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 مقدمه

مرحوم فقید هوشمند الیقی، سید عباس باقری توسط  9731بهار سال  نسخه اول این متن آموزشی

در تحت نظر مرحوم فقید دکتر داود شاه محمدی، دکتر علی زجاجی و دکتر پرویز وزیریان تهیه و 

 ، مورد استفاده قرار گرفت.برنامه های پیشگیری از خودکشی

مبنی  ، سرکار خانم دکتر رحیمی موقرو سفارش رییس محترم اداره بهداشت رواناز در خواست پس 

بر بازنگری و اجراء طرح مزبور در شهرستان خرم آباد با تاکید بر نظارت و مانیتورینگ برنامه به منظور 

 تیم مسئول ،"هاثر بخشی و ارایه گزارش مدون از نتایج حاصل"این طرح و نیز  "امکان سنجی" بررسی

منابع آموزشی تهیه شده  "پیشگیری از خودکشی اداره سالمت روان طرح"مرور همزمان با  ،اجراء طرح

  .ندمورد بازنگری قرار گرفتنیز 

 "بهورزان و رابطین بهداشتی”به منظور مطابقت مفاد آن با نیاز مصرف کنندگان که در این جزوه 

شهرستان ساوجبالغ که این طرح  کارشناسانکاردانان و ورزان، متن آموزشی در اختیار بهابتدا د، نمیباش

مد، مطالعه و نظرات اصالحی کتبا به تیم اجراء پروژه ارسال شد. سپس  در به اجراء در آ 9731سال در 

یک جلسه مشترک در محل انیستیتو روانپزشکی تهران و در یک بحث گروهی مفاد آن مورد بررسی 

سط وتن آموزشی فوق به شبکه بهداشت شهرستان خرم آباد ارسال و تمجدد قرار گرفت. همزمان م

و صالحات پیشنهادی نظرات و  مطالعه شدآن شهرستان دانان و کارشناسان شبکه ربهورزان، کا

که در شد نسخه نهایی تهیه ، . با در نظر گرفتن نظرات و پیشنهادات مرور کنندگانگردیدگردآوری 

 ر دارد. حال حاضر در پیش روی شما قرا

داشتند و نیز از سرکار خانم عمده از سرکار خانم دکتر پشت مشهدی که در تدوین نسخه دوم نقش 

مرقوم فرمودند سپاسگزاریم. از  راخود نظرات اصالحی جدید مروری بر نسخه با دکتر شوشتری که 

دوم همکاری امین و سرکار خانم منصوری که در تهیه نسخه دکتر نجومی، سرکار خانم سرکار خانم 

و طاهری که در تایپ نسخات این متن آموزشی همکاری داشتند صمیمانه ها سهرابی داشته و نیز خانم

 تشکر مینماییم. 

 

 دکتر سیدکاظم ملکوتی

 نماینده اداره بهداشت روان و

 مسئول تیم ناظر بر برنامه در شهرستان خرم آباد
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 بهورزان و رابطین عزیز

که با تالش چشمگیر شما عزیزان و همکاری کارکنان سایر سطوح خدمات سال است  02نزدیک به 

بهداشتی، برنامه ادغام بهداشت روان در نظام مراقبتهای بهداشتی اولیه به مورد اجرا در آمدده اسدت. بدا    

های شما و دیگر همکارانتدان بخدش وسدیعی از مدردم کشدورمان، از خددمات بهداشدت روان        کوشش

 اند.مند گردیدهبهره

خواهیم با کمک شما، بیماران مبتال بده افسدردگی را   اینک برای کمک بیشتر به هموطنان نیازمند، می

 نیز به صورت فعال شناسایی، ارجاع و پیگیری نموده آموزش دهیم.

های شما اید با تالش و کوششمطمئن هستیم همانطور که تا کنون این نیاز اساسی را احساس کرده

 لیه در بهداشت روان نیز به موفقیتهای زیادی دست یابیم. انشاءا...در زمینه پیشگیری او
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 اهداف برنامه
 

 اهداف کلی برنامه

  .کاهش موارد اقدام به خودکشی و مرگ و میر ناشی از آن

 اهداف اختصاصی

 رود پس از مطالعه این جزوه و طی دوره آموزشی بهورز و یا رابط بهداشتی قادر باشد:انتظار می

 ،علل و عوامل خطرزای آن را بداند.  خودکشی 

 های در معرض خطر خودکشی وافسرده را شناسایی کند. گروه 

 .نحوه ارجاع آنها را به پزشک مرکز بداند 

  .درمان افراد در معرض خطر را پیگیری نماید 

 های آنها آموزش دهد.به مردم، بیماران و خانواده 

 د.های انجام داده را ثبت و گزارش نمایفعالیت 

 خودکشی چیست؟

ی است که با قصد کشدتن خدود و خاتمده دادن بده زنددگی صدورت مدی گیدرد.این         لخودکشی عم

