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 مقدمه

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

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

 ه قرار گرفت.برنامه های پیشگیری از خودکشی، مورد استفاد

پس از سفارش رییس محترم اداره بهداشت روان، سرکار خانم دکتر رحیمی موقر مبنی بر بازنگری و 

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

اجراء  ، تیم مسئول"حاصلهاثر بخشی و ارایه گزارش مدون از نتایج "این طرح و نیز  "امکان سنجی"

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

 . ندبازنگری قرار گرفت

مربیان آموزشگاه بهورزی ”به منظور مطابقت مفاد آن با نیاز مصرف کنندگان که در این جزوه آموزشی 

دا متن آموزشی در اختیار مربیان، کاردانان و کارشناسان شهرستان میباشند، ابت "وکاردانان بهداشتی

مد، مطالعه و نظرات اصالحی کتبا به تیم اجراء به اجراء در آ 9731ساوجبالغ که این طرح در سال 

پروژه ارسال شد. سپس  در یک جلسه مشترک در محل انیستیتو روانپزشکی تهران و در یک بحث 

مجدد قرار گرفت. همزمان متن آموزشی فوق به شبکه بهداشت شهرستان  گروهی مفاد آن مورد بررسی

مطالعه شد و نظرات و اصالحات آن شهرستان خرم آباد ارسال و توسط کاردانان و کارشناسان شبکه 

 نسخه نهایی تهیه شد که در حال حاضر در پیش روی شما قرار دارد. و  پیشنهادی گردآوری گردید

ده هت مشهدی که در بازنگری متن اول و تهیه نسخه دوم نقش اصلی را بر عاز سرکار خانم دکتر پش

شوشتری که با مروری بر نسخه جدید نظرات اصالحی خود حکیم داشتند و نیز از سرکار خانم دکتر 

را مرقوم فرمودند سپاسگزاریم. از سرکار خانم دکتر نجومی، سرکار خانم امین و سرکار خانم منصوری 

خه دوم همکاری داشته و نیز خانمها سهرابی و طاهری که در تایپ نسخات این متن که در تهیه نس

 همکاری داشتند صمیمانه تشکر مینماییم. 

 

 دکتر سیدکاظم ملکوتی

 نماینده اداره بهداشت روان و

 مسئول تیم ناظر بر برنامه در شهرستان خرم آباد
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 اهداف برنامه آموزشی

 

ان آموزشگاه بهورزی و کاردانان مبارزه با بیماریهای در مورد پیشگیری افزایش آگاهی مربی هدف کلی:

 اولیه خودکشی

 

انتظار می رود پس از مطالعه این جززوه و طزی دوره آموزشزی، مربزی آموزشزگاه       اهداف اختصاصی:

 بهورزی و یا کاردان بهداشتی مراکز قادر باشد:

 خودکشی، علل و عوامل خطرزای آن را تعریف کنید. -9

 های در معرض خطر خودکشی را بشناسد.گروه -2

 افسردگی و نشانه های آن را بداند. -7

از خودکشزی و شناسزایی بیمزاران    شرح وظایف بهورزان و رابطین در برنامه پیشگیری اولیزه    -4

 را بداند.افسرده 

 بهورزان و رابطین بهداشتی را در مورد بیماری افسردگی آموزش دهد. -8

 

 خودکشی چیست؟

که با قصد کشزتن خزود و خاتمزه دادن بزه زنزدگی صزورت مزی گیزرد.این          ی استلخودکشی عم

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

اگزر بزه دنبزال عمزل      "خودکشی"می کند. در صورتی که فرد در اثر عمل خودکشی فوت نماید به آن 

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

 

 چرا خودکشی برای سیستم بهداشتی درمانی اهمیت دارد -اهمیت موضوع

 زیرا:

 بوده است. 2222خودکشی علت مرگ حدود یک میلیون نفر فقط در سال  -

 ثانیه یک نفر در دنیا از خودکشی میمیرد. 42هر  -

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

 دکشی از جمله ده علت اصلی مرگ در کشورهای مختلف جهان است. خو -

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



بهورزی و کاردانان مربیان آموزشگاه برای  پیشگیری اولیه از خودکشی  

بهداشتی                                                       

                                                                                                دفتر سالمت  روانی اجتماعیاداره کل 

 4 

 نفر تاثیر میگذارد. 6خودکشی هر فرد حداقل روی  -

تاثیرات روانشناختی، اجتماعی و اقتصادی خودکشی روی خانواده و جامعه غیزر قابزل انزدازه     -

 گیری است. 

هزای انجزام   باشزد، بررسزی  کشی در ایران هر چند در مقایسه با کشورهای دیگر پائین مزی آمار خود

دهنده این است که در برخی مناطق در سالهای گرفته در کشور با حمایت سازمان بهداشت جهانی نشان

اخیر، خودکشی روندی رو به افزایش داشته و بعد از حوادث جاده ای، دومزین علزت مزرگ ناشزی از     

و خشونت بوده است. در بعضی مناطق، خودکشی در بین زنان با روش خودسزوزی، افززایش   حوادث 

 چشمگیری داشته است.

