی خــود را 

مجــددا بازیابــد.
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توضیح کتاب

کتــاب حــارض بــه موضــوع خودکشــی و راه های پیشــگیری از آن از دیــدگاه روانشناســی اختصاص 

یافتــه اســت. شــناخت درمانــی یکــی از رویکردهــای درمانــی مهــم ســال هــای اخیــر اســت کــه 

کارایــی خــود را در درمــان بســیاری از اختــالالت روان پزشــکی از جملــه خودکشــی نشــان داده 

اســت. ایــن کتــاب بــه عنــوان بــه عنــوان یــک راهنــامی آموزشــی کار بــا افــراد خودکشــی گــرا بــا 

رویکــرد شــناختی ـ رفتــاری تدویــن شــده اســت. مــن ســاده کتــاب بــه درمانگــران کمــک مــی 

کنــد تــا فنــون و راهربدهــای درمانــی را رسیــع تــر یــاد بگیرنــد و بــه کار گیرنــد.

عنوان کتاب: خودکشی : از پیشگیری تا مداخله 

نویسندگان: دکرت بهروز قنربی، دکرت شیوا خالق پرست

انتشارات: عرص روشن بینی

توضیح کتاب

ــوزی و .. در  ــف، اپیدمیول ــی شــامل تعاری ــی کل ــه اطالعات ــس از ارائ ــدا پ ــاب حــارض ابت کت

رابطــه بــا خودکشــی بــه بحــث پیشــگیری از خودکشــی و راهکارهــای آن روش هــای مداخله 

ــی  ــاب اطالعات ــن کت ــه اســت. ای ــدگان پرداخت ــا بازمان در بحــران و شــیوه هــای برخــورد ب

ــرار  ــد ق ــی کنن ــت م ــه خودکشــی فعالی ــه در زمین ــرادی ک ــار اف ــد را در اختی ــع و مفی جام

خواهــد گرفــت.
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ــی  ــاب اطالعات ــن کت ــه اســت. ای ــدگان پرداخت ــا بازمان در بحــران و شــیوه هــای برخــورد ب

جامــع و مفیــد را در اختیــار افــرادی کــه در زمینــه پیشــگیری از خودکشــی فعالیــت مــی 

کننــد قــرار خواهــد داد.
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هــای  فعالیــت  از  گزارشــی 
›جمعیــت علمــی پیشــگیری از 

ایــران‹ خودکشــی 

از فعالیــت هــای  جمعیــت طراحــی و اجــرای طــرح هــای 

ــه  ــه یافت ــای خامت ــرح ه ــی از ط ــد. یک ــی باش ــی م تحقیقات

ــه  ــدگان ب ــی در اقــدام کنن ــری تلفن ــر ›پیگی ســال هــای اخی

خودکشــی‹ در ۴ اســتان آذربایجــان غربــی، کرمانشــاه، ایــالم 

ــا  ــن طــرح کــه ب و لرســتان مــی باشــد. در طــول اجــرای ای

همــکاری وزارت بهداشــت انجــام شــد، اعضــای جمعیــت و 

ــوزش و  ــه منظــور دادن آم وزارت بهداشــت ســفرهایی را ب

نظــارت بــر اجــرای طــرح داشــتند. پــس از یکســال اجــرای 

ــه  ــی ب ــزان خودکشــی در اســتان آذربایجــان غرب طــرح، می

ــر از میانگیــن کشــوری رســید.  ــن ت پایی

در مــاه هــای اخیــر مجــددا طرحــی بــا همیــن عنــوان پــس 

از بررســی چالــش هــای طــرح قبلــی توســط اعضــای هیئــت 

مدیــره و پیشــنهاداتی جهــت بهبــود اجــرای آن ثبــت شــده 

اســت. بــه دلیــل کاهــش میــزان خودکشــی در اســتان 

آذربایجــان غربــی در طــرح جدید، اســتان همــدان جایگزین 

ــت  ــن جمعی ــای ای ــت ه ــایر فعالی ــه س ــد. از جمل آن گردی

ــن  ــی اپلیکیش ــی اثربخش ــی و ارزیاب ــرح ›طراح ــی ط بررس

ــوم  ــه دانشــگاه عل ــوده اســت ک پیشــگیری از خودکشــی‹ ب

در  اصلــی  همــکاران  بهداشــت  وزارت  و  ایــالم  پزشــکی 

ــدود ۱۷  ــز ح ــون نی ــا کن ــد بود.ت ــرح خواهن ــن ط ــرای ای اج

کلیــپ آموزشــی از متخصصــان ایــن حــوزه و بیــامران دارای 

ســابقه اقــدام بــه خودکشــی بــا عناویــن »بــازی هــای آنالیــن 

ــر  ــل خط ــی«، »عوام ــود و خودکش ــه خ ــیب ب ــوق آس و مش

خودکشــی«، »خودکشــی در ســاملندان«، ›»باورهای نادرســت 

دربــاره خودکشــی«، »معنویــت و خودکشــی«، »صحبــت 

ــرای  ــخصی ب ــه ش ــک تجرب ــی«، »ی ــاره خودکش ــردن درب ک

مدیریــت موفــق بیــامری«، »افــکار خودکشــی و روش حــل 

مســاله«، »بایدهــا و نبایدهــای پــس از اقــدام به خودکشــی«، 

»اختــالل افرسدگــی و اقــدام به خودکشــی«، »نقــش مدیریت 

خشــم و اســرتس در پیشــگیری از خودکشــی«، »نحوه انتشــار 

خــرب خودکشــی در رســانه هــای مجــازی«، »خطــر اقــدام بــه 

خودکشــی در بیــامری هــای جســامنی«، »نقــش هــر فــرد در 

پیشــگیری از خودکشــی« تهیــه و منتــر شــده اســت. کلیــپ 

ــه آدرس  ــارات ب ــال آپ ــق کان ــور از طری ــی مذک ــای آموزش ه

دســرتس  در   https://www.aparat.com/irssp.iums.ac.ir

مــی باشــد.
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ــه  ــه یافت ــای خامت ــرح ه ــی از ط ــد. یک ــی باش ــی م تحقیقات