اصطالح زمانی بکار برده می شود که شخص عمداً و با آگاهی از نتیجه آن، اقدام به از بین بدردن خدود   

دنبدال عمدل   اگدر بده    "خودکشی"می کند. در صورتی که فرد در اثر عمل خودکشی فوت نماید به آن 

 می گویند. "اقدام به خودکشی"خودکشی زنده بماند به آن 

 اهمیت موضوع

 د.نمیمیر ثانیه یک نفر در دنیا از خودکشی 02* هر   

 ثانیه یک نفر در دنیا اقدام به خودکشی میکند.  7* هر 

 * خودکشی از جمله ده علت اصلی مرگ در کشورهای مختلف جهان است. 

 ساله است. 98-78افراد علت اولیه مرگ * خودکشی یکی از سه 

 نفر تاثیر میگذارد. 6* خودکشی هر فرد حداقل روی 

  غیر قابل بسیار و * تاثیرات روانشناختی، اجتماعی و اقتصادی خودکشی روی خانواده و جامعه 

 اندازه گیری است.     

هدای انجدام   د، بررسدی باشد آمار خودکشی در ایران هر چند در مقایسه با کشورهای دیگر پائین مدی 

دهنده این است که در برخی مناطق در سالهای گرفته در کشور با حمایت سازمان بهداشت جهانی نشان
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اخیر، خودکشی روندی رو به افزایش داشته و بعد از حوادث جاده ای، دومدین علدت مدرگ ناشدی از     

 حوادث و خشونت بوده است. 

فی در آن نقدش دارندد از جملده عوامدل بیولوژیدک،      خودکشی مشکل پیچیده ای است که عوامل مختل

ژنتیک، روانشناختی، اجتماعی، فرهنگی و محیطی. به سختی میتوان گفت چرا فردی اقدام به خودکشی 

 میکند در حالیکه افراد دیگری در همان شرایط یا حتی شرایط بدتر از آن این کار را نمی کنند. 

    و ایمز از اولویم  یمای     هم  در سراسمر دایاسم    خودکشی در حال حاضر یک مساله بهداشتی م

ی درمماای بمرای   . تواامنمد کمردن کارکنمان بهداشمت    بهداش  روان کشورمان میباشمد براامه یای 

که قصد خودکشی دارد یک گام مه  در پیشگیری از خودکشمی   شناسایی، ارزیابی و درمان کسی

 اس . 

 

 یری از خودکشی نقش اساسی دارند؟چرا کارکنان شبکه بهداشتی درمانی در برنامه پیشگ
کارکنان شبکه بهداشتی درمانی سابقه ارتباط طوالنی با مردم را دارند و توسط مردم بده خدوبی    -

 پذیرفته شده اند.

 سالمت هستند.های ارایه خدمات این افراد حلقه ارتباطی مهم بین مردم و سیستم   -

باشند و خدمات خود را تدا زمدان کدافی بده     آنها میتوانند ارتباط طوالنی و کافی با مردم داشته  -

 افراد نیازمند ارایه دهند.

این افراد معموالً اولین کسانی هستند که با افراد نیازمند خدمات بهداشتی درمانی تمداس پیددا    -

 میکنند.

در کل این افراد در دسترس، قابل وصول برای مردم، آگاه به وظمای  خمود و آمماده خمدم      

    رساای به مردم یستند.

 

 علل خودکشی

برای خودکشی علل مختلفدی ککدر گردیدده و    برای پیشگیری از خودکشی علل آن را باید شناخت. 

 عوامل متعددی را در اقدام به آن مؤثر دانسته اند. مهمترین این عوامل عبارتند از:
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 عوامل اجتماعی 

ر فدرد مسدتعد احتمدال بدروز      هر عاملی که بتواند باعث افزایش فشار روانی در فرد گردد میتواندد د 

، خدانوادات  در کشدور مدا ازدوات تحمیلدی و اخدتالف بدا همسدر      رفتارهای خودکشی را بیشتر نمایدد.  

  به شمار میایند.از جمله عوامل اصلی خودکشی خانوادگی میان فرزندان و والدین 

 

 عوامل پزشکی 

هدای  روانی و علل جسمی و بیماریهای شدید بیماری های روانی به ویژه افسردگی، اعتیاد،بیماری

 جسمی مزمن )مثل سرطان(.