خودکشی مشکل پیچیده ای است که عوامل مختلفی در آن نقزش دارنزد از جملزه عوامزل بیولوژیزک،      

 ژنتیک، روانشناختی، اجتماعی، فرهنگی و محیطی. 

ه خودکشی میکند در حالیکه افراد دیگری در همان شزرایط یزا   به سختی میتوان گفت چرا فردی اقدام ب

 حتی شرایط بدتر از آن این کار را نمی کنند. اما خودکشی در بسیاری از موارد قابل پیشگیری است. 

خودکشی در حال حاضر یک مساله بهداشتی مهم در سراسر دنیاست. توانمند کردن کارکنان بهداشزتی  

ابی، اداره کردن و ارجاع فردی که قصد خودکشزی دارد یزک گزام مهزم در     درمانی برای شناسایی، ارزی

 پیشگیری از خودکشی است. 

 

 چرا کارکنان شبکه بهداشتی درمانی در برنامه پیشگیری از خودکشی نقش اساسی دارند؟

کارکنان شبکه بهداشتی درمانی سابقه ارتباط طوالنی با مردم را دارند و توسط مردم بزه خزوبی    -

 شده اند. پذیرفته

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

در کشورهای در حال توسعه مانند کشور ما و بخصوص در روستاها که سیستم سزالمت روان   -

 چندان گسترده نیست این افراد اولین منبع خدمت رسانی به مردم در این زمینه هستند.

اعی که در آن هستند کمک می کند بتوانند حمایت کزافی  آگاهی این افراد از سیستم های اجتم -

برای افراد و سازمانها پیدا کنند، مثالً پیدا کردن افرادی که حاضرند به فرد خودکشی کننده سزر  

 بزنند یا با او ارتباط بیشتری داشته باشند. 

ان کزافی بزه   آنها میتوانند ارتباط طوالنی و کافی با مردم داشته باشند و خدمات خود را تزا زمز   -

 افراد نیازمند ارایه دهند.
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این افراد معموالً اولین کسانی هستند که با افراد نیازمند خدمات بهداشتی درمانی تمزاس پیزدا    -

 میکنند.

در کل این افراد در دسترس، قابل وصول برای مردم، آگاه به وظایف خود و آماده خدمت رسانی به 

 مردم هستند.   

 

 علل خودکشی

ی علل مختلفی ذکر گردیده و عوامل متعزددی را در اقزدام بزه آن مزدثر دانسزته انزد.       برای خودکش

 مهمترین این عوامل عبارتند از:

 بیماریهای روانی به ویژه افسردگی، اعتیاد، بیماریهای شدید روانی . علل روانی:

 بیماریهای جسمی مزمن)مثل سرطان(. علل جسمی:

قدان حمایزت خزانوادگی و اجتمزاعی و همچنزین عوامزل      مثل تنها زندگی کردن، ف علل اجتماعی:

فشارزا)مانند طالق، بیکاری، فقر، از دست دادن نزدیکان، شکست در کار یا تحصیل، ازدواج تحمیلزی،  

 تهمت ناموسی و...(

 

 خودکشی و اختالالت روانی 
ه خودکشزی  تعداد زیادی از کسانی ک -9مطالعات مربوط به خودکشی در سراسر دنیا نشان داده که: 

خودکشی در کسانی که اختالل روانی دارند بزیش   -2میکنند یک اختالل روانی قابل تشخیص دارند، و 

 از دیگر افراد است. 

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

 افراد افسرده -

ماعی و مرزی با ویژگزی هزای   افرادی که اختالالت شخصیت دارند)اختالل شخصیت ضد اجت -

 رفتار تکانشی یعنی عمل کردن بدون فکر و ناگهانی، پرخاشگری و تغییرات خلق(

 افراد الکلیک) یا نوجوانانی که مواد مخدر مصرف میکنند( -

 افراد مبتال به اسکیزوفرنیا) اختالل شدید روانی( -

 ابتال به آلزهایمر  افرادی که اختالل روانی آنها ناشی از یک بیماری عضوی است مانند -

 افرادی که اختالالت روانی دیگری دارند. -

با وجود اینکه بسیاری از افرادی که خودکشی می کنند اختالل روانی دارند، بیشزتر آنهزا بزرای درمزان     
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مراجعه نمیکنند. بنابراین نقش کارکنان شبکه بهداشزتی درمزانی در کشزف و ارجزاع ایزن افزراد بزرای        

 یار اساسی است. پیشگیری از خودکشی بس

 

 افسردگی

در طول افسردگی شایعترین اختالل روانی کسانی است که از خودکشی میمیرند. هر کسی ممکن است  

اما این احساسات گذرا هستند. وقتی این احساسزات   نماید گاهی احساس تنهایی و غمگینیعمر خود 

ی ایجاد اختالل کنند، در این صزورت  بزنند و در عملکرد روزمره ومانند و زندگی فرد را به هم بباقی 

افرادی کزه خودکشزی میکننزد دچزار      %12وی دچار بیماری افسردگی است. تحقیقات نشان داده است 

به بیماری افسردگی مبتال هستند. مطالعات  %62یکی از اختالالت روانی هستند که از میان آنها بیش از 

برابزر افززایش    6گی احتمال اقدام به خودکشزی را  انجام شده در ایران نشان داده است که وجود افسرد

میدهد که بیشتر از سایر عوامل موثر در خودکشی مانند عوامزل جمعیزت شناسزی و اجتمزاعی اسزت.      

