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 مقدمه

پیشگیری از "پس از سفارش رییس محترم اداره بهداشت روان مبنی بر بازنگری و اجراء طرح 

      به منظور بررسی "نظارت و مانیتورینگ برنامه"با تاکید بر  "خودکشی در شهرستان خرم آباد

سئول اجراء ، تیم م"اثر بخشی و ارایه گزارش مدون از نتایج حاصله"این طرح و نیز  "انجام پذیری"

در تعدادی از شهرستان ها به اجراء در آمد، منابع آموزشی  97برنامه که در سال  مرورطرح همزمان با 

متن "،  "متن آموزشی پیشگیری اولیه از خودکشی برای بهورزان و رابطین بهداشتی"شامل تهیه شده 

متن  "و نیز  "بهداشتیآموزشی پیشگیری از خودکشی برای مربیان آموزشگاه بهورزی و کاردانان 

گرفته و مورد بازنگری قرار "آموزشی افسردگی )تشخیص، درمان و ارجاع( برای پزشکان عمومی

حسب نیاز مصرف کنندگاه آن و کسب اجازه از اداره سالمت روان و تدوین کنندگاه آن نسخه جدید 

 تهیه گردید.

متن آموزشی پیشگیری از خودکشی "قدام در اجراء مراحل اولیه طرح مزبور و تدوین برنامه آموزشی، ف

 . تدوین شد ،مالحظه گردید که نوشته فعلی در پاسخ به آن "برای کارشناسان بهداشت روان

از سرکار خانم تالش نمودند و نیز از سرکار خانم دکتر مرجان پشت مشهدی که در تهیه متون اولیه آن 

از نظراتشان در تهیه و تدوین آن استفاده  بهداشت روان استان لرستان کهمحترم منصوری کارشناس 

 از سرکار خانم طاهری که در تایپ این متن همکاری نمودندتشکر مینماییم. گردید بسیار سپاسگزاریم.

 

 

 

 

 

 دکتر سیدکاظم ملکوتی

 نماینده اداره بهداشت روان و

 برنامه در شهرستان خرم آباداجراء مسئول تیم ناظر بر 

 

 



                                                                   کارشناسان بهداشت روانی     پیشگیری اولیه از خودکشی برای  متن آموزشی 

                 اداره کل دفتر سالمت روانی اجتماعی   

 
                                                                                 

 3 

 

 
 اهداف برنامه

 

 اف کلی برنامهاهد

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

 اهداف اختصاصی

 قادر باشد:کارشناس بهداشت روان رود پس از مطالعه این جزوه انتظار می

  .خودکشی، علل و عوامل خطرزای آن را بداند 

 بشناسدهای در معرض خطر خودکشی وافسرده را گروه . 

 ای آن را بداندافسردگی و نشانه ه 

  شرح وظایف مربیان آموزشگاه بهورزی و کاردانان در برنامه پیشگیری اولیه از خودکشی و

 شناسایی بیماران افسرده را بداند

 مربیان آموزشگاه بهورزی و کاردانان را در مورد افسردگی و خودکشی آموزش دهد 

  دهد و به کاردانان آموزش به پزشك مرکز بداندبیماران نحوه ارجاع. 

 

 خودکشی چیست؟

ی است که با قصد کشتتن ختود و خاتمته دادن بته زنتدگی صتورت متی گیترد.این         لخودکشی عم

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

بته دنبتال عمتل     اگتر  "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

 بوده است. 0222خودکشی علت مرگ حدود یك میلیون نفر فقط در سال  *

 ثانیه یك نفر در دنیا از خودکشیب میمیرد. 02* هر 

 ثانیه یك نفر در دنیا اقدام به خودکشی میکند.  3* هر 

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

 ساله است. 18-38* خودکشی یکی از سه علت اولیه مرگ جوانان 
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 نفر تاثیر میگذارد. 6* خودکشی هر فرد حداقل روی 

 جمعیت عمومی   %0/1* نتایج تحقیقات انجام شده در ایران نشان داده اند که در مدت یکسال 

 آنان به فوریت های پزشکی ارجاع داده میشوند   %12ند که اقدام به خودکشی میکن     

 ،  جمعیت 122،222به ازای نفر  6-5خودکشی * سایر آمارها نشان میدهند که در ایران میزان     

 در  در صد 0وجود برنامه خودکشی در یکسال در جمعیت عمومی،  در صد 9فکر خودکشی      

 در یکسال در جمعیت عمومی    در صد 0/1ه خودکشی اقدام بیکسال در جمعیت عمومی و       

 است.       

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

 گیری است.     

هتای انجتام   باشتد، بررستی  آمار خودکشی در ایران هر چند در مقایسه با کشورهای دیگر پائین متی 

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

اخیر، خودکشی روندی رو به افزایش داشته و بعد از حوادث جاده ای، دومتین علتت مترگ ناشتی از     

حوادث و خشونت بوده است. در بعضی مناطق، خودکشی در بین زنان با روش خودستوزی، افتزایش   

 چشمگیری داشته است.

در  8/13جمعیتت درمتردان    122،222تحقیقات نشان داده که میزان خودکشی در همتدان بته ازای   

 در زنان است.  8/18در مردان و  3/11در زنان و در ایالم  9/11در مردان و  0/11لرستان 

خودکشی مشکل پیچیده ای است که عوامل مختلفی در آن نقتش دارنتد از جملته عوامتل بیولو یتك،      

 نشناختی، اجتماعی، فرهنگی و محیطی.  نتیك، روا

به سختی میتوان گفت چرا فردی اقدام به خودکشی میکند در حالیکه افراد دیگری در همان شترایط یتا   

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

ر سراسر دنیاست. توانمند کردن کارکنان بهداشتتی  خودکشی در حال حاضر یك مساله بهداشتی مهم د

درمانی برای شناسایی، ارزیابی، اداره کردن و ارجاع فردی که قصد خودکشتی دارد یتك گتام مهتم در     

 پیشگیری از خودکشی است. 

 

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

رمانی سابقه ارتباط طوالنی با مردم را دارند و توسط مردم بته ختوبی   کارکنان شبکه بهداشتی د -

 پذیرفته شده اند.



                                                                   کارشناسان بهداشت روانی     پیشگیری اولیه از خودکشی برای  متن آموزشی 

                 اداره کل دفتر سالمت روانی اجتماعی   

 
                                                                                 

 5 

 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 ستالمت روان   -

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

آگاهی این افارد از سیستم های اجتماعی که در آن هستند کمك می کند بتوانند حمایت کتافی   -

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

 بزنند یا با او ارتباط بیشتری داشته باشند. 