 در زیر تعدادی از عوامل مهم مرتبط با خودکشی با توضیحات بیشتری شرح داده میشوند.

 

 خودکشی و اختالالت رواای  -

تعداد زیادی از کسانی که خودکشدی   -9مطالعات مربوط به خودکشی در سراسر دنیا نشان داده که: 

خودکشی در کسانی که اختالل روانی دارند بدیش   -0ختالل روانی قابل تشخیص دارند، و میکنند یک ا

 از دیگر افراد است. 

 کسانی که بیش از بقیه در خطر خودکشی و اقدام به خودکشی قرار دارند عبارتند از:

 گیافسردمبتال به بیماری افراد  -

 افرادی که اختالالت شخصیت دارند -

 نانی که مواد مخدر مصرف میکنند(افراد الکلیک) یا نوجوا -

 افراد مبتال به اختالل شدید روانی -

بیشتر آاها بمرای  ولی با وجود اینکه بسیاری از افرادی که خودکشی می کنند اختالل رواای داراد، 

درمان مراجعه امیکنند. بنابراین اقش کارکنان شبکه بهداشتی درماای در کش  و ارجاع این افمراد  

 خودکشی بسیار اساسی اس .  برای پیشگیری از

 افسردگی -

افسردگی شایعترین اختالل روانی کسانی است که از خودکشی میمیرند. هر کسی ممکن اسدت گداهی    

احسداس افسدردگی   احساس تنهایی و غمگینی یا بی ثباتی کند امدا ایدن احساسدات گدذرا هسدتند. از      

زیدر   یماری افسردگی مجموعه عالیم  در ب صحبت نمی کنیم بلکه از بیماری افسردگی حرف میزنیم.

 :دیده میشوند
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 احساس غمگینی که بیشتر اوقات روز و تقریباً هر روز وجود دارد -

 از دست دادن عالقه به فعالیتهای معمول -

 کاهش وزن) بدون رژیم گرفتن( یا افزایش وزن  -

فدرد بتواندد    خیلی زیاد یا خیلی کم خوابیدن یا صبح خیلی زود بیدار شدن) و ناتوانی از اینکه -

 دوباره بخوابد(

 احساس خستگی و ضعف تقریباًًٌ همیشه  -

  احساس بی ارزش بودن، احساس گناه یا احساس نا امیدی -

 زود از کوره در رفتن یا بیقراری در تمام اوقات -

 اشکال در تمرکز، تصمیم گیری یا به یاد آوردن چیزها  -

  داشتن افکار مرگ و خودکشی که مرتب تکرار میشود -

قراری، ناسازگاری، رفتارهای های افسردگی در کودکان و نوجوانان بیشتر به صورت بیشانهن  _

 باشد.شکنانه مثل فرار از مدرسه، پرخاشگری، عصبانیت و افت تحصیلی میقانون

 

 چرا افسردگی کش  امیشود؟ 
ل در بسیاری با وجود اینکه روشهای درمانی مناسبی برای افسردگی وجود دارد به دالیلی این اختال

 از موارد تشخیص داده نمیشود:

 مردم از اینکه بگویند افسرده هستند خجالت می کشند زیرا آن را نشانه ضعف میدانند.  -

مردم اغلب با احساسات مربوط به افسردگی آشنا هستند و به همین دلیدل آن را بعندوان بیمداری     -

 نمیشناسند.

 تشخیص افسردگی سخت تر میشود. وقتی فرد بیماری جسمی هم داشته باشد، -

 افراد افسرده ممکن است انواع و اقسام دردها و ناراحتیهای مبهم داشته باشند. 

 

 افسردگی قابل درمان اس 

 خودکشی قابل پیشگیری اس و 
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 الکلیس 

 حدود یک سوم کسانی که خودکشی می کنند وابسته به الکل هستند. -

 اند در اثر خودکشی میمیرند.کسانی که به الکل وابسته  % 92-8 -

 بسیاری از افراد درزمان اقدام به خودکشی الکل مصرف کرده بوده اند. -

 

 بیماری جسمی و خودکشی -

عروقدی،   -وجود بیماریهای مزمن بخصوص اگر با درد همراه باشد مانند دیابت، بیماریهدای قلبدی  

خطدر   ایی، شدنوایی و راه رفدتن  بیماریهای استخوان و مفاصل، بیماریهای جنسدی و اشدکاالت بیند   

 .  خودکشی را افزایش میدهد

 

 بیماریهای دردااک و مزمن خطر خودکشی را افزایش میدیند.