 فسردگی عبارتند از:اشایعترین عالیم 

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

 لاز دست دادن عالقه به فعالیتهای معمو -

 کاهش وزن) بدون رژیم گرفتن( یا افزایش وزن  -

خیلی زیاد یا خیلی کم خوابیدن یا صبح خیلی زود بیدار شدن) و ناتوانی از اینکه فزرد بتوانزد    -

 دوباره بخوابد(

 احساس خستگی و ضعف تقریباًًٌ همیشه  -

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

 اری در تمام اوقاتزود از کوره در رفتن یا بیقر -

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

  داشتن افکار مرگ و خودکشی که مرتب تکرار میشود -

 چرا افسردگی کشف نمیشود؟ 

با وجود اینکه روشهای درمانی مناسبی برای افسردگی وجود دارد به دالیلی این اختالل در بسیاری 

 از موارد تشخیص داده نمیشود:

 گفته میشود در نیمی از موارد افراد مبتال به افسردگی از اینکه افسرده هستند آگاهی ندارند -

 مردم از اینکه بگویند افسرده هستند خجالت می کشند زیرا آن را نشانه ضعف میدانند.  -
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با احساسات مربوط بزه افسزردگی آشزنا هسزتند و بزه همزین دلیزل آن را بعنزوان بیمزاری          مردم  -

 سند.نمیشنا

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

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

 

 افسردگی قابل درمان است

 خودکشی قابل پیشگیری استو 

 

 الکلیسم

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

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

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

 کسانی که وابسته به الکل هستند و خودکشی می کنند اغلب:

 مصرف الکل را در سنیبن پایین شروع کرده اند. -

 رف می کنند.مدت زیادی است که الکل مص -

 مصرف الکل آنها زیاد است -

 سالمت جسمی خوبی ندارند -

 احساس افسردگی می کنند -

 زندگی شخصی آنها به هم ریخته و آشفته است -

 در زمانی پیش از خودکشی یک تجربه از دست دادن داشته اند مانند طالق یا مرگ یک عزیز -

 از نظر شغلی موفق نیستند -

با خودکشی میمیرند عالوه بر اینکه از سنین پایین مصرف الکزل را   افراد وابسته به الکل که سرانجام

شروع کرده اند و میزان الکل مصرفی آنها باالست، ممکن است از خانواده هایی آمده باشند که مصرف 

 الکل در آنها وجود دارد. 

کشزی  سوء مصرف مواد در نوجوانانی که رفتارهای خودکشی مانند افکار خودکشی یا اقدام به خود

 دارند زیاد دیده میشود. 
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فردی که هم به الکل وابسته است و هم افسردگی دارد در 

 معرض خطر باالی خودکشی است
 

 

 بیماری جسمی و خودکشی

 بعضی از بیماریهای جسمی خطر خودکشی را افزایش میدهند. 

 

 بیماریهای دستگاه عصبی

 صرع 

   نیز ناتوانی درازمدت دارند که آنها را در معرض افراد مبتال به صرع پرخاشگری و رفتار تکانشی و 

 خطر باالتر برای خودکشی قرار میدهد.

 استفاده از الکل و مواد دراین افراد نیز نقشی در رفتارهای خودکشی آنها دارد. 

 آسیب و ضربه مغزی یا نخاعی 

 هر چه میزان آسیب بیشتر باشد خطر خودکشی باالتر است. 

 سرطان

 د که منجر به مرگ میشوند از جمله سرطان، خطر خودکشی را باال میبرند. در این بیماریهای شدی

 موارد خطر خودکشی در این افراد باالتر است:

 مردان -

 سال اول بیماری( 8کسانی که تازه تشخیص بیماری خود را گرفته اند)  -

 کسانی که تحت شیمی درمانی هستند. -

 HIVایدز/ 

عه در مورد این بیماری و افراد مبتال به آن است که در بسیاری داغ بیماری) منظور طرز فکر جام

از موارد با احساس آبروریزی برای فرد مبتال و خانواده اش همراه می باشد(، اینکه در حال حاضزر  

این بیماری درمان قطعی ندارد، و طبیعت خود بیماری خطر خودکشی را در ایزن افزراد بزاال میبزرد.     

یص این بیماری را گرفته و تحت مشاوره جهت آمادگی برای مقابله بزا ایزن   زمانی که فرد تازه تشخ

 بیماری نیست، بخصوص خطر خودکشی باالتر است.  