میتوانند ارتباط طوالنی و کافی با مردم داشته باشند و خدمات خود را تتا زمتان کتافی بته     آنها  -

 افراد نیازمند ارایه دهند.

این افراد معموالً اولین کسانی هستند که با افراد نیازمند خدمات بهداشتی درمانی تمتاس پیتدا    -

 میکنند.

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

 مردم هستند.   
 

 

 علل خودکشی

مانند هر اختالل روانپزشکی که سبب شناستی  برای پیشگیری از خودکشی علل آن را باید شناخت. 

ذکتر  در اتیولتو ی آن  علل مختلفتی  است، در خودکشی نیز  محیط و  مجموعه ای از عوامل بیولو یك

 ر اقدام به آن مؤثر دانسته اند. مهمترین این عوامل عبارتند از:گردیده و عوامل متعددی را د

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

 علل جسمانی:  بیماریهای سمی مزمن )مثل سرطان(

ل فشار علل اجتماعی: مقل تنها زندگی کردن، فقدان حمایت خانوادگی و اجتماعی و همچنین عوام

زا مانند طالق، بیکاری، فقر؛ از دست دادن نزدیکان، شکست در کار یا تحصیل؛ ازدواج تحمیلی، تهمت 

 ناموسی .........

 

 عوامل اجتماعی . 1

کتاری، فقتر، از   مثل تنها زندگی کردن، فقدان حمایت خانوادگی و عوامل فشارزا )مانند طتالق، بتی  

 تهمت ناموسی و ...(ندگی،دست دادن نزدیکان، شکست در تحصیل و ز
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 متوثر در در کشور ما ازدواج تحمیلی و اختالف با همستر و یتا ختانواده همستر از جملته عوامتل       

ستال اول زنتدگی    8نتایج مطالعات ایرانی نشان داده است که در زنان متاهتل در  خودکشی زنان است. 

 مشترک اقدام به خودکشی بیشتر دیده میشود.

و والدین از دیگر عوامل موثر در اقدام به خودکشی استت. اختالفتات میتان    اختالف میان نوجوانان 

نسل ها، تفاوت دیدگاهها و گرایشات آنتان بته درگیریهتای ختانوادگی منجتر شتده و در کستانی کته         

بیکاری از دیگر عوامتل متوثر    مهارتهای ارتباطی ضعیف تری دارند منجر به اقدام به خودکشی میگردد.

 برابر بیشتر میکند. 8/0ی است که احتمال اقدام به خودکشی را تا در اقدام به خودکش

 

 عوامل پزشکی . 2

هتای  های شدید روانی و علل جسمی و بیماریبیماری های روانی به ویژه افسردگی، اعتیاد،بیماری

 جسمی مزمن )مثل سرطان(.

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

 
   خودکشی و اختالالت روانی 

تعداد زیادی از کسانی که خودکشتی   -1مطالعات مربوط به خودکشی در سراسر دنیا نشان داده که: 

خودکشی در کسانی که اختالل روانی دارند بتیش   -0میکنند یك اختالل روانی قابل تشخیص دارند، و 

 از دیگر افراد است. 

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

 افراد افسرده -

 افرادی که اختالالت شخصیت دارند -

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

 افراد مبتال به اختالل شدید روانی -

 ایمر افرادی که اختالل روانی آنها ناشی از یك بیماری عضوی است مانند ابتال به آلزه -

 افرادی که اختالالت روانی دیگری دارند. -

با وجود اینکه بسیاری از افرادی که خودکشی می کنند اختالل روانی دارند، بیشتتر آنهتا بترای درمتان     
مراجعه نمیکنند. بنابراین نقش کارکنان شبکه بهداشتتی درمتانی در کشتف و ارجتاع ایتن افتراد بترای        

  پیشگیری از خودکشی بسیار اساسی است.
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 افسردگی 

افسردگی شایعترین اختالل روانی کسانی است که از خودکشی میمیرند. هر کسی ممکن استت گتاهی    

احساس تنهایی و غمگینی یا بی ثباتی کند اما این احساسات گذرا هستند. وقتی ایتن احساستات بتاقی    

از بیمتاری   احستاس افستردگی صتحبت نمتی کنتیم بلکته      می مانند و زندگی فرد را به هم میزننتد، از  

 فسردگی عبارتند از:اشایعترین عالیم  افسردگی حرف میزنیم.

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

 از دست دادن عالقه به فعالیتهای معمول -

 کاهش وزن) بدون ر یم گرفتن( یا افزایش وزن  -

دن) و ناتوانی از اینکه فترد بتوانتد   خیلی زیاد یا خیلی کم خوابیدن یا صبح خیلی زود بیدار ش -

 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  -

  مرتب تکرار میشودداشتن افکار مرگ و خودکشی که  -

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

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

 

 چرا افسردگی کشف نمیشود؟  

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

 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 دلیتل آن را بعنتوان بیمتاری     -

 نمیشناسند.

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

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

 خودکشی قابل پیشگیری است
 الکلیسم 

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

 که به الکل وابسته اند در اثر خودکشی میمیرند.کسانی  % 12-8 -

 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 سنین پایین شروع کرده اند. -

 مدت زیادی است که الکل مصرف می کنند. -

 زیاد است مصرف الکل آنها -

 سالمت جسمی خوبی ندارند -

 احساس افسردگی می کنند -

 زندگی شخصی آنها به هم ریخته و آشفته است -

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

 از نظر شغلی موفق نیستند -

ر اینکه از ستنین پتایین مصترف الکتل را     افراد وابسته به الکل که سرانجام با خودکشی میمیرند عالوه ب

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

 الکل در آنها وجود دارد. 

سوء مصرف مواد در نوجوانانی که رفتارهای خودکشی مانند افکار خودکشتی یتا اقتدام بته خودکشتی      

  دارند زیاد دیده میشود.

 

 

 فردی که هم به الکل وابسته است و هم افسردگی دارد

 در معرض خطر باالی خودکشی است
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 بیماری جسمی و خودکشی 

بعضی از بیماریهای جسمی خطر خودکشی را افزایش میدهند از جمله: بیماریهای دستتگاه عصتبی   

ع؛ سترطان  مانند صرع بخصوص اگر با مصرف الکل همراه باشد؛ آسیب و ضتربه بته ستر یتا نختا     

بخصوص مردانی که سرطان دارند و آنهایی که تازه متوجه بیماری شده انتد و کستانی کته تحتت     

شیمی درمانی هستند؛ ابتال به ایدز؛ وجود بیماریهای مزمن بخصوص اگر با درد همراه باشد ماننتد  

الت عروقی، بیماریهای استتخوان و مفاصتل، بیماریهتای جنستی و اشتکا      -دیابت، بیماریهای قلبی

نتایج مطالعات ایرانی نشان داده است که وجود بیماری جستمانی دراز  بینایی، شنوایی و راه رفتن.  

