
 راهنمای پزشکان عمومی 

 در مواجهه و درمان فرد اقدام کننده به خودکشی

 
ر فرد دارد. زندگی اجتماعی، و اقتصادی تاثیرات زیادی ب ،روانیاقدام به خودکشی از لحاظ عاطفی، 

از دست دادن یک عزیز، اختالف و جر و بحث باا خاانوادو و دوساتان، از دسات      ،در فقر، بیکاری

توانند زمینه ساز اقادام باه خودکشای باشاند. ناو        و مشکالت مالی یا شغلی میدادن یک رابطه، 

شود چندان حایز اهمیت نیست بلکه معنایی که بارای شا د دارد، از    استرسی که به فرد وارد می

اهمیت زیادی برخوردار است. بنابراین ممکن است از نظر شما اقدام فرد در پاسخ به از دست دادن 

اما نباید فراموش کرد که افراد متفاوت اند و درجاه اهمیات مساایز از     ،آمیز باشدیک رابطه اغراق 

 فردی به فرد دیگر فرق میکند.

د نیا د با فردی که اقدام به خودکشی کردو، باید سعی کرکند که در برخو این مقدمه خاطر نشان می

د. همچناین ززم  نیا و کماک ک در غلبه بر این موقعیت به ا یدد تا بتواننیموقعیت را از دید او نگاو ک

د. از یاست شرایط پیرامونی و استرسهای دیگر را که فرد با آنها درگیر بودو یا هست به حساب آور

که از ساوی خاانوادو، دوساتان و جامعاه، عملای       است جمله این استرسها خود اقدام به خودکشی

بر فرد آگاو بود زیرا اغلب تنها یز است. برای طرح ریزی درمان باید از تاثیرات این منابع مسرزنش آ

کنند یاا آن را دلیلای بار بای      می ماقدام او را محکودر حالیکه  ؛هستند بستگانسیستم حمایتی فرد 

ناه   به خودکشای  دانند. از اینرو مداخالت معطوف به اقدام کفایتی خود در کمک به اقدام کنندو می

  شود. می تنها فرد اقدام کنندو بلکه اطرافیان او را نیز شامز

 

 مداخالت معطوف به فرد اقدام کننده  -1

 زیر را انجام دهید:مداخالت در برخورد با فردی که اقدام به خودکشی کردو 

 با بیمار بطور انفرادی مصاحبه کنید. -1

همواره )از ابتدای مصاحبه تا انتهای آن( ضرورت بستری کرردن بممرار را ارزبرابی     -2

 رورت است:این کار در موارد زیر یک ض کنمد.

 شدت افکار خودکشی زیاد است  -

بیمار به طور تکانشی اقدام به خودکشی می کند)ب صوص اگر اقدام فعلی او نیز تکانشای   -

 بودو( 



اقدام بیمار با خطر بازی کشندگی هماراو باودو م از مصارف میازان زیااد داروهاایی کاه          -

 مسمومیت با آنها خطر بازی مردن دارد 

 ستهمکاری خانوادو پایین ا -

  خانوادو به شدت آشفته است  -

م الً دوستان زیادی ندارد یا بدلیز مهاجرت آشنای زیادی  ؛سیستم حمایت فرد کافی نیست -

 ندارد

یعنی کسانی که به تنهایی زندگی می کنند یا روابط معادودی   ؛در مورد اقدام کنندگان تنها -

 حتی اعضای خانوادو دارند  -با دیگران

تحماز مصااحبه   اقدام کنندو زیرا ممکن است  ،فعات انجام دهیدمصاحبه را کوتاو و به د -3

و یکای از بساتگان یاا    فارد اقادام کننادو    بعالوو، درخواسات از   طوزنی را نداشته باشد.

در صورتی کاه فارد    -اعضای خانوادو برای حضور در مرکز و انجام مصاحبه های بعدی

لین روزهاای بعاد از اقادام،    این فرصت را به شما می دهد که در او -بستری نشدو باشد

فرد را در دسترس داشته باشید. این کار خطر اقدام مجدد را کااهش مای دهاد و امکاان     

 از دستورات درمانی فراهم می کند.  او را و پیروی اقدام کنندو بررسی وضعیت 

روش  فارد عاالوو بار اینکاه    به او بگویید که اقدام به خودکشی اغلب برای این است که  -4

کند و بدلیز  برای تغییر آن نیز احساس ناتوانی می ،داند ذیر میپد را تحمز نازندگی خو

بار ایان نکتاه تاکیاد کنیاد کاه در هنگاام         زند. نا امیدی از تغییر دست به خودکشی می

توان باا کماک    تواند راو مناسبی برای حز مشکالتش پیدا کند. اما می فرد نمی ،پریشانی

 کالت راو حز های قابز قبول پیدا کرد. برای بسیاری از مش ،صحیح گرفتن

حمایت خود را به بیمار ابراز کنید. به او بگویید که ساعی شاما ایان اسات کاه در حاز        -5

اجازو دهید بیمار در مورد احساس  مشکالتی که منجر به اقدام او شدو به وی کمک کنید.

