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 و پیشگیری از خودکشی در ایرانخودکشی 

بر اساس آخرین انتشار . شودمی تلقی عمر رفتهدست  از هایسال علت پنجمین خودکشی ایران، در

هزار  100در  7.2درصدی داشته و آمار آن از  28سازمان بهداشت جهانی خودکشی در ایران کاهش 

 کاهش داشته است.   2014هزار در سال  100در  5.3به  2012در سال 

ایران نقش پیش برنده ای در اجرای  2017( در سال WHOطبق ارزیابی سازمان بهداشت جهانی )

های پیشگیری و ثبت خودکشی در مقایسه با سایر کشورهای عضو در منطقه داشته است. برنامه 

جمعیت پیشگیری از خودکشی ایران نیز در این راستا تاکنون سعی در اجرای برنامه های متنوع 

پیشگیری از خودکشی داشته که یکی از این اقدامات اجرای برنامه پیشگیری به روش مشاوره مختصر 

استان آذربایجان غربی، ایالم، لرستان و کرمانشاه  4لفنی در اقدام کنندگان به خودکشی در و پیگیری ت

استان که بیشترین آمار  4بوده است. این طرح سعی در کاهش اقدام به خودکشی مجدد در این 

خودکشی در ایران را به خود اختصاص می دهند داشته است. این جمعیت همچنین در حال طراحی 

سایر روش های نوین پیشگیری از خودکشی از جمله آگاه سازی عموم در سطح رسانه ملی و اجرای 

 می باشد.
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 ( ها داده آخرین ایران در خودکشی از ملی پیشگیری برنامه  (         

 بهداشت سازمان برنامه( 2013-2020) اخیر سالهای در

 های برنامه پیشبرد در مهمی های گام( WHO) جهانی

 داده انجام جهانی سطح در خودکشی ثبت و پیشگیری

 عضو کشور 194 بهداشت وزرای توسط برنامه این. است

 2011 سال در. است شده تایید جهانی بهداشت سازمان

 راقبتم سیستم در خودکشی از پیشگیری ملی برنامه یک

 هدف 9 برنامه این. شد منتشر ایران عمومی بهداشت های

 می پوشش را آنها با مرتبط استراتژیک اقدامات و اختصاصی

 :    زیراند شرح به اختصاصی اهداف. دهد

 اب رابطه در بهداشتی مراقبت کارکنان اطالعات افزایش( 1

 حاضر حال در که بیمارانی پیگیری و درمان مدیریت،

 افزایش( 2. دهند می نشان خود از خودکشی رفتارهای

 رانیبیما به کمک برای بهداشت مراقبت کارکنان صالحیت

 افزایش( 3. دارند خودکشی رفتارهای حاضر حال در که

 مورد در مدرسه مشاوران و معلمان مدیران، میان در آگاهی

 درک افزایش( 4. خودکشی رفتار مدیریت و پاسخ چگونگی

 خودکشی از ناشی استیگمای رفع و روان سالمت از عموم

 خودجرحی به مربوط های داده ملی ثبت سیستم بهبود( 5

  خطر عوامل خانوادگی، دموگرافیک، اطالعات شامل)

 

 

 

 

 

 

 از پیشگیری خدمات ارائه( 6...(  و محافظ و عوامل

 بحران در مداخله و سالمت مراقبت مراکز در خودکشی

 طریق از خودکشی انتشار بهبود( 8  بحران خطوط( 7 تلفنی

 ایجاد( 9(  مطبوعات با بخشی بین های همکاری) رسانه

( 10 سالمت و بهداشت های خانه بین نظارت سیستم

 .خودکشی ابزارهای به دسترسی کاهش

 مناطق برای جهانی بهداشت سازمان دفتر 2016 سال در

 و ایران، در روان بهداشت سازمان دفتر شرقی، مدیترانه

 همکاری با ایران پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت

 ملی برنامه از ارزیابی یک المللی بین و ملی مشاوران

 این اصلی هدف. اند داده انجام خودکشی از پیشگیری

 بتث و پیشگیری ملی برنامه اثربخشی ارزیابی برنامه،

 .است بوده ایران در انجام حال در خودکشی

 