 برابر بیشتر میکند. 8/1مدت احتمال بروز اقدام به خودکشی را 

 

 بیماریهای دردناک و مزمن خطر خودکشی را افزایش میدهند.

 

 بیماریهای دستگاه عصبی

 صرع 

خاشگری و رفتار تکانشی و نیز نتاتوانی درازمتدت دارنتد کته آنهتا را در      افراد مبتال به صرع پر

 معرض 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

بیماریهای شدید که منجر به مرگ میشوند از جمله سرطان، خطر خودکشی را بتاال میبرنتد. در   

 این موارد خطر خودکشی در این افراد باالتر است:

 مردان -

 سال اول بیماری( 8کسانی که تازه تشخیص بیماری خود را گرفته اند)  -
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 کسانی که تحت شیمی درمانی هستند. -

 
 

 

 HIVایدز/ 

یماری) منظور طرز فکر جامعه در مورد این بیماری و افتراد مبتتال بته آن استت کته در      داغ ب

بسیاری از موارد با احساس آبروریزی برای فرد مبتال و خانواده اش همراه می باشتد(، اینکته در   

حال حاضر این بیماری درمان قطعی ندارد، و طبیعت خود بیمتاری خطتر خودکشتی را در ایتن     

د. زمانی که فرد تازه تشخیص این بیماری را گرفته و تحت مشاوره جهت آمتادگی  افراد باال میبر

 برای مقابله با این بیماری نیست، بخصوص خطر خودکشی باالتر است.  

 بیماریهای مزمن

 بیماریهای مزمن یر احتماالً با افزایش خطر خودکشی همراهند:

 دیابت 

  (مولتیپل اسکلروزMS ) 

  کبد و سایر بیماریهای دستگاه گوارشبیماریهای مزمن کلیه و 

 بیماریهای مزمن استخوان و مفلصل که با درد همراهند 

 عروقی –عروقی و عصبی  -بیماریهای قلبی 

 اختالالت جنسی 

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

 

 بیماری دردناک و مزمن خطر خودکشی را افزایش میدهند

 
 ی خودکشیعوامل فردی و محیط. 3

 

 جنس 

مردان بیشتر از زنان در اثر خودکشی میمیرند اما اقدام به خودکشی) منظور اقدامی است کته منجتر بته    

 مرگ نمیشود( در زنان بیشتر است. 

 سن 
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 خطر خودکشی در دو دوره سنی در باالترین حد است:

 سال( 18-38)نوجوانان و جوانان  -

 سال( 98در سنین پیری)باالی  -

 

 وضعیت تاهل 

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

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

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

 

 بیکاری 

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

 

 مهاجرت 

کسانی که از مناطق روستایی به شهر مهاجرت کرده اند و کسانی که از شهر یا کشتور ختود مهتاجرت    

 کرده اند در معرض خطر باالتر خودکشی هستند.

 

 مل محیطیعو 

 گیاسترس های زند 

بیشتر کسانی که با خودکشی مرده ناد سه ماه قبل از خودکشی استرسهای زیتادی را تجربته کترده انتد،     

 استرسهایی مانند:

 مشکالت ارتباطی با دیگران از جمله دعوا با همسر، خانواده، دوستان -

 طرد شدن؛ جدا شدن از دوستان و خانواده -

 یك عزیز یا ورشکستگی مالیاز دست دادن؛ از دست دادن  -

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

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

 استرسهای دیگر  -

 در دسترس بودن ابزار خودکشی -

که تعیین میکند فرد  در دسترس بودن و سهولت دسترسی به ابزار خودکشی یکی از عوامل مهمی است
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کاهش دسترسی به ابزار خودکشی یک اقدام مهم  در  اقدام به خودکشی خواهد کرد یا خیر. بنابراین 

 پیشگیری از خودکشی است. 

 

 در معرض خودکشی قرار گرفتن. 4

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

 ی نقش دارد بخصوص در نوجوانان. در خودکش

از جمله عواملی که می تواند میزان خودکشی را افتزایش دهتد، پختش خبتر     نتشار اخبار خودکشی: ا 

مربوط به خودکشی یك نفر در بین مردم آن محل یا منطقه می باشد. پختش خبتر خودکشتی و نحتو      

رض خطر خودکشی قترار دارنتد،   اقدام به آن موجب می شود کسانیکه دچار افسردگی هستند و در مع

بنابراین بعنوان یک اقمدام پیشمگیرانه هم  خود مان خبمر      ترغیب شوند که خودشان را از بین ببرند. 

 خودکشی را پخش نکنید و ه  به دیگران  وصیه کنید از پخش این خبر خودداری کنند.

 شود.شی میپخش خبر خودکشی موجب افزایش اقدام به خودکشی در افراد در معرض خطر خودک
 

 فردی که در معرض خطر خودکشی است چگونه فردی است؟
 :سه ویژگی در افرادی که قصد خودکشی دارند رایج است

احساس سردرگمی: بیشتر مردم احساسات دو گانه ای نسبت به خودکشی دارنتد.   -1

انها از یك طرف می خواهند زنده بمانند و از طرف دیگر می خواهند بمیرند. این 

می خواهند از رنج زندگی خالص شوند و هم آرزو دارند زنتده بماننتد.    افراد هم

بسیاری از کسانی که قصد خودکشی دارند در واقع نمی خواهند بمیرنتد، آنهتا زا   

زندگی خود ناراضی اند. اگر حمایت الزم از آنها بعمل آید و آرزوی زنده مانتدن  

 در آنها افزایش یابد، خطر خودکشی کاهش می یابد.

خودکشی اکثرا یك رفتار تکانشی است، یعنتی رفتتاری کته بطتور     ار تکانشی: رفت -0

میل به خودکشی از چند دقیقته تتا   ناگهانی و بدون برنامه ریزی قبلی رخ میدهد. 

چند ساعت باقی میماند و تحت تاثیر اتفاقات منفی در فترد ایجتاد متی شتود. بتا      

مانهتا میتل کمتتری بته     برنامه ریزی زمانی می توان به فرد کمتك کترد در ایتن ز   

 خودکشی داشته باشد. 