 بیماریهای مزمن

 بیماریهای مزمن یر احتماالً با افزایش خطر خودکشی همراهند:
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 دیابت -

 ( MSمولتیپل اسکلروز)  -

 گاه گوارشبیماریهای مزمن کلیه و کبد و سایر بیماریهای دست -

 صل که با درد همراهندبیماریهای مزمن استخوان و مفا -

 عروقی –عروقی و عصبی  -بیماریهای قلبی -

 اختالالت جنسی -

 کسانی که در شنوایی، بینایی و راه رفتن مشکل دارند.  -

 

 بیماریهای دردناک و مزمن خطر خودکشی را افزایش میدهند.

 عوامل فردی و محیطی خودکشی
 

 جنس

 تر از زنان در اثر خودکشی میمیرند اما اقدام به خودکشی) منظور اقدامی است که منجر به مردان بیش

 مرگ نمیشود( در زنان بیشتر است. 

 سن

 سال( 98-78)نوجوانان و جوانان  - خطر خودکشی در دو دوره سنی در باالترین حد است:

 وضعیت تاهل

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

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

 بیکاری

 فردی که شغلش را از دست داده بیشتر از فردی که بیکار است در معرض خطر خودکشی قرار 

 دارد. 

 مهاجرت

 ر مهاجرت کرده اند و کسانی که از شهر یا کشور خود مهاجرت کسانی که از مناطق روستایی به شه

 کرده اند در معرض خطر باالتر خودکشی هستند.
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 عوامل محیطی

 استرس های زندگی

سه ماه قبل از خودکشی استرسزهای زیزادی را تجربزه کزرده      اندبیشتر کسانی که با خودکشی مرده 

 استرسهایی مانند: ،بودند

 گران از جمله دعوا با همسر، خانواده، دوستانمشکالت ارتباطی با دی -

 طرد شدن؛ جدا شدن از دوستان و خانواده -

 از دست دادن؛ از دست دادن یک عزیز یا ورشکستگی مالی -

 مشکالت شغلی و مالی؛ از دست دادن شغل، بازنشستگی  -

 تغییرات مربوط به جامعه؛ تغییرات اقتصادی یا سیاسی ناگهانی مثل بحران اقتصادی -

 رسهای دیگر است -

 

 در دسترس بودن ابزار خودکشی

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

کاهش دسترسی به ابزار خودکشی یک اقددام  فرد اقدام به خودکشی خواهد کرد یا خیر. بنابراین 

 مهم در پیشگیری از خودکشی است. 

 

 ر گرفتندر معرض خودکشی قرا

خبر پیداکردن از خودکشی دیگران از طریق دیدن صحنه خودکشی یا خبر گزرفتن از رسزانه هزای    

 عمومی در خودکشی نقش دارد بخصوص در نوجوانان. 

از جمله عواملی که می تواند میزان خودکشی را افزایش دهد، پخزش  نتشار اخبار خودکشی: ا 

محل یا منطقه می باشد. پخش خبر خودکشزی و   خبر مربوط به خودکشی یک نفر در بین مردم آن

نحوۀ اقدام به آن موجب می شود کسانیکه دچار افسردگی هسزتند و در معزرض خطزر خودکشزی     

قرار دارند، ترغیب شوند که خودشان را از بین ببرند. بنزابراین بعنزوان یزک اقزدام پیشزگیرانه هزم       

کنید از پخش ایزن خبزر خزودداری     خودتان خبر خودکشی را پخش نکنید و هم به دیگران توصیه

 کنند.

پخش خبر خودکشی موجب افزایش اقدام به خودکشی در افزراد در معزرض خطزر خودکشزی     

 شود.می
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 حقیقت و افسانه در مورد خودکشی
 

 حقیقت افسانه

کسانی که از خودکشی حرف می زنند دسزت   -9

 به خودکشی نخواهند زد.

 

عززاً کسززانی کززه قصززد خودکشززی دارنززد قط   -2

 میخواهند بمیرند.

 خودکشی بدون اخطار اتفاق می افتد. -7

 

بعد از گذشتن بحران، خطر خودکشی از بزین   -4

 می رود. 

 

 

 نمی توان جلوی هر نوع خودکشی را گرفت. -8

 

اگر کسی زمانی تمایزل بزه خودکشزی داشزته      -6

 باشد همیشه این تمایل را خواهد داشت. 

شززند قززبالً بیشززتر کسززانی کززه خززود را مززی ک -9

اخطارهزای مشخصزی دربززاره قصزد خزود بززرای     

 خودکشی داده اند.

تعداد زیادی از کسزانی کزه قصزد خودکشزی      -2

 دارند در مورد مرگ احساس دوگانه دارند.

افرادی که قصد خودکشزی دارنزد ایزن قصزد      -7

 خود را به روشنی بیان می کنند.

بسیاری از خودکشی ها در زمانی کزه بحزران    -4

رد توان و انرژی کافی دارد کزه افکزار   گذشته و ف

تخریب کننده اش را به عمل برسزاند اتفزاق مزی    

 افتند.