 

 

 عوامل فردی و محیطی خودکشی

 

 جنس

مردان بیشتر از زنان در اثر خودکشی میمیرند اما اقدام به خودکشی) منظور اقدامی است کده منجدر بده    

البته در برخی از مناطق غربی کشورمان زنان بیشتر از مردان در اثدر  ر است. مرگ نمیشود( در زنان بیشت

 خودکشی فوت میکنند.

 سن

 خطر خودکشی در دو دوره سنی در باالترین حد است:

 سال( 98-78)نوجوانان و جوانان  -

 وضعیت تاهل

دارند. کسانی کده   افراد مجرد، مطلقه و بیوه در معرض خطر باالتر خودکشی نسبت به افراد متاهل قرار

در ایران برخی از همسر خود جدا شده اند یا تنها زندگی می کنند در معرض خطر باالتری قرار دارند.  

 سال اول بیشتر از مردان مجرد است. 8تحقیقات نشان داده اند که اقدام به خودکشی در زنان متاهل در 
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 بیکاری

بیکار است در معرض خطر خودکشدی قدرار دارد.   فردی که شغلش را از دست داده بیشتر از فردی که 

 خطر خودکشی در افراد بیکار و کسانی که کار موقت دارند بیشتر است.

 

 عومل محیطی

 

 استرس های زندگی

 اندد  بیشتر کسانی که با خودکشدی مدرده  فشار های زندگی نیز خطر خودکشی را بیشتر میکند.  -

دعوا با همسر،  کرده اند، استرسهایی مانند: سه ماه قبل از خودکشی استرسهای زیادی را تجربه

از دسدت دادن شدغل،   ، ورشکسدتگی مدالی  ، جدا شدن از دوستان و خانواده ، خانواده، دوستان

 . بازنشستگی

 در دسترس بودن ابزار خودکشی

در دسترس بودن و سهولت دسترسی به ابزار خودکشی یکی از عوامل مهمی است که تعیین میکند فرد 

کایش دسترسی به ابزار خودکشی یک اقدام مهم  در  ودکشی خواهد کرد یا خیر. بنابراین اقدام به خ

 پیشگیری از خودکشی اس . 

 در معرض خودکشی قرار گرفتن

خبر پیداکردن از خودکشی دیگران از طریق دیدن صحنه خودکشی یا خبر گرفتن از رسانه های عمومی 

 در خودکشی نقش دارد بخصوص در نوجوانان. 

 .واند میزان خودکشی را افزایش دهداز جمله عواملی که می تتشار اخبار خودکشی: اا 

 

 های در معرض خطر خودکشیگروه
 :دارند در معرض خطر خودکشی قرار دارند راکسانی که نشانه های زیر 

 بیماری روانی -9

 نتغییر در شخصیت، زود از کوره در رفتن، نا امیدی و بدبینی، افسردگی و بی احساس شد -0

 تغییر در عادات خوابیدن یا غذا خوردن -7

 سابقه اقدام به خودکشی -0

 نفرت از خود، احساس گناه، احساس بی ارزشی یا شرمندگی -8

 مانند والدین(، یا ورشکستگی مانند طالق یا مرگ یک عزیز) یک رابطه از دست دادن مهم  -6
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 سابقه خودکشی در خانواده  -3

 نوشتن در مورد خودکشی -5

 سالمت جسمی ضعیف  -1

 اره مکرر به مرگ یا خودکشی اش -92

 سال 08نوجوانان و افراد باالی   -99

برندد تککیدد   کنند از افسردگی رنج میاز آنجائی که درصد باالیی از کسانی که اقدام به خودکشی می

 این برنامه نیز بر روی افسردگی به عنوان یکی از عوامل اصلی و خطرزای خودکشی می باشد.

تواندد از اقددام بده    افراد افسرده و درمان مناسب و کامل ایدن افدراد مدی    بدین ترتیب شناسائی به موقع

 خودکشی و مرگ ناشی از آن به میزان زیادی کم کند.

 "افسردگی"بنابراین شما مربیان وکاردااان که آموزش بهورزان را بعهده دارید، یر چه بهتر بتوااید

بیماران را پیگیری کنند، بیشمتر بمه اجمرای     را به آاان بشناسااید و آاها را ترغیب امائید که درمان

 اید.موفق این براامه کمک اموده

 

 چگونه با فردی که قصد خودکشی دارد ارتباط برقرار کنیم؟
  .اولین کار پیدا کردن یک جای مناسب برای یک صحبت خصوصی است 

 از دارند قدم بعدی گذاشتن وقت کافی است. افرادی که قصد خودکشی دارند به زمان زیادی نی

 تا بار خود را سبک کنند. بنابراین فرد باید وقت کافی برای این کار بگذارد. 