ا کلماات  عصبانیت و درماندگی خود صحبت کند. احساسات بیماار را با   ،شرم ،پریشانی

چقدر س ت بودو کاه احسااس کاردو باشای ماادرت دیگار       "انعکاس دهید. برای م ال: 

 . "دوستت ندارد

برای این کار باید چند عامز . وجود و شدت افکار خودکشی را در بممار بررسی کنمد -6

ارزیابی شود: وضعیت روانی کنونی و افکار مرگ و خودکشی، برنامه و اینکه این برناماه  

نبندی شدو و چقدر از نظر زمانی نزدیک است، سیستم حمایتی فرد چگوناه  چقدر سازما

توان با پرسیدن مستقیم انجام داد: آیا در حال حاضر غمگین است؟  این کار را میاست.  

آیا احساس میکند کسی به او اهمیت نمیدهد؟ آیا زنادگی بارایش ارزش زنادگی کاردن     



ودش را بکشد؟ این سوازت زمانی پرسایدو  ندارد؟ و آیا احساس میکند که تمایز دارد خ

میشوند که بیمار با پزشک ارتباط مناسب برقرار کردو، دربارو احساسات ناراحات کننادو   

ای مانند تنهایی صحبت میکند و میتواند در مورد احساساتش با پزشک به راحتی حارف  

ماه ای بارای   بزند. برای ارزیابی جدی بودن قصد خودکشی باید از بیمار پرساید کاه برنا  

خودکشی دارد یا خیر، روش و ابازار خودکشای او چیسات و آیاا ابازار ماورد نظار در        

دسترس وی هست یا نه، و آیا زمانی را برای اجرای خودکشی در نظر گرفته است یا نه. 

هر چه برنامه واقعی تر، روش در دسترس تر و زمان نزدیک تار باشاد خطار خودکشای     

 بازتر است. 

در ماوقتی  برای اقامت اقدام کنندو را در موارد زیر  فرد را بررسی کنمد.سمستم حمابتی  -7

 منزل یکی از بستگان یا یک دوست نزدیک آمادو کنید:

 در صورتی که خانوادو بسیار آشفته است  -

  اقدام کنندو را درماندو می کندواکنش خانوادو به اقدام فرد، افراطی است و  -

ا افراد خانوادو است و نمی توان بالفاصله یاک عضاو   زمانی که مشکز اصلی اقدام کنندو ب -

 که بتواند به اقدام کنندو کمک کند کلیدی در خانوادو پیدا کرد

 و فامیاز  ،در ماورد کساانی از نزدیکاان   و افراد خاانوادو  فرد اقدام کنندو خود ی این کار از ابر

هر چه سریعتر با این  کنید. به آنها اعتماد یا دلبستگی بیشتری دارد سوالاقدام کنندو دوستان که 

افراد تماس بگیرید یا از آنها ب واهید به مالقات شما بیایند. موضو  اسکان اقادام کننادو را باا    

بارای آنهاا و خاانوادو    میان بگذارید و اهمیت این مداخله را در حفظ جان اقدام کنندو  رها دآن

ی فرد اقدام کننده است که بک بهسازی سمستم حمابت ،ابن مداخلهتوضیح دهید. اقدام کنندو 

به شما کمک مای کناد   . بعالوو، عامل محافظت کننده مهم در پمشگمری از اقدام مجدد است

افرادی را که می توانند از بیمار محافظت کنند یا در اجرای طرح درمانی به شاما کماک کنناد،    

ی اسرت و هردف   برای اقدام کننده و خانواده توضمح دهمد ابن کار مروقت شناسایی نمایید. 

   اصلی برگشتن اقدام کننده به منزل خود و زندگی با خانواده است.

توان با کمک ت صصی قسمت قابز مالحظه ای از  توضیح دهید که می اقدام کنندوبرای  -8

بعنوان یاک   -ب صوص بر این نکته تاکید کنید که افسردگی مشکالت او را برطرف کرد.

یک اختالل قابز درمان است و باا بهباود حاال     -یعامز خطر مرتبط با اقدام به خودکش

 روند.  بیمار، افکار خودکشی نیز بتدریج از بین می

با فرد به توافق برسید که کلیه وسایز تیز و برندو، مواد شیمیایی مانناد آفات کشاها یاا        -11

ر حشرو کشها و سایر مواد مسموم کنندو از دسترس وی به دور باشد. بهتر است این وساایز د 



جایی که می توان آن را قفز کرد، نگهداری شود حتی چاقوهای آشپزخانه. توضیح دهیاد ایان   

 کار برای حفظ جان وی انجام می شود. 