درسززت اسززت. امززا جلززوی تعززداد زیززادی از  -8

 خودکشی ها را می توان گرفت.

ممکززن اسززت افکززار خودکشززی برگززردد امززا  -6

همیشگی نیست و در بسیاری از مزردم هیچوقزت   

 دوباره برنمی گردد. 
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 چگونه با فردی که قصد خودکشی دارد ارتباط برقرار کنیم؟ 

خیلی از اوقات مردم وقتی می گویند از زندگی خسته شده ام یا زندگی چیززی نزدارد بزرای آنکزه     

خود را سبک کنند این را می گویند اما فردی که قصزد خودکشزی دارد بزا گفزتن ایزن چیزهزا راحزت        

 نمیشود. 

ی که قصد خودکشی دارد بسیار مهم است. اغلب این تمزاس در یزک درمانگزاه    اولین تماس با فرد

شلوغ یا در خانه یا اماکن عمومی دیگری است که در آن جای کمی برای یک صحبت خصوصی پیزدا  

 میشود. 

 اولین کار پیدا کردن یک جای مناسب برای یک صحبت خصوصی است.  -9

خودکشی دارند به زمان زیادی نیاز دارند  افی است. افرادی که قصدکقدم بعدی گذاشتن وقت  -2

 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 مهزم در کزاهش میزل بزه      -7

 خودکشی است. 

 :چطور ارتباط برقرار کنیم

 با توجه گوش بدهید، ساکت باشید -

 احساس فرد را بفهمید) همدلی کنید( -

 بدون حرف زدن به فرد نشان دهید او را می پذیرید و به او احترام می گذارید. -

 به فرد ابراز کنید که برای افکار و ارزشهای او احترام قایلید -

 با صداقت و خلوص حرف بزنید -

 گرمی و نگرانی خود را برای فرد نشان دهید -

 :چه کارهایی را نکنیم

 صحبت او را قطع نکنیدمدام  -

 یکه نخورید و با هیجان و احساسی پاسخ ندهید -

 طوری نشان ندهید که انگار سرتان شلوغ است و وقت ندارید -

 مثل رییسها رفتار نکنید که مدام دستور می دهند -

 اظهار نظرهایی نکنید که دخالت در زندگی شخصی او باشد یا برای او قابل فهم نباشد -

 زش های بیمار قضاوت نکنید، آنها را بد یا خوب ندانیددر مورد نظرات و ار -
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روی تواناییهای فرد تاکید کنید بخصوص با بررسی مشکالتی که کوچکتر بوده اند و فرد بدون  -

 فکر خودکشی برای آنها راه حل مناسب پیدا کرده است. 

 ید.در فاصله های زمانی مشخص فرد را مجدداً ببینید و تماس خود را با او حفظ کن -

کزه در مزورد احساسزاتش صزحبت کنزد و       دهیدعالوه بر حمایت عالطف و احساسی، اجازه  -

 تاکید بر تواناییهای وی آنگونه که در باال ذکر شد، کارهای زیر را انجام دهید

در نظر بگیرید. اگرچه این راه حلها ایده آل نیستند امزا فزردی   راه های دیگر بجز خودکشی را  -

 که قصد خودکشی دارد ممکن است یکی از آنها را انتخاب کند.

 فرد را به پزشک، روانپزشک ارجاع دهید و در زمان نزدیکی یک قرار مالقات دیگر بگذارید. -

 ای فرد فراهم کنید.با خانواده، دوستان و با پزشک صحبت کنید و حمایت الزم را بر -

 

 در صورتیکه قصد او برای خودکشی جدی است:

 .با فرد بمانید. او را هرگز تنها نگذارید 

 رام با وی صحبت کنید و وسایلی را که برای خودکشی رد دسزت دارد از او بگیریزد   آ

 مانند قرص یا تیغ

 مبزوالنس  فوراً با پزشک یا روانپزشک صحبت کنید و قرار بگذارید. فوراً درخواست آ

 کنید و فرد را به بیمارستان اعزام کنید. 

   به خانواده خبر بدهید و حمایت آنها را جلب کنید) رجوع شود به پمفلت و راهنمزای

  خانواده(. 

 

 در برقراری با فردی که در معرض اقدام به خودکشی است، رفتار کنیم:

 

 رابطه گرم همراه با توجه و گوش دادن به بیمار .1

 ار کردنرفت نهمحترما .2

 همدلی با احساسات بیمار .3

 انجام با اعتماد به نفس وظیفه ای که دارید .4
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 :نباید انجام شود کارهایی که در مواجهه با کسی که قصد خودکشی دارد
 بی توجهی به موقعیت 

 شوکه یا دستپاچه شدن 

 گفتن اینکه همه چیز خوب خواهد شد 

 م اهلل خود را بکشد ببینیم!!اهد بسومبارزه طلبی با فرد در مورد اینکه اگر میخ 

 بی اهمیت جلوه دادن مشکل 

   اطمینان های بی مورد و دروغی دادن مثل اینکه پدرش حتماً با ازدواج او موافقت خواهزد

 کرد

 قسم خوردن که مشکل به کسی بازگو نخواهد شد 

 تنها گذاشتن فرد 

 

 منابع حمایتی

 مهمترین منابع حمایتی عبارتند از:

 خانواده 

 دوستان 

 مکارانه 

 روحانیون 

  کاردانان بهداشتی، بهورزان و رابطین بهداشتی 

 متخصصانی مانند روانشناس و روانپزشک 

 

 :چگونه منابع حمایتی را در کار وارد کنیم
از فردی که قصد خودکشی دارد اجازه بگیرید و سپس بزا منزابع حمزایتی ماننزد روحزانی یزا        -

 دوستان تماس بگیرید.