     مهمترین کار گوش دادن موثر به فرد است. خود گوش دادن یک گام مهم در کداهش میدل بده

 خودکشی است. 

 

 :چه کاریایی را اکنی 
 مدام صحبت او را قطع نکنید 

  ندهیدیکه نخورید و با هیجان و احساسی پاسخ 

 طوری نشان ندهید که انگار سرتان شلوغ است و وقت ندارید 

 اظهار نظرهایی نکنید که دخالت در زندگی شخصی او باشد یا برای او قابل فهم نباشد 
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 در مورد خودکشیباورهای غلط و درست 
مدورد   برای آنکه بتوانید درجهت پیشگیری از خودکشی کاری انجام دهید، باید بدانید چه چیزهدایی در 

 خودکشی درست و چه چیزهایی اشتباه است. جدول زیر در این زمینه به شما کمک می کند

 باورهای غلط:

 .کسانی که از خودکشی حرف می زنند دست به خودکشی نخواهند زد 

  .بعد از گذشتن بحران، خطر خودکشی از بین می رود 

  .نمی توان جلوی خودکشی را گرفت 

  ودکشی داشته باشد همیشه این تمایل را خواهد داشتاگر کسی زمانی تمایل به خ 

 

 باورهای درست:

         بیشتر کسانی که خود را می کشند قدباًل اخطارهدای مشخصدی دربداره قصدد خدود بدرای

 خودکشی داده اند.

  .تعداد زیادی از کسانی که قصد خودکشی دارند در مورد مرگ احساس دوگانه دارند 

  بحران گذشته و فدرد تدوان و اندرژی کدافی دارد کده      بسیاری از خودکشی ها در زمانی که

 افکار تخریب کننده اش را به عمل برساند اتفاق می افتند.

 .جلوی تعداد زیادی از خودکشی ها را می توان گرفت 

    ممکن است افکار خودکشی برگردد اما همیشگی نیست و در بسیاری از مدردم هیچوقدت

 دوباره برنمی گردد.

برامد  کنند از افسردگی راج میاز آاجایی که درصد باالیی از کساای که اقدام به خودکشی می

تإکید این براامه ایز بر روی افسردگی به عنموان یکمی از عواممل اصملی و خطمرزای خودکشمی       

توان باشد. با شناخ  عالئ ، درمان به موقع و صحیح، پیگیری مستمر و آموزش افراد جامعه میمی

ف کلی براامه که یمااا کایش موارد اقدام به خودکشی و ممر  و میمر ااشمی از آن اسم      به ید

 دس  یاف .
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 وظای  بهورزان یا رابطین بهداشتی داوطلب در براامه

 *وظایف رابطین بهداشتی وظایف بهورزان

شناسایی بیماران افسرده ودر معرض  -

 خطر )بیماریابی(

 ارجاع موارد به پزشک مرکز -

 های درمانیبرنامهپیگیری  -

 آموزش بیماران و خانواده آنها   -

 دهی منظمگزارش -

شناسدددایی بیمددداران افسدددرده و در   -

 معرض خطر )بیماریابی(

 ارجاع موارد به پزشک مرکز -

 های درمانیپیگیری برنامه -

 آموزش بیماران و خانواده آنها -

 باشد.ئول رابطین میدهی در مراکز بهداشتی درمانی شهری بر عهده کاردان مسوظیفه گزارش *

 

 

 

 بیماريابی 
به هنگام مراجعه والدین به خانه بهداشت، مراجعه به خانوارهدای تحدت پوشدش، در هنگدام آمدوزش      

چهره به چهره و گروهی و همچنین مراجعه به مدارس و گفتگو با معلمین، افراد در معرض خطر را بدا  

 پرسش سؤاالت زیر شناسایی نمایید. 

 بیشتر اوقات و تقریباً هر روز داشته باشد؟ درحساس غمگینی اکسی هست که آیا  -9

 ؟باشدزادگی از دس  داده  عالقه اش را به فعالیتهای معمولکسی هست که آیا  -2

  ؟باشدنا امیدی داشته  و، گناه کسی هست که احساس بی ارزشآیا  -3

 ؟باشدخودکشی داشته  کسی هست که آرزوی مردن یاآیا  -4

 

 وان اس  بپرسید:اگر فرد کودک یا اوج  _

 آیا افت تحصیلی داشته است؟  -1

 آیا پرخاشگر شده است؟ -2

 آیا مواد مصرف میکند؟ -3

 اگر فرد سالمند اس  بپرسید: -
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 آیا احساس میکند زندگی بیهوده است؟ -9

 آیا آرزوی مردن دارد؟ -0

 آیا این اواخر بیشتر از گذشته بیمار میشود؟ -3

 نهایی میکند؟آیا احساس ت -0

میتواند نشانه ای از افسردگی باشد و بهتراست مدورد بررسدی کامدل از    وجود هریک از عالیم فوق 

 نظر وجود بیماری افسردگی قرار گیرد.