 

 

 

 

 دکتر مراد خان     دکتر احمد حاجبی    دکتر اال آرسمن   تر سید کاظم ملکوتی دک  

 سازمان بهداشت جهانی                       -2017فوريه ارزشيابی برنامه پيشگيری از خودکشی ايران    

نتايج ارزيابی برنامه پيشگير از خودکشی نشان داد که ايران به وضوح نقش پيشرويی در اجرای برنامه پيشگيری 

 یافته های کلیدی:از خودکشی نسبت به ساير کشورهای عضو در منطقه دارد.   

طرح زيرساخت های خدمات  -پيشگيری از خودکشی و اقدام به خودکشی از اولويت های اصلی دولت می باشد   -

ئل نياز به آگاه سازی هر چه بيشتر از مسا -بهداشتی، اجرای يک برنامه ملی پيشگيير از خودکشی را تسهيل می کند  

تعداد نسبتا بااليی از افراد مبتال  -ود دارد سالمت روان و رفتار خودکشی در ميان جمعيت عمومی و متخصصين وج

( و متعاقبا خطر خودکشی و آسيب به خود وجود دارد و PTSDبه افسردگی و اختالل استرس پس از سانحه )

شکاف هايی در خدمات روانپزشکی برای بيماران مبتال به  -رواندرمانی تخصصی در اين زمينه محدود است 

الش های عمده ای در زمينه باال بودن مرگ و مير ناشی از مسموميت با آفت کش ها چ -اختالالت شديد وجود دارد 

در سال های اخير مصرف داروهايی چون بنزوديازپين ها افزايش داشته اين در حالی  -و خودسوزی وجود دارد 

 است که بنزوديازپين ها را ميتوان بدون نسخه از داروخانه های خصوصی تهيه کرد.
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 افسردگی

ابتال به افسردگی می  ،یکی از علت های اقدام به خودکشی

 ندرما که زمانی تا افسرده فرد اطرافیان اوقات گاهیباشد. 

 ملدستورالع به شود، حل بحرانشان و کنند دریافت مناسب

 تهالب. دارندنیاز  این افراد به کمک چگونگی مورد در هایی

 وحمایت ها کمک باید و است فرد به منحصر فردی هر

 .کنید تنظیم فرد هر نیازهای اساس بر را هایتان

 است افسرده شخصی بفهمیم چگونه -

ه ب کمک و اطرافیانتان در افسردگی عالیمتشخیص  برای

 ها علت افسردگی، های نشانه درباره را اطالعاتتان باید آنها

 در ار افسردگی عالیم که زمانی. ببرید باال آن درمان نحوه و

 رکا این زیرا نگیرید، نادیده را آنها ،کردید مشاهده فردی

 .اندازد می تاخیر به را او درمان و شما های کمک فقط

 ایدب شود می داده تشخیص افسردگی به مبتال که فردی

 هفته 2 حداقل مدت به را زیر موارد از عالمت 5 حداقل

 مورد 2 حداقل باید آنها از یکی مورد، 5 این از. باشد داشته

 .باشد اول

 دست از( 2 پذیر تحریک خلق یا عادی غیر ناراحتی( 1

 ودهب بخش لذت قبال که هایی فعالیت به عالقه و لذت دادن

 احساس( 4 خستگی احساس و انرژی دادن دست از( 3 اند

 ردهنک خطایی فرد زمانیکه حتی گناه احساس یا ارزشی بی

 کاش ای اینکه آرزوی یا مرگ به زیاد کردن فکر( 5 است

 کند( 7  تصمیمات گرفتن یا تمرکز در دشواری( 6 بود مرده

 پر یا خوابی بی( 8  ماندن یکجا در ناتوانی یا حرکت شدن

 پرخوری یا خوردن غذا به عالقه دادن دست از( 9 خوابی

 دست از به منجر باید خوردن های عادت در تغییر( 10

 .باشد شده وزن افزایش یا زیاد وزن دادن

 

 