کسی را پیدا کنید که بتواند با فرد ارتباط خوب و حمایتگری را برقرار  حتی اگر فرد اجازه نداد -

 کند.

مانند یک روحزانی یزا یزک     -قات صحبت کردن با یک غریبهبه فرد توضیح دهید که گاهی او -
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صزحبت  میتوانزد  راحت تزر   او ،راحت تر از صحبت با کسی است که او میشناسد -متخصص

در مورد او چه فکری خواهد مشاوره دهنده از این به بعد فرد  نگران باشد که کند بدون اینکه 

 کرد.

 بدون متهم کردن یا ایجاد احساس گناه با منابع حمایتی مانند خانواده صحبت کنید. -

 از منابع حمایتی بخواهید حمایت خود را بصورت عملی و با انجام کارهای الزم نشان دهند. -

ای مثال اعضای خانواده نیز ممکن است مشزکالتی  به نیازهای منابع حمایتی نیز توجه کنید. بر -

 داشته باشند مانند اینکه افسرده باشند. 

 
 

در مجموع، تعهد، حساسیت، دانش، توجه و اهمیت دادن به مسایل انسانی مهمترین منابعی هسزتند  

 که کارکنان سیستم بهداشتی درمانی در اختیار دارند تا از خودکشی پیشگیری کنند. 

 
 

 

 به بهورزان، نظارت "افسردگی"وظیفه شما در این برنامه آموزش مهمترین

 و پایش برنامه و تأکید بر عدم پخش خبر خودکشی می باشد. 

 

 

 شناسایی و کشف بیماران افسرده 

به هنگام مراجعه والدین به خانه بهداشت، مراجعه به خانوارهزای تحزت پوشزش، در هنگزام آمزوزش      

ن مراجعه به مدارس و گفتگو با معلمین، افراد در معرض خطر را بزا  چهره به چهره و گروهی و همچنی

 پرسش سداالت زیر شناسایی نمایید. 

 آیا کسی هست که احساس غمگینی در بیشتر اوقات و تقریباً هر روز داشته باشد؟ -9

 زندگی از دست داده باشد؟ آیا کسی هست که عالقه اش را به فعالیتهای معمول -2

  بی ارزش، گناه و نا امیدی داشته باشد؟ آیا کسی هست که احساس -3

 آیا کسی هست که آرزوی مردن یا خودکشی داشته باشد؟ -4

 آیا کسی هست که در ماههای اخیر دچار اختالل در خواب و اشتها شده باشد؟ -5

 آیا کسی هست که از دردهای بدنی مزمن شاکی باشد؟ -6
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 ق اهمیت ندهد؟آیا کسی هست که اخیرا به کار و فعالیت روزمره خود مثل ساب -7

 

 اگر فرد کودک یا نوجوان است بپرسید:  _

 آیا افت تحصیلی داشته است؟  -1

 آیا پرخاشگر شده است؟ -2

 آیا مواد مصرف میکند؟ -3

 اگر فرد سالمند است بپرسید: -

 آیا احساس میکند زندگی بیهوده است؟ -9

 آیا آرزوی مردن دارد؟ -2

 آیا این اواخر بیشتر از گذشته بیمار میشود؟ -3

 نهایی میکند؟تآیا احساس  -4

     وجود هریک از عالیم فوق میتواند نشانه ای از افسردگی باشد و بهتراسزت مزورد بررسزی

 کامل از نظر وجود بیماری افسردگی قرار گیرد.

    دقت کنید که در برخی موارد بیمار ابتدا از احساس افسردگی یا دلمردگی شزاکی نیسزت و

گی مفرط شکایت میکند. در این صورت بیشتر از عالیم جسمانی، خواب و اشتها و یا خست

 ضروری است از احساس غمگینی و افسردگی نیز پرسش کنیم.

 

 
 در برخورد با بیمار افسرده چه باید کرد؟ 

چنانچه با پرسشهایی که در باال آمد این احتمال وجزود داشزت کزه فزرد افسزرده باشزد الزم اسزت        

 انجام شود:کارهای زیر برای او 

 

در برخی موارد افسردگی خود را با عالیم جسمانی مانند 

 ای پراکنده، خستگی و بیخوابی نشان میدهددرده
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 با عالقمندی به درد دل او گوش دهید. -9

 افسردگی یک اختالل قابل درمان است. که  در مورد افسردگی به او آموزش دهید -2

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

ری درمزان تعیزین   او را به پزشک ارجاع دهید و یک وقت نزدیک برای مالقات مجزدد و پیگیز   -4

 کنید. 