عدم انعطاف: کسانی که قصد خودکشی دارند افکار و احساساتشان محدود شتده   -3
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است. آنها فقط به خودکشی فکر می کنند و نمی توانند راه های دیگری برای حل 

 مشکالتشان پیدا کنند. 

ممکن است عالیمتی مثتل حترف     را نشان میدهند. آنهاآن کسانی که قصد خودکشی دارند معموالً 

 این عالیم گذشت. بسادگی از . نباید را نشان دهند زدن درباره بی فایده بودن یا میل به مردن

 مشخصات روانشناختی فرد در معرض اقدام به خودکشی

 

 

 

 

 

 

 

 

 حقیقت و افسانه در مورد خودکشی

، باید بدانید چه چیزهتایی در متورد   برای آنکه بتوانید درجهت پیشگیری از خودکشی کاری انجام دهید

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

 حقیقت افسانه

کسانی که از خودکشتی حترف متی زننتد دستت بته        -1

 خودکشی نخواهند زد.

 

کسانی کته قصتد خودکشتی دارنتد قطعتاً میخواهنتد        -0

 بمیرند.

 ر اتفاق می افتد.خودکشی بدون اخطا -3

 

 بعد از گذشتن بحران، خطر خودکشی از بین می رود.  -0

 

 

 نمی توان جلوی هر نوع خودکشی را گرفت. -8

بیشتر کسانی که خود را متی کشتند قتبالً اخطارهتای      -1

 برای خودکشی داده اند.مشخصی درباره قصد خود 

تعداد زیادی از کسانی که قصتد خودکشتی دارنتد در     -0

 مورد مرگ احساس دوگانه دارند.

افرادی که قصد خودکشی دارند این قصد ختود را بته    -3

 روشنی بیان می کنند.

بسیاری از خودکشی ها در زمانی که بحران گذشتته و   -0

کننتده اش   فرد توان و انر ی کافی دارد که افکار تخریتب 

 را به عمل برساند اتفاق می افتند.

درست است. اما جلوی تعداد زیادی از خودکشی هتا   -8

 را می توان گرفت.

  احساسات
 نیغمگی 

 نهایی  

 درماندگی 

 ناامیدی 

 بی رزشی 

 افکار

 کاش مرده بودم 

 کاری از دست  بر نمی آید 

  دیگر نمی  وان   حمل کن 

 من یک بازنده ام 

  من برای دیگران فقط یک بار اضافی

 هست 
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اگر کستی زمتانی تمایتل بته خودکشتی داشتته باشتد         -6

 همیشه این تمایل را خواهد داشت.  

ممکن است افکتار خودکشتی برگتردد امتا همیشتگی       -6

ی از مردم هیچوقت دوباره برنمی نیست و در بستیار 

 گردد. 

 

 شناسایی افراد در معرض خطر خودکشی

 در رفتار یا زندگی گذشته فرد دنبال آن گشت:نشانه هایی که باید 

 کناره گیری و ناتوانی از برقراری ارتباط با خانواده و دوستان -1

 بیماری روانی -0

 مصرف الکل -3

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

 تغییر در عادات خوابیدن یا غذا خوردن -8

 دکشیسابقه اقدام به خو -6

 نفرت از خود، احساس گناه، احساس بی ارزشی یا شرمندگی -9

مانند طالق یا مرگ یك عزیز) مانند والدین(، یا ورشکستتگی  یك رابطه از دست دادن مهم  -5

 مالی 

 سابقه خودکشی در خانواده  -7

 تصمیم ناگهانی برای بخشیدن دارایی یا نوشتن وصیت نامه -12

 احساس درماندگی، ناامیدی، و درماندگی -11

 وشتن در مورد خودکشین  -10

 سالمت جسمی ضعیف -13

 اشاره مکرر به مرگ یا خودکشی  -10

 سال 08باالی یا نوجوانان و بودن در سنین  -18

نتایج تحقیقات انجام شده در ایران نشان داده است که احتمال اقدام به خودکشی با وجود بیمتاری  

برابتر، تجترد و    3یت زن جنست برابر،  3برابر، مصرف دخانیات  0برابر، مصرف الکل  6روانپزشکی 

 برابر افزایش مییابد. 0برابر و بیماری جسمانی طوالنی مدت نزدیك به  8/0اری بیک

بیماری روانپزشکی و در کنند از از آنجائی که درصد باالیی از کسانی که اقدام به خودکشی می

ی به عنوان یکی از  أکید این برنامه نیز بر روی افسردگ ،برندافسردگی رنج میراس آن از بیماری 
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 عوامل اصلی و خطرزای خودکشی می باشد.

توانتد از اقتدام بته    بدین ترتیب شناسائی به موقع افراد افسرده و درمان مناسب و کامل ایتن افتراد متی   

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

 سایر کارشناسان و کاردانانرا به  "هافسرد" شخیص و کشف بیماران  بنابراین هر چه بهتر بتوانید

 اید.درمان بیماران را پیگیری کنند، بیشتر به اجرای موفق این برنامه کمک نمودهبشناسید و 

 

 چگونه با فردی که قصد خودکشی دارد ارتباط برقرار کنیم؟

خیلی از اوقات مردم وقتی می گویند از زندگی خسته شده ام یا زندگی چیتزی نتدارد بترای آنکته     

سبك کنند این را می گویند. اما فردی که قصد خودکشتی دارد بتا گفتتن ایتن چیزهتا راحتت        خود را

 نمیشود. 

اولین تماس با فردی که قصد خودکشی دارد بسیار مهم است. اغلب این تمتاس در یتك درمانگتاه    

شلوغ یا در خانه یا اماکن عمومی دیگری است که در آن جای کمی برای یك صحبت خصوصی پیتدا  

 . میشود

 اولین کار پیدا کردن یك جای مناسب برای یك صحبت خصوصی است.  -1

قدم بعدی گذاشتن وقت کافی است. افرادی که قصد خودکشی دارند به زمان زیادی نیاز دارند  -0

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

د گوش دادن یك گام مهتم در کتاهش میتل بته     مهمترین کار گوش دادن موثر به فرد است. خو -3

 خودکشی است. 

هدف این است که بتوان شکاف بین فردی را که قصد خودکشی دارد و دیگران را پر کرد شتکافی کته   

در اثر عدم اعتماد و نا امیدی ایجاد شده. همچنین هدف این است که به فرد نشان داد می توان اوضتاع  

   را در جهت بهتر شدن تغییر داد.