ســال هــای اخیــر »پیگیــری تلفنــی در اقــدام کننــدگان بــه 
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آذربایجــان غربــی در طــرح جدید، اســتان همــدان جایگزین 

ــت  ــن جمعی ــای ای ــت ه ــایر فعالی ــه س ــد. از جمل آن گردی

ــن  ــی اپلیکیش ــی اثربخش ــی و ارزیاب ــرح »طراح ــی ط بررس

ــوم  ــوده اســت کــه دانشــگاه عل پیشــگیری از خودکشــی« ب

پزشــکی ایــالم و وزارت بهداشــت همــکاران اصلــی در اجــرای 

ــز حــدود ۱۷ کلیــپ  ــون نی ــا کن ــود. ت ــد ب ــن طــرح خواهن ای

آموزشــی از متخصصــان ایــن حــوزه و بیــامران دارای ســابقه 
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آســیب بــه خــود و خودکشــی«، »عوامــل خطــر خودکشــی«، 

»خودکشــی در ســاملندان«، ›»باورهــای نادرســت دربــاره 

خودکشــی«، »معنویــت و خودکشــی«، »صحبــت کــردن 

دربــاره خودکشــی«، »یــک تجربــه شــخصی بــرای مدیریــت 

ــکار خودکشــی و روش حــل مســاله«،  ــامری«، »اف ــق بی موف

»بایدهــا و نبایدهــای پــس از اقــدام بــه خودکشــی«، »اختالل 

افرسدگــی و اقــدام بــه خودکشــی«، »نقــش مدیریــت خشــم 

و اســرتس در پیشــگیری از خودکشــی«، »نحــوه انتشــار خــرب 

خودکشــی در رســانه هــای مجــازی«، »خطــر اقــدام بــه 

خودکشــی در بیــامری هــای جســامنی«، »نقــش هــر فــرد در 
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مــی باشــد.
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Crisis معرفی ژورنال

 Crisis International and Suicide مجلــه 

Prevention یــک مجلــه بیــن املللی اســت کــه مقاالت 

اصیــل در رابطــه بــا خودکشــی و مداخلــه در بحــران را 

منتــر مــی کنــد. ایــن مجلــه مقاالتــی کــه تحقیقــات 

بنیادیــن و تجربــه هــای عملــی در ایــن زمینــه را شــامل 

 Crisis .ــد ــی ده ــرار م ــتقبال ق ــورد اس ــوند، م ــی ش م

ــات  ــوه نج ــورت بالق ــه ص ــه ب ــی ک ــن اطالعات همچنی

دهنــده زندگــی افرادانــد را بــرای متــام کســانیکه درگیــر 

مداخلــه در بحــران و پیشــگیری از خودکشــی هســتند 

منتــر مــی کنــد.

ــه در ســال  ــن مجل ــر )Impact Factor( ای رضیــب تاثی

 Jane 2019 برابــر بــا 2.2 بــوده و رسدبیــران ایــن مجلــه

ــرای  ــر وابســته( مــی باشــند. ب ــر وابســته(، Ella Arensman )رسدبی ــی(، Maria A. Oquendo )رسدبی ــر اصل Pirkis )رسدبی

مراجعــه بــه ایــن مجلــه و مطالعــه آن از آدرس https://us.hogrefe.com/products/journals/crisis مــی توانیــد اســتفاده 

کنیــد.

ــه  ــن مجل ــده در ای ــاپ ش ــاالت چ ــتفاده از مق اس

نیــاز بــه خریــداری داشــته و بــا توجه بــه عضویت 

ــران  ــی ای ــگیری از خودکش ــی پیش ــت علم جمعی

ــکان  ــت ام ــت در جمعی ــه Crisis، عضوی در مجل

ــه فراهــم  ــن مجل ــگان اعضــا را از ای دسرتســی رای

خواهــد کــرد.
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Crisis معرفی ژورنال
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روز پنجشــنبه ســوم مــرداد مــاه ســمینار یــک روزه توســط کمیتــه پیشــگیری از خودکشــی انجمــن روانپزشــکان ایــران در بیامرســتان 

بهارلــو دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران برگــزار شــد. ایــن ســمپوزیوم بــه همــت و تــالش جنــاب اقــای دکــرت حســن زاده رئیــس کمیتــه 

و رسکار خانــم دکــرت اعتصــام دبیــر محــرتم کمیتــه برگــزار شــد.

 در میــان ســخرنانان کارشناســان محــرتم وزارت بهداشــت از 

معاونــت بهداشــتی رسکار خانــم دکرت عباســی نــژاد و از معاونت 

درمــان رسکار خانــم دکــرت وحدانــی بــا بیــان مطالــب آموزنــده و 

مهمــی رشکــت منودنــد. همچنیــن از جمعیــت علمــی پیشــگیری 

ــراد ســخرنانی و  ــا ای ــی ب ــران آقــای دکــرت ملکوت از خودکشــی ای

ــمپوزیوم  ــن س ــتند. در ای ــور داش ــی حض ــرت فتح ــم دک ــز خان نی

موضــوع رفتــار هــای خودکشــی و پیشــگیری از آن از جنبــه 

ــوری،  ــار کش ــور، آم ــوع در کش ــت موض ــف  اهمی ــای مختل ه

مداخــالت دارویــی و غیــر دارویــی، جنبــه هــای قانونــی مــورد 

بحــث و بررســی قــرار گرفــت. 