از نزدیکان و معتمدین محل و یا از هر مرجع دیگری که بتواند بزه بیمزار کمزک کنزد اسزتفاده       -8

 نمایید. 

 

 ارجاع 

  پس از شناسایی افراد مشکوک به افسردگی، آنها را به پزشک مرکز بهداشتی درمانی ارجاع

 دهید.

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

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

 هایش از خودکشدی صدحبت کدرده و یدا     ر صحبتهر گاه با بیماری روبرو شدید که د

این موضوع را جزدی بگیریزد و بزه     کند،اطرافیان را تهدید به بعد از بین بردن خود می

اده وی توصیه کنید تا مراجعه به پزشک، کسی مواظب بیمار باشد و بیمار را به مرکزز  خانو

 بهداشتی درمانی ارجاع دهید )ارجاع فوری(

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

خانزه   بزرای ارجزاع بیمزار از    * فرم های مربوط به ارجاع در پایان همین جزوه آورده شزده اسزت.  

بهداشت به مرکز بهداشتی و درمانی، فرم مربوطه توسط بهزورز تکمیزل میگزردد و بزرای ارجزاع      

مجدد بیمار از مرکز بهداشتی و درمانی به خانه بهداشت، فرم مربوطه توسط پزشک معالج تکمیل 

 و با دستورات درمانی به بهورز بیمار معرفی میگردد.

 

 یگیریپ

الزم است از خانواده بیمزار سزدال شزود آیزا بزه پزشزک مراجعزه         در طول هفته اول پس از ارجاع

علت آن مشخص و خانواده را تشزویق بزه مراجعزه بزه پزشزک      اند؟ در صورت عدم مراجعه نموده

 نمایید.
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 در انتظار بیمار و خانواده وی است:زیر در صورت عدم پیگیری درمان عوارض  

 کهنه شدن بیماری و پاسخ نامناسب به درمان 

 ید مشکالت کاری و خانوادگیتشد 

 بیشتر شدن عوارض جسمانی بیماری 

 افزایش شدت افسردگی 

 افزایش احتمال اقدام به خودکشی در بیمار 

در هفتزه اول مصزرف داروهزا الزم اسزت نکزات زیزر        پس از مراجعه بیمار به پزشک و شروع درمان،

 پیگیری شود:

 کند؟ رف میآیا بیمار طبق دستور پزشک مرتب داروهای خود را مص 

  ،؟ داشته استعوارض دارویی آیا با مصرف داروها 

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

 مصرف دارو را قطع کند؟ 

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

ول باید به این نکته دقت کرد که اگر عوارض دارویزی زیزاد باشزد و بیمزار آن را     در پیگیری هفته ا

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

نمیرسزد، ممکزن اسزت از مصزرف دارو     ماننزد سزابق   زیاد می خوابد و به کارهای منزل  ،مصرف دارو

کمزی  د یا خواب آلودگی او باعث شکایت اطرافیان شود. در صورتی که عوارض دارویزی  خودداری کن

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

نشانه تاثیر داروست که عالمت رو به بهبود بودن وضعیت بیمار است. اما اگر بدلیل عزوارض دارویزی   

بیمار مصزرف دارو را قطزع کنزد، بایزد از بیمزار      ممکن است شکالتی در زندگی بیمار ایجاد شده که م

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

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

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

 * آیا با مصرف دارو وضعیت بیمار بهتر شده است؟

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

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

باید حداقل هفته ای یک بار صورت گیدرد و پدا از آن   اول شروع درمان  هفته 4-6پیگیری تا   
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پزشک و یا ماهانه وضعیت بیمار پیگیری شود. کلیه اطالعات مربوط به پیگیدری بایدد    طبق دستور

 ها در پرونده خانواده ثبت گردند.در فرم پیگیری بیماری

یکی از خصوصیات داروهای روانی تأثیر کند و تدریجی آنها بر نزاراحتی بیمزار و ضزرورت ادامزه     

بهبودی ضروری است. به بیمزاران و خزانواده آنزان     درمان حتی پس از بهبودی و ادامه آن حتی پس از

 یادآور شوید که:

  هفته صبر کنیم 4-6برای بهبود مورد انتظار باید 

 این داروها اعتیادآور نیستند 

 کندمعده یا کبد را خراب نمی 

 شود.موجب عقیمی نمی 

 و در مجموع عوارض خطرناک شایعی ندارند 

 

 به یاد داشته باشید:

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

 .تغییری در مقدار دارو و بدون نظر پزشک ندهند 

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

   ،اگر به هنگام پیگیری مالحظه کردید که بیمار بدحال است و قادر به ادارۀ خودش نیسزت

ده یا همسایگان را انتخاب و مسئولیت دادن دارو و کمک به بیمار را به یکی از افراد خانوا

 وی محول کنید.