 

 :چطور ار باط برقرار کنی 
 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 -
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 با صداقت و خلوص حرف بزنید -

 نگرانی خود را برای فرد نشان دهیدگرمی و  -

 بر روی احساسات فرد تمرکز کنید -

 

 :چه کارهایی را نکنی 
 مدام صحبت او را قطع نکنید -

 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 -

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

 سواالتی را که بار دارند نپرسید مثل اینکه درباره مسایل جنسی اش سوال کنید -

یك رابطه باز که در آن اجازه می دهید فرد حرفهایش را بزند، با توجه و گوش دادن به تمام نکاتی کته  

 یرنده و بدون قضاوت کردن بهترین روش برقراری ارتباط است.او بازگو می کند، پذ

 

 چگونه خطر خودکشی را ارزیابی کنیم؟

خودکشی داشته باشد متوارد زیتر   قصد اقدام به هرگاه این شك وجود داشته باشد که فرد ممکن است 

 ارزیابی میشوند:

 وضعیت روانی فرد و افکار فرد درباره مرگ و خودکشی -

شی: چقدر فرد برای اجرای برنامه خودکشی آماده استت و زمتان آن چقتدر    برنامه برای خودک -

 نزدیك است

 شبکه حمایتی فرد که شامل خانواده و دوستان است -

بهترین راه برای اینکه معلوم شود فرد به خودکشی فکر می کند یا خیر این است که از خود وی ستوال  

 مورد خودکشی، فکر خودکشتی را بته کستی   مردم فکر میکنند، حرف زدن در که  شود. بر عکس آنچه

د اگر بتواند در مور. در واقع فردی که فکر خودکشی دارد احساس سبکی و راحتی میکند القاء نمی کند

 افکاری که آزارش میدهند با کسی حرف بزند. 

 چطور بپرسیم

نده و مفیتد  آسان نیست که از فردی در مورد افکار خودکشی سوال کنیم. سواالت زیر میتواند کمك کن
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 باشد:

 آیا احساس غمگینی میکنید؟ -

 آیا فکر می کنید کسی به فکر شما نیست؟ -

 آیا فکر می کنید زندگی ارزش زنده ماندن را ندارد؟ -

 خودتان را از بین ببرید؟ بهتر استآیا فکر می کند  -

 

 چه وقت بپرسیم

 وقتی که فرد احساس میکند او را درک می کنید. -

 ورد احساساتش راحت است.وقتی فرد برای صحبت در م -

 احساسات منفی مثل تنهایی یا درماندگی صحبت می کند.  در بارهوقتی فرد  -

 

 در چه مورد  بپرسیم

 دارد یا خیربه خودکشی برای فهمیدن اینکه فرد برنامه مشخصی برای اقدام  -1

 آیا برنامه ای برای پایان دادن به زندگیتان دارید؟ -

 را بکشید؟ آیا فکر کرده اید که چگونه خود -

 برای فهمیدن اینکه فرد ابزار خودکشی را در دستریس دارد یا خیر: -0

 آیا دارو)قرص(، تیغ، طناب، افت کش، سم گیاهی در دسترس دارید؟ -

 آسان است؟آیا دسترسی شما به این وسایل  -

 آیا تصمیم گرفته اید که چه وقت برای خودکشی برنامه ریزی کنید؟ -3

افراد یکسان نیست. در قسمت پایین این احتمال را به کم، متوسط و احتمال بروز خودکشی در تمام 

 شدید تقسیم کرده و نحوه برخورد با آن را اشاره میکنیم.

 

 است ک کسانی که خطر خودکشی آنها 
؛ امتا  "کاش مرده بتودم "یا  "دیگر نمیتوانم ادامه بدهم"چنین فردی صحبتهایی از این قبیل می کند: 

 ودکشی ندارد.برنامه مشخصی برای خ

 :کاری که الزم است انجام دهید

 از نظر عاطفی از آنها حمایت کنید. -
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روی احساسات خودکشی کار کنید به این صورت که اجازه دهید فرد در متورد احستاس بتی     -

د ارزشی، تنهایی و از دست دادن یك ارتباط صحبت کند. هر چه بیشتر در این مورد حرف بزن

کمتر پریشانی احساسی خواهد داشت. پس از آنکه فرد احساساتش را کنترل کترد الزم استت   

فرد را متوجه افکارش کرد. این کار از این جهت مهم است که تنهتا ختود وی میتوانتد قصتد     

 خودکشی را منتفی کند و تصمیم بگیرد که زنده بماند. 

کالتی که کوچکتر بوده اند و فرد بدون روی تواناییهای فرد تاکید کنید بخصوص با بررسی مش -

 فکر خودکشی برای آنها راه حل مناسب پیدا کرده است. 

 در صورت لزوم فرد را به روانشناس ارجاع دهید.  -

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

 

 کسانی که خطر خودکشی آنها متوسط است
ی فکر و برنامه برای خودکشی دارد. امتا زمتان نزدیکتی بترای خودکشتی در نظتر       چنین فردی دارا

 نگرفته است.

 :کارهایی که الزم است انجام دهید

عالوه بر حمایت عالطف و احساسی، اجازه دادن به فرد که در مورد احساساتش صحبت کند  -

 و تاکید بر تواناییهای وی آنگونه که در باال ذکر شد.

اقض فرد در مورد خودکشی تمرکز کنید. با کار روی این تناقض تمایل فرد روی احساسات متن -

 به زنده ماندن بیشتر میشود.

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

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

رد به توافق برسید که او قبل از تماس گرفتن با یکتی از پرستنل شتبکه    یك قرارداد ببندید. با ف -

 بهداشتی درمانی و یا طی زمان مشخصی  خودکشی نخواهد کرد. 

فرد را به پزشك، روانپزشك یا یك روانشناس ارجاع دهیتد و در زمتان نزدیکتی یتك قترار       -

 مالقات دیگر بگذارید.

 د و حمایت الزم را برای فرد فراهم کنید.با خانواده، دوستان و با پزشك صحبت کنی -
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 کسانی که خطر خودکشی آنها زیاد است
چنین فردی یك برنامه کامالً مشخص و قطعی بترای خودکشتی دارد، وستایل آن را در اختیتار     

 دارد و در زمان بسیار نزدیك) بالفاصله( تصمیم به انجام این کار دارد.