 شویم روبرو افسرده فرد یک با چگونه -

 مکان و زمان این کار برای و کنید صحبت افسرده فرد با

 انتخاب دارید راحتی احساس آن در دو هر که مناسبی

. دکن می بهتر را چیز همه افسردگی مورد در صحبت. کنید

 او به دارید دوست و هستید او نگران که بفهمانید فرد به

 احساس شما با کردن صحبت از اگر حتی. کنید کمک

 راحت که افرادی با کنید شان تشویق کنند نمی راحتی

 بپرسید او از. کنند صحبت احساساتشان مورد در هستند

 . دارد را بودن غمگین احساس این مدت چه که

 ستنی او فقط و است رایج افسردگی که دهید اطمینان او به

 اطالعاتی دریافت به مایل فرد اگر. دارد را احساسات این که

 الیمع شدت شرایط، با متناسب منابع است، افسردگی درباره

 های شماره همچنین. او در اختیارش قرار دهید بیماری و

 قرار فرد اختیار در اضطراری مواقع برای را بحران خطوط

  .دهید
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 باشیم حمایتگر چگونه -

 یریگ تصمیم برای اش توانایی فرد، هر های خواسته به

 دارند دیگران یا خود به آسیب خطر حد چه تا اینکه و

 ابگذارید ام احترام فرد خصوصی حریم به. کنید توجه

 حساسا اگر که بگویید او به قبل از و باشید صادق او با

 کمک برای دارند دیگران یا خود به آسیب خطر کنید

 خاطر به فرد. داد خواهید انجام را الزم اقدامات آنها به

 شما باالی درک و عشق به واقعا اش بیماری ماهیت

 دکنی می حمایت را افسرده فرد یک زمانیکه. دارد نیاز

 فرد هب. بدهید دلگرمی او به و باشید صبور کنید سعی

 است بیمار اینکه خاطر به فقط که کنید یادآوری

 هب کالمی صورت به فقط اینکه اما. شد نخواهد سرزنش

 .داشت نخواهد سودی هیچ دهید اطمینان فرد

 چطور خودیاری های استراتژی -

 ،افسردگی برای خودیاری های استراتژی چه که کنید توجه

 این در مناسبی عاتاطال و است کننده کمک و مناسب

 یکارهای چه از قبال فرد خود ببینید. بدهید فرد به رابطه

 تواند می چگونه و است کرده استفاده خود به کمک برای

 تمایل و توانایی. کند استفاده آنها از حال زمان در مجددا

 تشد و عالقه میزان به ها استراتژی این از استفاده به فرد

 .دارد بستگی شان افسردگی

 چه؟ کند دریافت کمک نخواهد فردی اگر -

 نیدببی نبود، ای حرفه کمک دریافت به مایل فردی اگر

 گذشته در است ممکن مثال. دارد خاصی دالیل چه

 ای ها هزینه نگران یا باشد داشته درمان از بدی تجربه

 نیدک کمک فرد به. باشد بیمارستان به شدن فرستاده

 و آرامش با باید شما. کند غلبه هایش نگرانی این به

 هر در اما کنید درمان دریافت به متقاعد را وی احترام

 بگذارید احترام درمان نگرفتن برای فرد حق به حال

 .باشد خطر معرض در وی زندگی اینکه مگر

  