کاری نیب بخشی ربای پیشگیری از خودکشی  فرصت اانثتسیی  هم
دکتر سید کاظم ملکوتی

  سمپوزیوم پیشگیری و ردمان رفتاراهی خودکشی سردبیر
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روز پنجشــنبه ســوم مــرداد مــاه ســمینار یــک روزه توســط کمیتــه پیشــگیری از خودکشــی انجمــن روانپزشــکان ایــران در بیامرســتان 

بهارلــو دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران برگــزار شــد. ایــن ســمپوزیوم بــه همــت و تــالش جنــاب آقــای دکــرت حســن زاده رئیــس کمیتــه 

و رسکار خانــم دکــرت اعتصــام دبیــر محــرتم کمیتــه برگــزار شــد.

 در میــان ســخرنانان کارشناســان محــرتم وزارت بهداشــت از 

معاونــت بهداشــتی رسکار خانــم دکرت عباســی نــژاد و از معاونت 

درمــان رسکار خانــم دکــرت وحدانــی بــا بیــان مطالــب آموزنــده و 

مهمــی رشکــت منودنــد. همچنیــن از جمعیــت علمــی پیشــگیری 

ــراد ســخرنانی و  ــا ای ــی ب ــران آقــای دکــرت ملکوت از خودکشــی ای

ــمپوزیوم  ــن س ــتند. در ای ــور داش ــی حض ــرت فتح ــم دک ــز خان نی

موضــوع رفتــار هــای خودکشــی و پیشــگیری از آن از جنبــه 

ــوری،  ــار کش ــور، آم ــوع در کش ــت موض ــف  اهمی ــای مختل ه

مداخــالت دارویــی و غیــر دارویــی، جنبــه هــای قانونــی مــورد 

بحــث و بررســی قــرار گرفــت. 

کاری نیب بخشی ربای پیشگیری از خودکشی  فرصت اانثتسیی  هم
دکتر سید کاظم ملکوتی

روانپزکش، عضو هیئت علمی دااگشنه علوم زپشگی اریان
  سمپوزیوم پیشگیری و ردمان رفتاراهی خودکشی 
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از اهمیــت ایــن ســمپوزیم میتــوان بــه ایــن نکتــه نیــز اشــاره منــود کــه درآســتانه 

ــا از  روز جهانــی پیشــگیری از خودکشــی کــه هــر ســاله در کشــورهای مختلــف دنی

جملــه در ایــران روز 10 ســپتامیر مصــادف بــا 20 شــهریور مــی باشــد، برگــزار شــد.  

اهمیــت موضــوع پیشــگیری از خودکشــی بــرای بهداشــت جهانــی آن چنــان اهمیــت 

یافتــه اســت کــه در ســال جــاری، روز جهانــی بهداشــت روان بــه عنــوان »پیشــگیری 

از خودکشــی« نامیــده شــده اســت. 

ــور  ــم حض ــاره کن ــه آن اش ــمپوزیوم ب ــن س ــیه ای ــتم در حاش ــل هس ــه مای ــه ک آنچ

ــز  ــت و نی ــان وزارت بهداش ــت درم ــت و معاون ــت بهداش ــرتم معاون ــدگان مح مناین

مناینــدگان محــرتم ســازمان هــای مــردم نهــاد علمــی مربــوط بــه انجمــن روانپزشــکان 

ــت.  ــوده اس ــران ب ــی ای ــگیری از خودکش ــت پیش ــز جمعی ــران و نی ای

ســالها اســت کــه برنامــه ملــی پیشــگیری از خودکشــی توســط معاونــت بهداشــتی، 

مدیــر کل ســالمت روانــی و اعتیــاد در کشــور اجــرا مــی شــود و از ســال 98 پــس از 

ارزشــیابی برنامــه توســط مناینــدگان انجمــن جهانــی پیشــگیری از خودکشــی و نیــز ســازمان جهانــی بهداشــت، ژنــو، نســخه جدیــد بــه 

اجــرا گذاشــته خواهــد شــد. از برنامــه هــای جدیــد ایــن دفــرت ارتقــاء شــکبه مراقبــت هــای اولیــه در چهــار اســتان غربــی و ارایــه خدمــات 

ــای  ــتان ه ــا شهرس ــتان ه ــکاری بیامرس ــر مشــارکت هم ــه اخی ــد. در برنام ــه اجــرا درام ــال 96 ب ــه از س ــوده اســت ک ــی ب ــری تلفن پیگی

مشــارکت کننــده کــه تحــت نظــر معاونــت درمــان دانشــگاه هــای علــوم پزشــکی اســتان هــا مــی باشــند، در طــرح نقــش بســیار مهمــی 

در ثبــت اقــدام کننــدگان بــه خودکشــی و معرفــی انــان بــه شــبکه بهداشــت هــامن شهرســتان ایفــا مــی منایــد. 

حضــور فعــال معاونــت درمــان وزارت بهداشــت در پیشــگیری از خودکشــی خــرب نویــد بخــش و امیــدوار کننــده اســت کــه حضــور مناینــده 

محــرتم ایــن معاونــت رسکار خانــم دکــرت وحدانــی در ســمپوزیوم برگــزار شــده و قصــد جــدی معاونــت درمــان بــرای مداخلــه در پیشــگیری 

از خودکشــی، اتفــاق نویــد بخشــی اســت کــه بــه اســتحکام و موفقیــت برنامــه هــای پیشــگیری از خودکشــی کشــور خواهــد انجامیــد. 