 

 در برخورد با بیمار افسرده چه بايد کرد؟ 

چنانچه با پرسشهایی که در باال آمد این احتمال وجود دارد که فرد افسرده باشد الزم است کارهدای  

 زیر برای او انجام شود:

 قمندی به درد دل او گوش دهید.با عال -9

در این آموزش بر این اکته تاکید کنید که افسمردگی  در مورد افسردگی به او آموزش دهیدد.   -2

  .یک اختالل قابل درمان اس 

 مزایای مراجعه و درمان را در مقابل باقی ماندن در این وضعیت برایش توضیح دهید. -7

ای مالقات مجددد و پیگیدری درمدان تعیدین     او را به پزشک ارجاع دهید و یک وقت نزدیک بر -0

 کنید. 

از نزدیکان و معتمدین محل و یا از هر مرجع دیگری که بتواند بده بیمدار کمدک کندد اسدتفاده       -8

 نمایید. 

 

 ارجاع 
فدرم   پس از شناسایی افراد در معرض خطر، آنها را به پزشک مرکز بهداشتی درمدانی ارجداع دهیدد.   

 است. ارجاع در انتهای این جزوه آمده

 تواند غیرفوری باشد یعنی بیمار و خانواده وی، به هنگام ویزیت سیاری پزشدک  ارجاع می

 به خانه بهداشت مراجعه نمایند و تحت درمان قرار گیرند.مرکز بهداشتی درمانی، 

   هدایش از خودکشدی صدحبت کدرده و یدا      هر گاه با بیماری روبرو شدید کده در صدحبت

کند، این موضوع را جدی بگیرید و بده خدانواده   بردن خود می اطرافیان را تهدید به از بین

وی توصیه کنید تا مراجعه به پزشک، کسی مواظب بیمار باشد و بیمار را به مرکز بهداشتی 
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 درمانی ارجاع دهید )ارجاع فوری(

 ارجاع بیمار باید با برگه ارجاع )فوری یا غیرفوری( صورت گیرد. *

برای ارجاع بیمدار  ین جزوه آورده شده است. این فرمها توسط بهورز * فرم های ارجاع در پایان هم

بدرای ارجداع مجددد بیمدار بده خانده       و پزشک مرکز بهداشتی درمدانی  به مرکز بهداشتی درمانی 

 .تکمیل خواهد شدبهداشت همراه با دستورات درمانی 

 

 یگیریپ
ود آیدا بده پزشدک مراجعده     در طول هفته اول پس از ارجاع الزم است از خانواده بیمدار سدؤال شد   

علت عدم مراجعه مشخص و خانواده را تشویق در مراجعده بده پزشدک نماییدد. پدس از      اند؟نموده

 ، در هفته اول مصرف داروها الزم است نکات زیر پیگیری شود:مراجعه بیمار به پزشک

 کند؟ آیا بیمار طبق دستور پزشک به طور مرتب داروهای خود را مصرف می 

 عوارض دارویی دارد؟ ف داروها، آیا با مصر 

  در صورت وجود عوارض دارویی آیا بیمار آنقدر از این عوارض ناراحت است که احتمال دارد

 مصرف دارو را قطع کند؟ 

 آیا بیمار برای ادامه درمان، به موقع به پزشک مراجعه کرده است؟یا مراجعه می کند؟ 

که اگر عوارض دارویدی زیداد باشدد و بیمدار آن را      در پیگیری هفته اول باید به این نکته دقت کرد

تحمل نکند این احتمال وجود دارد که مصرف دارو را قطع کند. برای مثال اگر خانم خانه داری بددلیل  

مصرف دارو زیاد می خوابد و به کارهای منزل نمیرسد، ممکن است از مصرف دارو خودداری کند یدا  

شود. در صورتی که عوارض دارویی فقدط تدا حددی وجدود      خواب آلودگی او باعث شکایت اطرافیان

دارد و بیمار شکایت جدی از آن ندارد،  بهورز باید به بیمار اطمینان دهد که بروز این عدوارض نشدانه   

تاثیر داروست که عالمت رو به بهبود بودن وضدعیت بیمدار اسدت. امدا اگدر بددلیل عدوارض دارویدی         

که میتواند باعث شود بیمار مصرف دارو را قطع کند، باید از بیمار مشکالتی در زندگی بیمار ایجاد شده 

 بخواهد که برای حل این مشکل مجدداً به پزشک مراجعه کند.  