  ،اگر خانواده تمایل زیادی به ادامه درمان ندارند و مایل به درمانهای سنتی و محلی هستند

آنها را تشویق به مصرف داروها نموده و اگر در نظریه خود اصرار دارند بدون مقابله و جر 

 آنها توصیه کنید هر دو نوع درمان را برای بیمار اجرا کنند.و بحث به 
 

 آموزش به بیمار و خانواده وی

 هزا آمزوزش دهیزد و توصزیه کنیزد نسزبت بزه        های آن، به خانوادهدر مورد افسردگی و نشانه

توجه نباشند و در صورت وجزود عالئزم افسزردگی، بزه     افسردگی خود و اعضای خانواده بی

 انی مراجعه نمایند. مرکز بهداشتی درم

 .به آنها بگویید افسردگی یک بیماری است و قابل پیشگیری و درمان است 
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    مزاه اسزت، یعنزی پزس از بهبزودی مطلزوب        6به آنها بگویید حداقل طول درمان افسزردگی

دیگر ادامه دهیم.  قطع یا کزاهش و یزا تغییزر زود     4-8ضروری است همان مقدار دارو را تا 

 عود بیماری میشود.  هنگام دارو باعث

    در صورتی که بیمار بدحال است و قادر به اداره خودش نیست مسئولیت دادن دارو بزه بیمزار

 به عهده یکی از اعضای خانواده گذاشته شود. 

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

 ت گیردترجیحا تا حصول بهبودی کنترل داروی بیمار توسط خانواده صور 

 

گردان عوارض داروئی در مصرف انواع داروهای روانی شایع است. داروهای روان عوارض دارویی:

 دارای دو نوع عارضه هستند:

، ایزن عزوارض مزوقتی    خشکی دهان، تاری دید، یبوست و خواب آلودگیعوارض خفیف: مثل  -9

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

سخت شدن عضالت گردن، کج شدن گدردن، تد ، گلدو درد، ضدایعات     عوارض شدید: مثل  -2

و شدید شدن عوارض خفیف دارویی. در برخورد با این عوارض، بیمار را به پزشک ارجاع  جلدی

  فوری دهید.

 

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

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

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

 تدریجی آنهزا بزر نزاراحتی     گردان تأثیر کند وبه آنها بگویید یکی از خصوصیات داروهای روان

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

خفیف بروز میکنند که آن نیز دارویی در اکثر موارد عوارض 

 خطرناک نیست
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     به آنها بگویید به دلیل افسردگی، بیمار ممکن است قادر به انجام کارهای روزمزره خزود نباشزد

 این حاالت وی را به حساب تنبلی نگذارند و او را مورد سرزنش و تمسخر قرار ندهند.

 

 

 دهی گزارش 

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

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

گذاشزتن   درمان )جمع موارد جدید، عود و تکراری(، موارد تحت مراقبت، قطزع پیگیزری و ارجزاع بزا    

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

 باشد. می“ بهداشت روان )پیشگیری از خودکشی(

فرم مربوط به گزارش دهی رفتار خودکشی که در انتهای همزین  بیماران اقدام کننده به خودکشی: 

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

ارسال میگردد. در مرکز بهداشتی درمانی، فرم ها و آمار مربوطه هر ماه از خانزه هزای بهداشزت تحزت     

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

ن شهر با جمع آوری فرم های تحت پوشش خود آنها را خالصه و آنزالیز اولیزه   کارشناس بهداشت روا

 نموده و به کارشناس بهداشت روان استان ارسال مینماید.

 

 شرح وظایف بهورز درباره بیمار افسرده:

 غربالگری جمعیت تحت پوشش هر سال یک بار و ارجاع موارد مشکوک به پزشک -

  ز سوی بیمارانپیگیری پذیرش و ادامه درمان ا -

مشخص کردن علت عدم مراجعه، وضعیت مصرف دارو، عوارض، رضایت خانواده و وضعیت  -

 رضایت بیمار

 ارائه گزارشی از پیگیری خود به پزشک -

 آموزش الزم به خانواده و بیمار -

 دریافت پسخوراند از پزشک -
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 شماره خانوار  نام و نام خانوادگی  به : خانه بهداشت:..........................................               

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

 

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

 دستورات پزشک

 طرز استفاده تعداد روز مقدار تعداد دفعات در روز نام دارو ردیف

      

      

      

      

  

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

   مهر مرکز بهداشتی درمانی 

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

 فرم گزارش ماهیانه موارد خودکشی               شهرستان خرم آباد

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

 ماه............. سال............

 تاریخ محل سکونت شغل تاهل تحصیالت سن جنا نام و نام خانوادگی ردیف

 خودکشی

 روش

 خودکشی

 سابقه

 خودکشی

سابقه یماری 

 جسمی روانی

نتیجه  علت خودکشی

 خودکشی

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

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

 تاریخ گزارش                                                                                   

 تهیه و تنظیم: مرکز بهداشت شهرستان 

 د هداشت روانخرم آباد واح
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