در ایــن همــکاری بیــن بخشــی یقینــا کمیتــه علمــًیً پیشــگیری از خودکشــی انجمــن 

ــوم  ــگاههای عل ــد. در دانش ــا منای ــد ایف ــدی میتوان ــش کلی ــران نق ــکان ای روانپزش

پزشــکی کشــور بــه ویــژه در اســتان هــای غربــی کشــور، ایــالم، لرســتان، کرمانشــاه 

و آذربایجــان غربــی کــه برنامــه هــای ملــی و منطقــه ای پیشــگیری از خودکشــی بــه 

صــورت جــدی تــری اجــرا مــی شــود میتوانــد بــا فعــال منــودن شــاخه هــای اســتانی 

انجمــن بــرای مشــارکت در برنامــه هــای پیشــگیری از خودکشــی انــرژی و رسعــت 

بیشــرتی بــه ایــن برنامــه هــا تزریــق منایــد. در کنــار فعــال منــودن چنیــن حرکــت 

بیــن بخشــی، جــای خالــی معاونــت محــرتم تحقیقــات و فــن آوری وزارت بهداشــت 

ــه نظــر میرســد کــه برنامــه ریــزی منطقــه  و درمــان بیشــرت احســاس مــی شــود. ب

ــان بیشــرت در  ــه اســتان ان ــی دانشــگاههایی ک ــت هــای تحقیقات ــد معاون ای و تاکی

ــه شــناخت هــر چــه دقیقــرت  ــد ب ــار هــای خودکشــی اســت، مــی توان معــرض رفت

عوامــل خطــر و تدویــن برنامــه هــای پیشــگیری موفــق موثرتــر باشــد. 
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از اهمیــت ایــن ســمپوزیم میتــوان بــه ایــن نکتــه نیــز اشــاره منــود کــه در آســتانه 

ــا از  روز جهانــی پیشــگیری از خودکشــی کــه هــر ســاله در کشــورهای مختلــف دنی

جملــه در ایــران روز 10 ســپتامیر مصــادف بــا 20 شــهریور مــی باشــد، برگــزار شــد.  

اهمیــت موضــوع پیشــگیری از خودکشــی بــرای بهداشــت جهانــی آن چنــان اهمیــت 

یافتــه اســت کــه در ســال جــاری، روز جهانــی بهداشــت روان بــه عنــوان »پیشــگیری 

از خودکشــی« نامیــده شــده اســت. 

ــور  ــم حض ــاره کن ــه آن اش ــمپوزیوم ب ــن س ــیه ای ــتم در حاش ــل هس ــه مای ــه ک آنچ

ــز  ــت و نی ــان وزارت بهداش ــت درم ــت و معاون ــت بهداش ــرتم معاون ــدگان مح مناین

مناینــدگان محــرتم ســازمان هــای مــردم نهــاد علمــی مربــوط بــه انجمــن روانپزشــکان 

ــت.  ــوده اس ــران ب ــی ای ــگیری از خودکش ــت پیش ــز جمعی ــران و نی ای

ســالها اســت کــه برنامــه ملــی پیشــگیری از خودکشــی توســط معاونــت بهداشــتی، 

مدیــر کل ســالمت روانــی و اعتیــاد در کشــور اجــرا مــی شــود و از ســال 98 پــس از 

ارزشــیابی برنامــه توســط مناینــدگان انجمــن جهانــی پیشــگیری از خودکشــی و نیــز ســازمان جهانــی بهداشــت، ژنــو، نســخه جدیــد بــه 

اجــرا گذاشــته خواهــد شــد. از برنامــه هــای جدیــد ایــن دفــرت ارتقــاء شــبکه مراقبــت هــای اولیــه در چهــار اســتان غربــی و ارایــه خدمــات 

پیگیــری تلفنــی بــوده اســت کــه از ســال 96 بــه اجــرا درآمــد. در برنامــه اخیــر، همــکاری بیامرســتان هــای شهرســتان هــای مشــارکت 

کننــده کــه تحــت نظــر معاونــت درمــان دانشــگاه هــای علــوم پزشــکی اســتان هــا مــی باشــند، در طــرح نقــش بســیار مهمــی در ثبــت 

اقــدام کننــدگان بــه خودکشــی و معرفــی آنــان بــه شــبکه بهداشــت هــامن شهرســتان ایفــا مــی منایــد. 

حضــور فعــال معاونــت درمــان وزارت بهداشــت در پیشــگیری از خودکشــی خــرب نویــد بخــش و امیــدوار کننــده اســت کــه حضــور مناینــده 

محــرتم ایــن معاونــت رسکار خانــم دکــرت وحدانــی در ســمپوزیوم برگــزار شــده و قصــد جــدی معاونــت درمــان بــرای مداخلــه در پیشــگیری 

از خودکشــی، اتفــاق نویــد بخشــی اســت کــه بــه اســتحکام و موفقیــت برنامــه هــای پیشــگیری از خودکشــی کشــور خواهــد انجامیــد. 

در ایــن همــکاری بیــن بخشــی یقینــا کمیتــه علمــی پیشــگیری از خودکشــی انجمــن 

ــوم  ــگاههای عل ــد. در دانش ــا منای ــد ایف ــدی میتوان ــش کلی ــران نق ــکان ای روانپزش

پزشــکی کشــور بــه ویــژه در اســتان هــای غربــی کشــور، ایــالم، لرســتان، کرمانشــاه 

و آذربایجــان غربــی کــه برنامــه هــای ملــی و منطقــه ای پیشــگیری از خودکشــی بــه 

صــورت جــدی تــری اجــرا مــی شــود میتوانــد بــا فعــال منــودن شــاخه هــای اســتانی 

انجمــن بــرای مشــارکت در برنامــه هــای پیشــگیری از خودکشــی انــرژی و رسعــت 

بیشــرتی بــه ایــن برنامــه هــا تزریــق منایــد. در کنــار فعــال منــودن چنیــن حرکــت 