 :کارهایی که الزم است انجام شود

 فرد بمانید. او را هرگز تنها نگذارید.با  -

ارام با وی صحبت کنید و وسایلی را که برای خودکشتی در دستت دارد از او بگیریتد ماننتد      -

 قرص یا تیغ

 یك قرارداد توافقی ببندید. -

فوراً با پزشك یا روانپزشك صحبت کنید و قرار بگذارید. فوراً درخواست آمبوالنس کنیتد و فترد    -

 ستان اعزام کنید. را به بیمار

  به خانواده خبر بدهید و حمایت آنها را جلب کنید) رجوع شود به پمفلت و راهنمای خانواده(.  -

 

 ارزیابی فرد از نظر وجود افسردگی

 
برنتد تكکیتد   کنند از افسردگی رنج میاز آنجایی که درصد باالیی از کسانی که اقدام به خودکشی می

باشتد. بتا   ردگی به عنوان یکی از عوامتل اصتلی و خطترزای خودکشتی متی     این برنامه نیز بر روی افس

توان به هتدف کلتی   شناخت عالئم، درمان به موقع و صحیح، پیگیری مستمر و آموزش افراد جامعه می

 برنامه که همانا کاهش موارد اقدام به خودکشی و مرگ و میر ناشی از آن است دست یافت.

 

 شتی داوطلب در برنامهوظایف بهورزان یا رابطین بهدا

 *وظایف رابطین بهداشتی وظایف بهورزان

شناسایی بیماران افسرده ودر معرض  -

 خطر )بیماریابی(

 ارجاع موارد به پزشك مرکز -

 های درمانیپیگیری برنامه -

شناستتتایی بیمتتتاران افستتترده و در   -

 معرض خطر )بیماریابی(

 موارد به پزشك مرکزارجاع  -

 های درمانیپیگیری برنامه -
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 آموزش بیماران و خانواده آنها   -

 دهی منظمگزارش -

 آموزش بیماران و خانواده آنها -

 باشد.دهی در مراکز بهداشتی درمانی شهری بر عهده کاردان مسئول رابطین میوظیفه گزارش *

 

 

 کشف و شناسایی بیماران مبتال به افسردگی -

هتای تحتت پوشتش، در هنگتام آمتوزش      به هنگام مراجعه والدین به خانه بهداشت، مراجعه به خانوار

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

 پرسش سؤاالت زیر شناسایی نمایید. 

آیا طی دو هفته گذشته احساس غمگینی دارد که بیشتر اوقات روز و تقریباً هر روز وجود داشته  -1

 باشد؟

 زندگی از دست داده است؟ ه گذشته عالقه اش را به فعالیتهای معمولآیا طی دو هفت -2

 آیا طی ماه گذشته کاهش وزن) بدون ر یم گرفتن( یا افزایش وزن داشته است؟ اگر بله چقدر؟  -3

آیا طی دو هفته گذشته خیلی زیاد یا خیلی کم میخوابد یا بدون خواست خود صتبح خیلتی زود    -4

 باره بخوابد؟بیدار میشود طوری که نتواند دو

 ایا طی دو هفته گذشته احساس خستگی و ضعف دایم داشته است؟  -5

  آیا طی دو هفته گذشته احساس بی ارزش بودن، احساس گناه یا احساس نا امیدی داشته است؟ -6

 است؟ آیا طی دو هفته گذشته زود از کوره در میرود؟ آیا بیقرار -7

ی یتا بته یتاد آوردن چیزهتا ) مشتکالت      آیا طی دو هفته گذشته اشکال در تمرکز، تصتمیم گیتر   -8

 حافظه(داشته است؟ 

 آیا میل جنسی اش تا حد قابل مالحظه ای کاهش یافته است؟  -7

 آیا به مرگ فکر میکند؟ -01

 آیا فکر کرده که به خودش آسیب برساند؟ -00

ضروری است، اما برای غربماگگری از   "افسردگی اساسی"هفته برای  شخیص بیماری  2وجود 

ابط بهداشتی نیازی به  اکید به دو هفته نمی باشد. وجود عالیم  فموب بمه همر     سوی بهورز یا ر

 مد ی ارزش بررسی بیمار از نظر بیماری افسردگی را دارد.
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 اگر فرد کودک یا نوجوان است بپرسید:  _

 قراری دارد؟آیا احساس بی -1

 آیا فرار از مدرسه داشته است؟ -2

 آیا افت تحصیلی داشته است؟  -3

 ه است؟آیا پرخاشگر شد -4

 

 اگر فرد ساگمند است بپرسید: -

 آیا بیماریها و دردهای پراکنده در بدن داشته است؟ -1

 آیا این اواخر بیشتر از گذشته بیمار میشود؟ -2

 آیا بیماری جسمی مزمنی مانند دیابت دارد؟ -3

 آیا بیماری مزمنی که درد داشته باشد مانند آرترید روماتویید دارد؟ -0

 نهایی میکند؟آیا احساس ت -8

 احساس میکند دیگر از زندگی لذت نمیبرد؟ آیا -6

 آیا احساس میکند زندگی بیهوده است؟ -9

آیا نسبت به سالمتی خود سهل انگار است؟ مثالً داروهایش را که میداند الزم است، نخورد  -5

 یا به وضع تغذیه خود رسیدگی نکند. 

 آیا آرزوی مردن دارد؟ -7

 ایا تابحال فکر کرده به خودش آسیب برساند؟ -12

 ابحال برنامه ای برای خودکشی داشته ؟ایا ت -11

عالقه  -0احساس غمگینی و افسردگی تقریباً دایمی دارد  یا  -1در صورتی که فردی را پیدا کردید که: 

بته بعتد را    3اش را به فعالیتهای زندگی از دست داده یا از آنها دیگر لذت نمیبرد، پاسخ های سواالت 

تا از سواالت دیگر را با بله جواب داد احتمال میرود کته او   0ل پیگیری کنید.  در صورتی که فرد حداق

 افسرده باشد.   

 

 در برخورد با بیمار افسرده چه باید کرد؟ 

چنانچه با پرسشهایی که در باال آمد این احتمال وجود دارد که فرد افسرده باشد الزم است کارهتای  
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 زیر برای او انجام شود:

 وش دهید.با عالقمندی به درد دل او گ -1

در مورد افسردگی به او آموزش دهید. در این آموزش بر این نکته تاکید کنید که افسردگی یتك   -0

 اختالل قابل درمان است و پزشك میتواند به او کمك کند. 

من صحبت در مورد داغ بیماری) برچسب بیماری روانتی( اجتازه دهیتد حترفش را بزنتد و      ض -3

 خوب به او گوش دهید.

 درمان را در مقابل باقی ماندن در این وضعیت برایش توضیح دهید. مزایای مراجعه و -0

او را به پزشك ارجاع دهید و یك وقت نزدیك برای مالقات مجتدد و پیگیتری درمتان تعیتین      -8

 کنید. 