 در پیگیری هفته های دوم به بعد بهورز باید از بیمار جویا شود که:

 * آیا بیمار دارو را طبق تجویز پزشک بطور مرتب مصرف میکند؟

 وضعیت بیمار بهتر شده است؟ * آیا با مصرف دارو

 *آیا بیمار مجدداً شروع به کار و فعالیت نموده است؟



                 دفتر سالمت روانی، اجتماعی   اداره کل                            متن آموزشی پیشگیری از خودکشی برای بهورزان و رابطین بهداشتی   

 05 

 * آیا بیمار برای ادامه درمان به موقع به پزشک مراجعه کرده است؟

پیگیری تا زمان تأثیر دارویا )دو تا سه یفته پس از شروع درمان( باید حداقل یفته ای یمک بمار     

ور پزشک و یا مایاامه وضمعی  بیممار پیگیمری شمود. کلیمه       صورت گیرد و پس از آن طبق دست

 یا در پرواده خااواده ثب  گرداد.اطالعات مربوط به پیگیری باید در فرم پیگیری بیماری

یکی از خصوصیات داروهای روانی تکثیر کند و تدریجی آنها بر نداراحتی بیمدار و ضدرورت ادامده     

از بهبودی ضروری است. به بیمداران و خدانواده آندان    درمان حتی پس از بهبودی و ادامه آن حتی پس 

 :یادآور شوید که

 این داروها اعتیادآور نیستند 

 کندمعده یا کبد را خراب نمی 

 شود.موجب عقیمی نمی 

 به یاد داشته باشید:

 .به بیمار و خانواده او توصیه کنید داروها طبق توصیه پزشک مصرف شود 

  پزشک ندهند.تغییری در مقدار دارو و بدون نظر 

  با پزشک مشورت نمایند.دارند اگر مشکل یا شک و تردیدی در مصرف دارو 

 

اگر به هنگام پیگیری مالحظه کردید که بیمار بدحال است و قادر به ادارة خودش نیسدت، یکدی از   

 افراد خانواده یا همسایگان را انتخاب و مسئولیت دادن دارو و کمک به بیمار را به وی محول کنید.

گر خانواده تمایل زیادی به ادامه درمان ندارند و مایل به درمانهای سنتی و محلدی هسدتند، آنهدا را    ا

تشویق به مصرف داروها نموده و اگر در نظریه خود اصرار دارند بدون مقابله و جدر و بحدث بده آنهدا     

 توصیه کنید هر دو نوع درمان را برای بیمار اجرا کنند.
 

 ه ویآموزش به بیمار و خانواد
 هدا آمدوزش دهیدد و توصدیه کنیدد نسدبت بده        های آن، به خانوادهدر مورد افسردگی و نشانه

توجه نباشند و در صورت وجدود عالئدم افسدردگی، بده     افسردگی خود و اعضای خانواده بی

 مرکز بهداشتی درمانی مراجعه نمایند. 

 ست.به آنها بگویید افسردگی یک بیماری است و قابل پیشگیری و درمان ا 

   باعدث  ماه است قطع یا کاهش و یا تغییر دارو  6به آنها بگویید حداقل طول درمان افسردگی
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  عود بیماری خواهد شد.

    ،در صورتی که بیمار بدحال است و قادر به اداره خودش نیست مسدئولیت دادن دارو بده وی

 باید به عهده یکی از اعضای خانواده گذاشته شود. 

 ،به بیمار و خانواده وی آموزش دهید.  در مورد عوارض دارویی 

 

عوارض داروئدی در مصدرف اندواع داروهدای رواندی شدایع اسدت. داروهدای          عوارض دارويی:

 گردان دارای دو نوع عارضه هستند:روان

عوارض خفیف: مثل خشکی دهان، تاری دید، یبوست و خدواب آلدودگی، ایدن عدوارض مدوقتی       -9

 روند. کاهش یافته از بین می هستند و با ادامه مصرف دارو به تدریج

عوارض شدید: مثل سخت شدن عضالت گردن، کج شدن گردن، تب، گلو درد، ضایعات جلدی و  -0

شدید شدن عوارض خفیف دارویی، در برخورد با این عوارض شدید بیمار را بده پزشدک ارجداع    

  فوری دهید.