بیــن بخشــی، جــای خالــی معاونــت محــرتم تحقیقــات و فــن آوری وزارت بهداشــت 

ــه نظــر میرســد کــه برنامــه ریــزی منطقــه  و درمــان بیشــرت احســاس مــی شــود. ب

ــان بیشــرت در  ــی دانشــگاههایی کــه اســتان آن ــد معاونــت هــای تحقیقات ای و تاکی

ــه شــناخت هــر چــه دقیقــرت  ــد ب ــار هــای خودکشــی اســت، مــی توان معــرض رفت

عوامــل خطــر و تدویــن برنامــه هــای پیشــگیری موفــق موثرتــر باشــد. 
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زمانــــی کــه یکــی از اعضــای خانــواده اقــدام بــه خودکشــی 

مــــی کنــــد، همــــه ی اعضــای خانــــواده رضبــه مــــی بیننــد. 

ایــن رضبــه ممکــن اســت شــامل طیفــی از احساســات هــم 

باشــد کــه کامــال طبیعــی اســت. ماننــد: خشــم نســبت بــه 

فــردی کــه اقــدام بــه خودکشــی کــرده اســت،گناه، اضطــراب 

و احســــاس ناامنــــی،رشم، احســــاس عــــدم 

قــــدرت، درماندگــی، فقــــدان کنــرتل، مورد 

خیانــــت واقــع شــــدن و... . ممکــن اســت 

همــــه یــــا بعضــی از ایــــن احساســــات را 

ــا  ــن هــ ــه ی ایــ ــه همــ ــد کــ ــه کنیــ تجرب

طبیعــــی اســــت. خشــــم ممکــــن اســــت 

مضمحــل کننــــده باشــد بطوریکــه پــدری 

مــــی گفــــت: مــــن بــــه شــــدت عصبانــی 

بــودم. مــی خواســتم خودم او را بکشــم!« 

داشــن چنیــن احساســاتی طبیعــی اســت. 

اگــر چــه واکنــش نشــان دادن بــر اســاس 

خشــــم بــــه آن هــــا یــــا شــــام در طوالنــــی مــــدت کمــــک 

نخواهــــد کــــرد. ســــعی کنیــد بــــه خشــم خــــود آگاه باشــید 

و در زودتریــــن زمــــان ممکــــن از آن خــــاص شــــوید. اغلــــب 

صحبــــت کــــردن در مورد آن با همرستــــان، یکــــی از اعضــــای 

قابــل اعتــامد فامیــل، دوســت، روحانــی، و غیــره مــی توانــد 

 کمــــک کننــــده باشــــد. به یــاد داشــته باشــید فــــرد زمانــی کــه 

اقــــدام بــــه خودکشــی کــرده تحــت تاثیــــر درد شــدید هیجانــی 

و پریشــــانی بــــوده اســت.  همچنیــن، ممکــن اســت فکــر کنیــد  

بایــــد مــی فهمیدیــــد او مــی خواهــد خودکشــی کنــد و بایــد از 

اقــــدام بــــه خودکشــی وی جلوگیــری مــی کردیــد. یادتــان باشــد 

کــه شــــام مســئول رفتــار دیگــــران نیســتید. 

افــــرادی کــه خودکشــی مــی کننــد در بــروز 

نــــدادن احساســات شــان عالــی هســتند.

اغلــــب اعضــــای خانــــواده آخریــــن افــــرادی 

هســــتند کــــه در مــــورد وضعیــــت هیجانــی 

عزیزشــــان خــــربدار می شــــوند. وقتــــی کــــه 

ايــــن مســاله اتفــاق افتــاد، فکــر مــی کنیــد 

کــــه قدرتــی بــرای توقــــف او نداشــته ایــد؟ 

عزیــز شــام کــه اقــدام بــه خودکشــی کــرده  

شــــاید از افرسدگــی یــا یــک بیــامری روانــی 

کــه ناشــی از عــدم تعــادل شــیمیایی در مغــز 

اســــت رنــــج مــــی برده. افرسدگی یــــک بیــامری اســــت، و افــراد 

منــــی تواننــــد افرسدگی را در فــــرد دیگــــری ایجــــاد کند.

بازگشت به خانه

در اینگونــــه مواقــــع ممکــن اســــت نگــران حفــــظ امنیــت فــرد 

باشــــید. بعضــــی افــــراد خودشــان را درگیــــر کار مــی کننــد.
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شــش مــاه اول بعــد از بســرتی بحرانــی 

ــه  ــدد ب ــدام مج ــرای اق ــان ب ــن زم تری

خودکشــی اســت، و فــرد همچنــان طــی 

یــک ســال بعــد در معــرض خطــر بــاالی 

خودکشــی مــی باشــد.
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طــرف مقابــــل فاصلــــه مــــی گیرنــــد و ســــعی مــــی کننــــد 

فرامــــوش کننــــد چــه اتفاقــی افتــــاده . بعضــی افــراد هــم 

مــــدام فــــرد مقابــــل را چــــک مــــی کننــــد. دســــت آخــــر 

وظیفــــه  خــود فــرد اســــت کــه از خــودش مراقبــت کنــد، 

امــــا او بــــه کمــــک شــام هــم نیــــاز دارد. 

خانــواده و فــردی کــه اقــدام بــه خودکشــی کــرده بایســتی 

راهــــی امــــن و موثــــر بــــرای بهبــــود ایجــــاد کننــــد. یــــک 

فضــــای آزاد و صادقانــــه بــرای گفــــت و گــو فراهــم کنیــد. 