از نزدیکان و معتمدین محل و یا از هر مرجع دیگری که بتواند بته بیمتار کمتك کنتد استتفاده       -6

 نمایید. 

 

 ارجاع 

 یی افراد در معرض خطر، آنها را به پزشك مرکز بهداشتی درمانی ارجاع دهید.پس از شناسا

تواند غیرفوری باشد یعنی بیمار و خانواده وی، به هنگام ویزیت سیاری پزشتك مرکتز   ارجاع می *

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

هایش از خودکشی صحبت کترده و یتا اطرافیتان را    که در صحبتهر گاه با بیماری روبرو شدید  *

کند، این موضوع را جدی بگیرید و به خانواده وی توصیه کنید تهدید به بعد از بین بردن خود می

تا مراجعه به پزشك، کسی مواظب بیمار باشد و بیمار را به مرکز بهداشتی درمتانی ارجتاع دهیتد    

 )ارجاع فوری(

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

فرمهای ارجاع در انتهای این جزوه آمده است. بهورز با تکمیتل فترم ارجتاع بیمتار را بته مرکتز        *

بهداشتی درمانی ارجاع میدهد. در مرکز بهداشتی درمانی با تکمیل فترم، مجتددا بیمتار بته خانته      

 د.بهداشت با دستورات درمانی ارجاع داده میشو

* برای معرفی بیمار به مرکز درمانی شهری، فرم ارجاع توسط پزشك مرکز بهداشتی درمانی تکمیل 

میگردد. پس از انجام اقدامات درمانی، همان بیمار با در دست داشتن فرم ارجاع به مرکز بهداشتی 

 درمانی روستایی با دستورات درمانی و قرار مالقات بعدی معرفی میشود.
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 یگیریپ

ل هفته اول پس از ارجاع الزم است از خانواده بیمتار ستؤال شتود آیتا بته پزشتك مراجعته        در طو

علت عدم مراجعه مشخص و خانواده را تشویق در مراجعته بته پزشتك نماییتد. پتس از      اند؟نموده

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

 کند؟ زشك به طور مرتب داروهای خود را مصرف میآیا بیمار طبق دستور پ 

  ،عوارض دارویی دارد؟ 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؟ 

 جعه می کند؟آیا بیمار برای ادامه درمان، به موقع به پزشك مراجعه کرده است؟یا مرا 

در پیگیری هفته اول باید به این نکته دقت کرد که اگر عوارض دارویتی زیتاد باشتد و بیمتار آن را     

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

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

خواب آلودگی او باعث شکایت اطرافیان شود. در صورتی که عوارض دارویی فقتط تتا حتدی وجتود     

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

گتر بتدلیل عتوارض دارویتی     تاثیر داروست که عالمت رو به بهبود بودن وضتعیت بیمتار استت. امتا ا    

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

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

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

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

 * 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 پزشك مراجعه کرده است؟

بایتد حتداقل هفتته ای یتك بتار       پیگیری تا زمان تأثیر داروها )دو تا سه هفته پس از شتروع درمتان(    

وضعیت بیمار پیگیری شتود. کلیته اطالعتات     صورت گیرد و پس از آن طبق دستور پزشك و یا ماهانه

 ها در پرونده خانواده ثبت گردند.مربوط به پیگیری باید در فرم پیگیری بیماری

و ضترورت ادامته   یکی از خصوصیات داروهای روانی تأثیر کند و تدریجی آنها بر نتاراحتی بیمتار   
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درمان حتی پس از بهبودی و ادامه آن حتی پس از بهبودی ضروری است. به بیمتاران و ختانواده آنتان    

 شود.کند و موجب عقیمی نمییادآور شوید که این داروها اعتیادآور نیست، معده یا کبد را خراب نمی

 به یاد داشته باشید:

 ق توصیه پزشك مصرف شود.به بیمار و خانواده او توصیه کنید داروها طب 

 .تغییری در مقدار دارو و بدون نظر پزشك ندهند 

 .اگر مشکل یا شك و تردیدی در مصرف دارو با پزشك مشورت نمایند 

 دهند، بلکه اثرات مفید بسیاری دارند. داروها نه تنها اعتیاد نمی 

خودش نیستت، یکتی از    اگر به هنگام پیگیری مالحظه کردید که بیمار بدحال است و قادر به ادار 

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

اگر خانواده تمایل زیادی به ادامه درمان ندارند و مایل به درمانهای سنتی و محلتی هستتند، آنهتا را    

رند بدون مقابله و جتر و بحتث بته آنهتا     تشویق به مصرف داروها نموده و اگر در نظریه خود اصرار دا

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

دوری راه، مشکالت مالی و نبودن کسی که بیمار را همراهی نماید از عوامل شایع دیگری هستند که 

انات فردی، شود بیمار درمان خود را قطع نماید. این وظیفه شماست که با بکارگرفتن همه امکباعث می

ای از جمله گرفتن کمك از سایر بیماران، گاه رسانیدن دارو به دست بیمار در خانته یتا   دولتی و خیریه

محل کار او همچنین معرفی او به افراد خیر، داوطلبان بهداشتی، مددکاران اجتماعی، بهزیستی و کمیتته  

پیگیری را در دفتر مخصوص پیگیتری  امداد مانع قطع درمان شوید. باالخره همه کارهای انجام شده در 

 ثبت نمائید.
 

 آموزش به بیمار و خانواده وی 

 هتا آمتوزش دهیتد و توصتیه کنیتد نستبت بته        های آن، به خانوادهدر مورد افسردگی و نشانه

توجه نباشند و در صورت وجتود عالئتم افستردگی، بته     افسردگی خود و اعضای خانواده بی

 ایند. مرکز بهداشتی درمانی مراجعه نم

        به آنها بگویید افسردگی یك بیماری است و قابل پیشتگیری و درمتان استت. بتا مراجعته بته

پزشك، مصرف مرتب دارو، کمك و حمایت خانواده و تالش بیمار، افستردگی وی برطترف   

 گردد. شده به زندگی عادی باز می



                                                                   کارشناسان بهداشت روانی     پیشگیری اولیه از خودکشی برای  متن آموزشی 

                 اداره کل دفتر سالمت روانی اجتماعی   

 
                                                                                 

 25 

  تغییتر دارو بایتد   ماه است قطع یا کتاهش و یتا    6به آنها بگویید حداقل طول درمان افسردگی

 فقط با دستور پزشك صورت گیرد. 

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

 باید به عهده یکی از اعضای خانواده گذاشته شود. 