به بیمار شمارو تلفن یا مرکزی را معرفی کنیاد کاه در صاورت شادت پیادا کاردن فکار         -12

زوم از بهاورز ب واهیاد   در صورت ل خودکشی بتواند با آن تماس بگیرد یا به آنجا مراجعه کند.

هر روز یا روزی دو بار به منزل بیمار سرکشی کند و از حال او جویا شود. قبالً این مساله را با 

 بیمار در میان بگذارید. 

ززم نیسات ایان    ،ب صاوص )در مورد داروها و اثر آنها به بیمار آموزش کوتااهی بدهیاد   -13

 . بر اثرب شی دارو تاکید کنید. (آموزش مفصز باشد

ممزان دارو را بر اساس شدت افکار خودکشی بممار حد اکثر برای بک هفتره تجروبز    -14

 .  کنمد

بیمار را به کارشناس بهداشت روان ارجا  دهید و تاکید کنید که جلسات وی کمک کننادو   -11

 و قسمتی از درمان است.

 

 

 

 

 

 

 مداخالت معطوف به خانواده فرد اقدام کننده  -2

 با خانوادو فرد اقدام کنندو را در طرح درمان خود قرار دهید:  بعنوان یک پزشک باید کار

اضطراب و استیصال خاود   ،خشم ،دو بیمار مصاحبه کنید. به آنها اجازو دهید ترسابا خانو -16

اقدام کنندو را به خاطر اقدام به خودکشای  هم فرد خود و هم خانوادو ها اغلب را بیان کنند. 

ممکن است برای خانواده ابن معنا را داشرته باشرد   اقدام به خودکشی سرزنش می کنند. 

 و اقدام به خودکشی کندخانواده که با سهل انگاری خود، باعث شده اند که بک عضو 

. تقصمر اقدام فرد را به گردن بکدبگر بمندازند. هر چه سربعتر جلوی ابن کار را بگمربرد 

ت که همه می توانند در آن توضیح دهید که در حال حاضر کمک به بیمار بهترین راو حز اس

هم در برای خانوادو هم در مورد افسردگی و نقش آن در اقدام به خودکشی و  شریک باشند.

وادو بایش  که خاندر صورتی روش درمانی توضیح دهید و بر همکاری آنها تاکید کنید. مورد 

است کاه   عضو کلیدی فردیاز حد آشفته باشد تنها با یکی از اعضای کلیدی مصاحبه کنید. 

حا بمماری که دارای فکر خودکشی است به درمانگاه پمشگمری ترجم

 از خودکشی با روانپزشک معرفی نمابمد



و می تواند بر اعضاای دیگار   یا به او اعتماد دارد اقدام کنندو بیش از همه به او نزدیک است 

  هم تاثیر بگذارد. 

از این فرصت برای ارجا  بیمار و خانوادو به کارشناس بهداشت روان استفادو کنید و تاکید  -17

 کنید که شرکت در این جلسات به نفع همه آنهاست.

و زنردگی مری   ابا فامملی که اقدام کننده در منزل راختمار فرد کلمدی نسخه و دارو را د -11

دارو را در هر بار مصرف به ممرزان ززم در اختمرار    شبگذاربد و تاکمد کنمد که خودکند 

 برای اقدام کندو نیز توضیح دهید. را این مساله ضرورت  فرد قرار دهد.

ایی مانند آفت کشاها یاا حشارو کشاها و     مواد شیمی ،تاکید کنید که کلیه وسایز تیز و برندو -11

بهتر است این وسایز در جایی که می سایر مواد مسموم کنندو از دسترس بیمار به دور باشد. 

  توان آن را قفز کرد، نگهداری شود حتی چاقوهای آشپزخانه.

اقادام کننادو باا وی    ربارو حز مشکز فارد  دبا کارشناس بهداشت روان در تماس باشید و  -22

دهید و پیگیر درماان او   ر کنید. اگر بیمار احساس کند شما به مشکز او  اهمیت میتبادل نظ

 کند.  هستید احساس حمایت بیشتری می

هر هفته بیمار را ویزیت کنید و در صورت امکان تا کاهش قابز مالحظه خطر اقدام مجدد  -21

گروش   ،مرد توانمد مشکالت او را حرل کن  حتی اگر نمیدربارو مسایلش با او صحبت کنید. 

  تواند کمک مفمدی به بممار کند. با دقت می دادن

خود را در زمینه کار با  اطالعاتهر گاو ززم بود با مت صد سطح بازتر تماس بگیرید و  -22

 قدام کنندگان افزایش دهید. ا

ماه پس از اقدام قبلی بمشتربن احتمال  2مراقب اقدام مجدد بممار باشمد. ابن خطر طی  -22

 را دارد. 