از او بپرســــید: چگونــه مــــی خواهــی بــا تــو رفتــار شــود؟ 

چقــــدر احســــاس امنیــــت مــــی کنــــی؟ چقــــدر احســــاس 

افرسدگــی مــی کنــــی؟ چــــه چیزهایــــی باعــــث مــــی شــــود 

ــاس ناراحتــی کنــی؟ احســ

همچنیــــن اســــتفاده از »کارت هــــای امیــــد« را در نظــر 

داشــــته باشــــید. کارت هــــای امیــــد، کارت هایــی هســــتند 

کــه دو طــرف دارنــــد. فــــردی کــــه اقــــدام بــــه خودکشــــی 

کــــرده و حامــــی او، بــــا هــــم مــی نشــــینند و یــک طــرف 

کارت دالیلــــی کــه احســــاس خودکشــی را ایجــاد کــرده می 

نویســــند و در طرف دیگــــر، لیســــتی از چیزهایــــی کــــه بــا 

آن افــــکار چالــــش کنــــد یا تغییرشــــان دهــــد. بــــرای مثــال 

شــــاید کســــی متایل به خودکشــی داشــته باشــد وقتــی کــه 

فکــــر کنــد بــرای کســی مهــم نیســت یــا کســی دوســتش 

نــــدارد. یــــک طــــرف کارت مــــی نویسد«دوســــت داشــتنی 

نبــــودن«. بعــــد، در طــرف دیگــر فهرســــتی از کســانی کــه 

دوســــتش دارنــــد مثــــل والدینــــش، همــــرسش، خواهــــر و 

بــرادرش و غیــره را مــی نویســد. کارت هــا را همیشــه مــی 

تــــوان همــــراه داشــــت و هــــر وقــــت ایــــن احساســات رو 

آمدنــــد و فــــرد افــکار خودکشــی داشــــت مــی تواند آنها را 

ــد. ــت کن ــاتش را مدیری ــد و احساس بخوان

تاثیــرات خودکشــی بــر دیگــر اعضای 

خانواده:

خانــواده تــان را بــه عنوان جســمی 

متحرک بــــا اجزایــــی در تعــادل بــا 

ــون  ــد. اکنــ ــور کنیــ ــر تصــ یکدیگــ

ــمتی  ــی قســ ــد کســ ــور کنیــ تصــ

را حــــذف کــــرده یــــا بــــه طــــور 

جــــدی بــــه آن آســــیب رســــانده. 

متــــام اجــــزای دیگــر بــه آن واکنــــش نشــان خواهنــد داد. 

بــــه طــــور مشــــابهی، خودکشــی نیــز چنیــــن تاثیــری بــر 

خانــــواده مــــی گــذارد. 

همرس:

همــرس شــام بــه خانــه برگشــته و شــام منــی دانیــد چــه 

بکنیــــد. مــی ترســید کاری کنیــد کــه منجــر بــه جرقــه ی 

اقــدام مجــدد بــه خودکشــی اش شــود یــا بــا حــرف زدن 

در مــــورد احساســــات تــان احســاس بدتــــری پیــدا کننــد. 

شــــام خودتــان ممکــن اســت احســاس تنهایــی، انــزوا یــا 

افرسدگــــی کنیــد. کســی کــه اقــدام بــه خودکشــی کــرده  

اغلــــب احســــاس رشم مــی کنــــد. زوج درمانــی و مشــاوره 

فــــردی بــــه هــــردوی شــام کمــک مــی کنــــد کــه از ایــن 

مرحلــــه عبــور کنیــد. اگــــر اســتطاعت هزینــه هــای روان 

درمانــــی را نداریــــد یــا بــه آن دسرتســی نداریــد، بــا یــک 

روحانــــی، یــــا دوســــت معتمــــد صحبــت کنیــــد.آرام آرام، 

بــــا در میــــان گذاشــن مجــدد احساســــات تــان، بازســازی 

اعتــــامد، کار بــــر روی هیجانــــات و حامیــــت از یکدیگــــر، 

ازدواج تــان نــه تنهــا حفــظ مــی شــود بلکــه قــوام مــی 

یابــد. یــاد گرفــن در مــورد بیــامری هــای روان مــی توانــد 

در درک بهرت همرستــــان به شــام کمــــک کنـــد.
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طــرف مقابــــل فاصلــــه مــــی گیرنــــد و ســــعی مــــی کننــــد 

فرامــــوش کننــــد چــه اتفاقــی افتــــاده . بعضــی افــراد هــم 

مــــدام فــــرد مقابــــل را چــــک مــــی کننــــد. دســــت آخــــر 

وظیفــــه  خــود فــرد اســــت کــه از خــودش مراقبــت کنــد، 

امــــا او بــــه کمــــک شــام هــم نیــــاز دارد. 

خانــواده و فــردی کــه اقــدام بــه خودکشــی کــرده بایســتی 

راهــــی امــــن و موثــــر بــــرای بهبــــود ایجــــاد کننــــد. یــــک 

فضــــای آزاد و صادقانــــه بــرای گفــــت و گــو فراهــم کنیــد. 