 

 در اکثر موارد عوارض خفی  بروز میکنند که آن ایز خطرااک ایس 

 
این عوارض را باید شناخت و در مواردی که عوارض دارویی شدید است و یا نیاز به تغییر مقددار  

دارو دارد به پزشک اطالع داد. در برخورد با عوارض دارویی خفیف، دادن اطمینان و آرامش به بیمدار  

 .  شود بعد اثر آن، کار اصلی استو خانواده او وگفتن اینکه ابتدا عوارض دارو ظاهر می

 گردان تکثیر کند و تدریجی آنهدا بدر نداراحتی    های روانروبه آنها بگویید یکی از خصوصیات دا

 بیمار و ضرورت  ادامه درمان حتی پس از بهبود عالئم بیماری است. 

     به آنها بگویید به دلیل افسردگی، بیمار ممکن است قادر به انجام کارهای روزمدره خدود نباشدد

 اب تنبلی نگذارند و او را مورد سرزنش و تمسخر قرار ندهند.این حاالت وی را به حس
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 گزارش دهی 

موارد شناسایی شده مشکوک به افسردگی توسط بهورزان، پس از تکیید و تشخیص بیماران افسرده: 

گردد. در ستون موارد تحدت  های غیر واگیر ثبت میپزشک مرکز در فرم گزارش ماهانه پیگیری بیماری

جمع موارد جدید، عود و تکراری(، موارد تحت مراقبت، قطدع پیگیدری و ارجداع بدا گذاشدتن      درمان )

پیشگیری اولیه ”شود که این تعداد بیمار، مربوط به برنامه ستاره در محل و در پایین فرم توضیح داده می

 باشد. می“ بهداشت روان

ر خودکشی که در انتهای همدین  فرم مربوط به گزارش دهی رفتابیماران اقدام کننده به خودکشی: 

جزوه آورده شده است، هر ماه توسط بهورز خانه بهداشت تکمیل و به مرکز بهداشتی درمانی مربوطده  

ارسال میگردد. در مرکز بهداشتی درمانی، فرم ها و آمار مربوطه هر ماه از خانده هدای بهداشدت تحدت     

س بهداشت روان شهر ارسال میگردد. پوشش خود جمع آوری و توسط پزشک مرکز تایید و به کارشنا

کارشناس بهداشت روان شهر با جمع آوری فرم های تحت پوشش خود آنها را خالصه و آندالیز اولیده   

 نموده و به کارشناس بهداشت روان استان ارسال مینماید.
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لرستان

 
 شماره     وری    فرم ارجاع غیرفوری        /    / ف                   بیمه شده                              

 شماره کارت                 بیمه نشده                            

 

 کدپستی  روستا  شهر  روستایی           برگ ارجاع                           

 تیره  طایفه  ایل  عشاری                             

 

 شغل  سن  نام پدر    ام خانوادگی نام و ن                            

 ........به: مرکز بهداشتی و درمانی........................................................................تاریخ مراجعه................                            

 ................................... درجه حرارت..........................فشار خون................علت مراجعه ......................                            

 عالئم بیماری:                            

 اقدامات انجام شده:                            

 

 نام و امضاء بهورز        

 )مهر خانه بهداشت(        
 

 
 ریخ تا           

 شماره خانوار  نام و نام خانوادگی  به : خانه بهداشت:..........................................           

 شماره کارت   نام پدر  از : مرکز بهداشتی درمانی:.............................           

 

 از حامل فرم ویزیت بعمل آمده و دستورات زیر داده شد.در تاریخ :...........................                  

 دستورات پزشک

 طرز استفاده تعداد روز مقدار تعداد دفعات در روز اام دارو ردی 

      

      

      

      

  

 بیمار باید در تاریخ .............................جهت معاینه مجدد مراجعه نماید.                     

  

     مهر مرکز بهداشتی درمانی                                                                            

 مهر و امضاء پزشک مرکز بهداشتی درمانی                                                                     
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 معاونت بهداشتی  -پزشکی لرستان دانشگاه علوم 

 فرم گزارش ماهیانه موارد خودکشی               شهرستان خرم آباد

 خانه بهداشت ...........................  بیمارستان ...................... مرکز بهداشتی درمانی ......................

 ماه............. سال............

 تاریخ محل سکوا  شغل تایل تحصیالت سن جنس ااوادگیاام و اام خ ردی 

 خودکشی

 روش

 خودکشی

 سابقه

 خودکشی

سابقه یماری 

 جسمی رواای

اتیجه  عل  خودکشی

 خودکشی

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

 سمت:جمعیت تحت پوشش:                     مرد:               زن:         نام و نام خانوادگی گزارشگر:                               

 تاریخ گزارش                                                                                        

 تهیه و تنظیم: مرکز بهداشت شهرستان 

 خرم آباد واحد هداشت روان

 