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

 

 

 

گردان ئی در مصرف انواع داروهای روانی شایع است. داروهای روانعوارض دارو عوارض دارویی:

 دارای دو نوع عارضه هستند:

عوارض خفیف: مثل خشکی دهان، تاری دید، یبوست و ختواب آلتودگی، ایتن عتوارض متوقتی       -1

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

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

شدید شدن عوارض خفیف دارویی، در برخورد با این عوارض شدید بیمار را بته پزشتك ارجتاع    

  فوری دهید.

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

ورد با عوارض دارویی خفیف، دادن اطمینان و آرامش به بیمتار  دارو دارد به پزشك اطالع داد. در برخ

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

 گردان تأثیر کند و تدریجی آنهتا بتر نتاراحتی    به آنها بگویید یکی از خصوصیات داورهای روان

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

     به آنها بگویید به دلیل افسردگی، بیمار ممکن است قادر به انجام کارهای روزمتره ختود نباشتد

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

 

 آموزشهای الزم دیگر عبارتند از:

بیمار و بیماری اصتالح کنیتد. بتا عالقته بته حرفهتا، شتك و         باورها و نگرشهای آنان را دربار  -1

دانیتد از  ها را با زبان ساده پاسخ دهیتد. اگتر چیتزی نمتی    تردیدها و ترسهای آنان توجه کرده و پرسش
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 پزشك سئوال کنید. 

چگونگی مراقبت صحیح از بیمار را به آنان یاد دهید. با او راه آمدن، به حرفهایش گوش کتردن   -0

 را به موقع به او دادن. و دارو 

اعتمادی ایجاد شده در اثر این عوارض را توجه آنان را به عوارض داروئی جلب و نگرانی و بی -3

 رفع کنید.

آسپرین و شتربت ستینه هتم عارضته     »آموزش و آوردن مثالهایی از داروهای جسمی و گفتن اینکه 

شتود. بته متردم    صرف داروی روانتی متی  ، باعث ادامه م«دهنددارند و درد معدی و خواب آلودگی می

دهد ولی اگر درست بکتار گرفتته نشتود    چاقوی جراحی اگر در دست جراح باشد شفا می»بگوئید که 

 «.خطر دارد

بدون عصبانیت، جرو بحث، مخالفت و تمسخر نقطه نظرات خراقی یا غلطی که در متورد علتل   -0

د. دعا، طلب شفا، توکل به خدا و توسل به ائمته  بیماریهای روانی یا روش درمان آنها دارند اصالح کنی

اطهار را همزمان با مصرف داروها با استناد به اعتقادات خودشان توصیه و تشتویق کنیتد. همچنتین بته     

آنان بگوئید که حفظ نفس واجب است و همه علمای بزرگ مذهبی هم به هنگام بیماری بته پزشتك و   

 دهند. انجام میکنند و دستورات پزشك را دارو مراجعه می

بسیاری از بیماران با بهبود عالئم بیماری داروها را به گمان اینکه بیماری هم بهبتود یافتته قطتع     -8

شتود، تتا   کنند. به آنان آموزش دهید که بیماری در درون آنها پنهان است و با قطع دارو آشتکار متی  می

 پزشك اجازه نداده است دارو را قطع نکنید. 
کنند. هرکتاری کته از   فقط تعدادی از بیماران به حرفها و دستورات شما توجه می در شروع کار -6

 آید انجام دهید.  دستتان جهت بهبودی آنها برمی

 

 گزارش دهی 

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

گردد. در ستون موارد تحتت  های غیر واگیر ثبت میاریپزشك مرکز در فرم گزارش ماهانه پیگیری بیم

درمان )جمع موارد جدید، عود و تکراری(، موارد تحت مراقبت، قطتع پیگیتری و ارجتاع بتا گذاشتتن      

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

 باشد. می“ بهداشت روان
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فرم مربوط به گزارش دهی رفتار خودکشی که در انتهای همتین  ماران اقدام کننده به خودکشی: بی

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

تحتت  ارسال میگردد. در مرکز بهداشتی درمانی، فرم ها و آمار مربوطه هر ماه از خانته هتای بهداشتت    

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

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

 نموده و به کارشناس بهداشت روان استان ارسال مینماید.
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 شماره کارت   نام پدر  کز بهداشتی درمانی:.............................از : مر               

 

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

 دستورات پزشک

 استفادهطرز   عداد روز مقدار  عداد دفعات در روز نام دارو ردیف

      

      

      

      

  

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

 

 مهر مرکز بهداشتی درمانی

 مهر و امضاء پزشك مرکز بهداشتی درمانی
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 فرم ارجاع به مراکز باالتر                 لرستاندانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی                                

  خرم آباد مرکز بهداشت شهرستان                                       

 

 روستا:   .به : .........................................................                              

 شماره ردیف:   ......................... از: مرکز بهداشتی درمانی                             

 

 

 

 نام و نام خانوادگی.........................................سن ........ علت مراجعه بیمار.......................           

 ................................تشخیص اولیه............  

 کارهای انجام شده.............................................................................................................             

 ...........................................نیاز بیمار به نظر این مرکز.............................................             

 نام و امضاء پزشک       

 تاریخ:       

 

 

 

 روستا:   به : مرکز بهداشتی درمانی ..........................                            

 شماره ردیف:                ......................... از: .................................                            

 

 

 

 نام و نام خانوادگی..................................تاریخ.... ........ با تشخیص....................................                

 درمان با بستری و در تاریخ .........................                  

 .پس از  معالجات...............................................................................................................                

 الزم است در تاریخ ................................. به بیمارستان و  بخش...........................                

 .به خانم/آقای دکتر .............................................مراجعه نمایند                
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 تاریخ:      نام و امضاء پزشک معاجل  
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 معاونت بهداشتی   -دانشگاه علوم پزشکی لرستان 

 فرم گزارش ماهیانه موارد خودکشی                                شهرستان خرم آباد

 

 خانه بهداشت ...........................  بیمارستان ...................... شتی درمانی ......................مرکز بهدا

 ماه............. سال............

  اریخ محل سکونت شغل  اهل  حصیالت سن جنس نام و نام خانوادگی ردیف

 خودکشی

 روش

 خودکشی

 سابقه

 خودکشی

سابقه یماری 

 نیجسمی روا

نتیجه  علت خودکشی

 خودکشی

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

 بهداشت شهرستان تهیه و تنظیم: مرکز  سمت:جمعیت تحت پوشش:                     مرد:               زن:         نام و نام خانوادگی گزارشگر:                               
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 خرم آباد واحد هداشت روان تاریخ گزارش                                                                                   

 
 