از او بپرســــید: چگونــه مــــی خواهــی بــا تــو رفتــار شــود؟ 

چقــــدر احســــاس امنیــــت مــــی کنــــی؟ چقــــدر احســــاس 

افرسدگــی مــی کنــــی؟ چــــه چیزهایــــی باعــــث مــــی شــــود 

ــاس ناراحتــی کنــی؟ احســ

همچنیــــن اســــتفاده از »کارت هــــای امیــــد« را در نظــر 

داشــــته باشــــید. کارت هــــای امیــــد، کارت هایــی هســــتند 

کــه دو طــرف دارنــــد. فــــردی کــــه اقــــدام بــــه خودکشــــی 

کــــرده و حامــــی او، بــــا هــــم مــی نشــــینند و یــک طــرف 

کارت دالیلــــی کــه احســــاس خودکشــی را ایجــاد کــرده می 

نویســــند و در طرف دیگــــر، لیســــتی از چیزهایــــی کــــه بــا 

آن افــــکار چالــــش کنــــد یا تغییرشــــان دهــــد. بــــرای مثــال 

شــــاید کســــی متایل به خودکشــی داشــته باشــد وقتــی کــه 

فکــــر کنــد بــرای کســی مهــم نیســت یــا کســی دوســتش 

نــــدارد. یــــک طــــرف کارت مــــی نویسد«دوســــت داشــتنی 

نبــــودن«. بعــــد، در طــرف دیگــر فهرســــتی از کســانی کــه 

دوســــتش دارنــــد مثــــل والدینــــش، همــــرسش، خواهــــر و 

بــرادرش و غیــره را مــی نویســد. کارت هــا را همیشــه مــی 

تــــوان همــــراه داشــــت و هــــر وقــــت ایــــن احساســات رو 

آمدنــــد و فــــرد افــکار خودکشــی داشــــت مــی تواند آنها را 

ــد. ــت کن ــاتش را مدیری ــد و احساس بخوان
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جلسه مجمع عمومی و انتخابات جمعیت علمی پیشگیری از خودکشی اریان

برگزاری جلسه در تاریخ 98/3/30 در سالن اجتامعات 

دانشکده علوم رفتاری و سالمت روان

ارائه گزارش عملکرد و پیرفت های سالهای اخیر انجمن 

طی 3 سال اخیر توسط رئیس جمعیت، بازرس و خزانه دار

برگــزاری انتخابــات در بیــن کاندیداهــای مطــرح شــده 

ــا  ــت ب ــازرس جمعی ــره و ب ــت مدی و انتخــاب اعضــای هیئ

اکرثیــت آراء
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صورتجلسه اولين جلسه هیئت مدریه جمعیت علمی پیشگیری از خودکشی اریان
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صورتجلسه اولين جلسه هیئت مدریه جمعیت علمی پیشگیری از خودکشی اریان

اولیــــن جلســــه هیئــت مدیــــره جمعیــت علمــی پیشــگیری از خودکشــی ایــــران پــس انتخابــات در 

تاریــخ 1398/4/2 در انســتیتو روانپزشــکی تهــران واقــع در تهــران، خیابــان ســتارخان، خیابــان نیایــش، 

کوچــه منصــوری برگــزار شــد.

در نتیجــه ی آن دکــرت محســن رضائيــان بــه عنــوان رئیــس هیئــت مدیــره، دکــرت ســید کاظــم ملکوتــی بــه 

عنــوان بــازرس جمعیــت، دکــرت مرجــان فتحــی بــه عنــوان نائــــب رئيــــس هیئــــت مدیــــره، دکــرت مرضیــه 

نجومــی مولــوی و خانــم کاملیــا وحیــدی بــه عنــوان اعضــای هیئــــت مدیــره، دکــرت بهــروز قنــربی بــه عنوان 

عضــــو هیئــــت مدیــره و خزانــه دار، دکــرت فریــده خدابنــده بــه عنــوان بــازرس علی البــدل انتخاب شــدند.

در ادامــه جلســه اعضــا در خصــوص برنامــه هــای آتــی و چگونگــی ارتقــای فعالیــت هــای کنونــی جمعیــت 

بــه مشــورت و تبــادل نظــر پرداختنــد.
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کارگاه پیشــگیری از خودکشــی ویــژه پرســنل آتــش نشــانی/ اصفهــان 

97/12/6

کارگاه آموزشی پیشگیری از خودکشی وآسیب های اجتامعی/ ایالم

98/4/23

کارگاه آموزشی مداخله و پیشگیری از خودکشی در شهر مالرد

ــا حضــور مرتضــی  ــا تدریــس دکــرت اردشــیر بهرامــی و ب ــن کارگاه ب ای

قربانــی رئیــس اداره و کارشناســان هــالل احمــر، شــبکه بهداشــت  

شــهرداری و آتــش نشــانی، اورژانــس اجتامعــی غــرب اســتان تهــران، 

ارگانهــا و ســازمانهای مداخلــه بــا همــکاری بهزیســتی و مرکــز مشــاوره 

ــا در ســالن اجتامعــات بهزیســتی شهرســتان مــالرد برگــزار شــد. الن

ــتعد  ــل مس ــون عوام ــدی همچ ــات کلی ــوص موضوع ــی درخص بهرام

کننــده و محــرک خودکشــی در جوانــان، رشایــط محیطــی همــوار 

ــرد. ــرح ک ــی را مط ــی نکات ــده در خودکش کنن

فعالیت اهی پیشگیری از خودکشی ساری استان اه



          خربنامه                                         جمعیت علمی پیشگیری از خودکشی ایران

       Iranian Scientific Society for Suicide Prevention       newsbulletin 13

          خربنامه                                         جمعیت علمی پیشگیری از خودکشی ایران

       Iranian Scientific Society for Suicide Prevention       newsbulletin 13

کانشگری و ت
م هب خودکشی            اقدا

جنــــاب آقــای علــــی اســدی _ معــاون دفـرت سالمت 

روان وزارت بهداشــت

گاهــــی خـبـر خودکشــی اطرافیامنان را مــی شـنویم و 

سـوال برایـامن پیـش مـی آیـد ایـن شـخص کـه از نظـر 

مـــا مشـــکلی نداشـت چـرا اقـدام بـــه خودکشـی کـرد؟ 

اینطور نیســـت که دلیلــــی کــــه باعــــث اقــــدام بــــه 

خودکشــی در

افـــراد میشـــود حتام یـــک علت از پیـــش تعیین شـــده 

و زمینـــه ای داشـــته باشـــد. دو موضـــوع گاهـی منجـر 

بـه اقـدام بـه خودکشـی مـی شـوند. شـاید افـرادی کـه 

مبتـال بـه اختـالالت روانپزشـکی مزمـن ماننـد افرسدگی 

و حتـــی بیـامری هـــای جسـمی مزمـن هسـتند از قبـل 

بـــرای اقـــدام بـه خودکشـــی تصمیـم بگیرنـــد و مدتهـا 

بـــه ایـــن موضـــوع فکـــر کـــرده و چندین بــــار اقــدام 

بــه خودکشــی کننــد. ایــن افــراد بــه علــت فشــار، 

ناراحتــــی و دردهــا و رنــــج هایــی کــه مــی کشــند 

تصمیــــم مــی گیرنــد کـه بـــه خودشـان آسـیب بزننـد 

امـا گروهـی دیگـر هسـتند کـه ممکـن اسـت اصـال بـه 

موضـــوع آســـیب بـــه خـــود وخودکشـــی فکـــر نکـرده 

باشـــند و بـــرای ایـن اقـدام برنامـه ای نداشـته باشـند امـا در رشایطـی 

قـــرار مـــی گیرنـد کـه ایجـاب می کنـد تصمیمی ناگهانـی گرفتـه و بـه 

صـــورت لحظـــه ای، مقطعـــی و تکانشـی عمـل مـی کننـــد. افرادیکـه 

دچـــار پرخاشـــگری هـــا و عصبیـــت هـای مکـــرر مـی شـــوند ممکـن 

اسـت کـه زمانـــی چنیـن تصمیمـی بگیرنـد.

بنابرایــن ایــن گــروه دوم کــه ظاهــرا بــدون هیــچ برنامــه قبلــی 

و بــدون اینکــه هیــچ تصمیمــی داشــته باشــند دســت بــه آســیب 

بــــه خـــود مـــی زننـد معمـــوال افـــرادی هسـتند کـــه مدیریـت کنـرتل 

خشـــم خــــود را نداشــته و آنــی و لحظــه ای تصمیــم مــی گیرنــد. 

همچنیــــن معمـــوال دیـــده مـــی شـود ایـــن افـراد پـــس از آسـیب بـه 

خـــود نســـبت بـــه تصمیمـی کـــه گرفتـه انـد احســـاس پشـیامنی مـی 

کننـــد و شـــاید دیگـر نتواننـد بـه زندگـــی برگردنـد. بـه همیـن خاطـر 

نقـــش کنتـــرل و مدیریـــت خشـم و اینکـه بدانیـــم چه مهـارت هایـی 

را بایـــد بیاموزیـــم ماننـــد اینکـه در رشایـط بحرانـــی و در محیـط هـا 

و گفتگوهایـــی کـــه ممکـــن اســـت مـــا را تحریـک و عصبـــی کنـد بـه 

عنـــوان مثـــال گفتگـــوی نوجوانـان بـا والدیـن کـــه میتوانـد لحظـه ای 

اتفـــاق بیافتـــد. بنابرایـن، آمـــوزش مهـارت هــــای مدیریـت خشــم و 

اســـرتس بســــیار مـی توانـد نقـش موثـــری در کنتـرل آسـیب بـه خـود 

باشـد. داشـته 
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آماده سازی انجمن بین املللی پیشگیری از خودکشی )IASP( برای روز جهانی پیشگیری از خودکشی

هـر سـاله انجمـن IASP متهیداتـی را برای روز جهانی پیشـگیری

از خودکشـی انجـام داده و مطالبـی را بـرای آگاهـی رسـانی ایـن روز 

در رسارس جهـــان منتشـــر مـی کنـد. از جملـه هـر سـاله برنهـای روز 

جهانـی پیشـگیری از خودکشـی و کارت هایـی بـرای یـادآوری روشـن 

کــــردن شــــمع بــرای بــه یــــاد عزیــزان از دســت رفتــه بــودن در 

ایــــن روز بـــا زبـــان هـای مختلـف توسـط ایـــن انجمـن منتشـر مـی 

شـود.

نویسـندگان، وبـالگ نویسـان و سـایرین میتواننـد ایـن مـوارد را بـا

زبـان خـود و در کشـور خـود نشـر دهنـد.

همچنیـن ایـن انجمـن هر سـاله اسـایدها و فعالیت های پیشـنهادی 

ای کــــه مــــی توانــد در ایــن روز انجــام شــود را پیشــنهاد داده و 

در پایـان متامـی فعالیـت هـای انجـام شـده در روز جهانـی پیشـگیری 

از خودکشـــی را از ســـایر کشـورها دریافـت و در قالـب بولـن خـربی 

آن را منتر مـــی کنـد.

یکـــی از اقدامـــات منادیـــن در روز جهانـــی پیشـــگیری از خودکشـی 

)10 ســپتامرب( جمـــع شـــدن تعـــدادی از دوچرخـــه ســـواران و رکاب 

زدن بـــه ایـــن مناســـبت در ایـــن روز مـــی باشـــد. مســـافت تعییـــن 

شـــده بـــرای ســـال 2019،  40075 کیلومــرت اســـت و ســـعی خواهــد 

شـــد تعــداد بیشتـــری از دوچرخـــه ســـواران در ایـــن چالـــش رشکت 

داشـــته باشـــند. هـدف از ایـن فعالیـت بـاال بـردن آگاهـی از عوامـل 

خطـــر خودکشـــی و تهیـــه رسمایــه منابـــع رضوری بـــرای حامیــت از 

فعالیـــت هـــای پیشـــگیری از خودکشـی و همچنیـــن ترویـج تـم روز 

جهانـی پیشـگیری از خودکشـی WSPD بـا عنـوان »بـرای پیشـگیری 

از خودکشـــی بـــا هـم کار کنیـــم« مـی باشـد.
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