 باشید داشته فرد از ای بینانه واقع انتظارات -

 هروزان عادی های فعالیت شاید حتی افسرده فرد یک برای

 بیماری خاطر به که کنید یادآوری او به. باشد دشوار نیز

 یا و است ضعیف یا خودخواه تنبل، که کند فکر نباید  اش

 .کند می مریضی به تظاهر

بدهید امید فرد به بهبود برای -  

 درمان دریافت و زمان گذشت با که دهید اطمینان فرد به

 همیشه او اگر. داشت خواهد بهتری احساس مناسب

 اتفاق برایشان که مثبتی چیزهای دارد، منفی احساس

 . کنید یادآوری او به را افتاد خواهد اتفاق یا افتاده

 کنید تشویق کردن صحبت به را فرد -

 در آنچه و عالیم احساسات، درمورد صحبت به را آنها 

 ودش متوجه فرد بگذارید. کنید ترغیب گذرد می ذهنشان

 او با کردن صحبت آماده باشد داشته نیاز  زمان هر که

 صرارا وی به کند صحبت شما با فورا اینکه برای اما هستید،

 .نکنید

 باشید خوبی شنونده -

 هشنوند همچنین. دهید گوش او به فرد کردن قضاوت بدون

 طمئنم بدهید پاسخی فرد به اینکه از قبل و باشید فعالی

 هایش حرف و اید شده او های حرف متوجه درست شوید

 برگردانید. او به را

  نیستند کننده کمک مواردی چه -

 مانند اینکه برای فرد به( 2 نباشید حمایتگر حد از بیش( 1

 که نکنید اصرار( 3 نکنید اصرار کند رفتار اش عادی حالت

 باشد هداشت فعالیت یا برود بیرون زیاد حتما شدن بهتر برای

 صحبت دلسوزانه حد از بیش یا غمگین صدای تن با( 4

 " داری احساسی چه فهمم می " اینکه گفتن از( 5 نکنید

( 6 کنید اجتناب ندارید را احساسات این واقعا صورتیکه در

 او به گيريد می فرد از ناخوشایندی احساس اگر حتی

 .دهد می ديگران به را احساس اين که نگوييد
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 حیطه در آن کاربرد و  درمانی هنر

 خودکشی

 به قادر کلمات که آورند می یاد به را هایی زمان افراد همه

 خوبی هب تواند نمی فرد طوریکه به. نیست احساساتشان بیان

 .کند بیان را خود منفی احساسات سایر و خشم شرم، غم،

 سازی، مجسمه نقاشی،  جمله از هنر انواع مواقع این در

 موثرتر بسیار حتی احساسات ابراز و درک در..  و موسیقی

 انجمن تعریف طبق. کرد خواهند عمل آنها کالمی ابراز از

 تجربیات خالق ابراز درمانی هنر( 2017) آمریکا درمانی هنر

 امکان کند می غلبه زبان های محدودیت بر که را درونی

 های نقص تواند می روش این کاربرد. کرد خواهد پذیر

 و نفس عزت حرکتی، - حسی و شناختی عملکرد

 های مهارت و بینش عاطفی، پذیری انعطاف خودآگاهی،

 .بخشد بهبود  را ها استرس و ها تعارض ارتباطی،

. کرد منطبق مختلف های فرهنگ با توان می را درمانی هنر

 جامعه و فرهنگ یک خاص هنرها از برخی مثال عنوان به

 انیهنردرم رایج های تکنیک با را آنها توان می که باشند می

 ریهن فرهنگ از برخورداری دلیل به ایران مردم. کرد تلفیق

 منحصر شرایط هنری های زمینه در خالق روحیه و گسترده

 اه قابلیت این از توانند می و دارند خاورمیانه در فردی به

 هنر کاربرد .بگیرند بهره درمان از نوع این گسترش در

 اما است شده بررسی روانی اختالالت بیشتر در درمانی

 نای تاثیر بررسی به اختصاصی طور به مطالعات تعدادی

 .اند پرداخته خودکشی رفتارهای کاهش در روش

 بزرگساالن و نوجوانان برای را درمانی هنر که مطالعاتی در

 نفس، عزت در هایی بهبود اند برده کار به گرا خودکشی

 .است شده گزارش آینده در خود به نسبت دید افسردگی،

 را هایی نقاشی آزادانه فرد درمانی نقاشی در نمونه عنوان به

 در که دردناکی تجربیات تا کند می کمک او به که طراحی

 ریگ واسطه نقش. کند ابراز را دهد نشان نتوانسته گذشته

 خود ترسناک احساسات از کمتر فرد میشود باعث هنر

 سالم و امن راهی از را خود منفی هیجانات و داشته واهمه

 نیز درمانگر و بیمار رابطه بهبود بر هنر همچنین. کند بیان

 یمسائل روی بر هم با که زمانی شود می باعث و دارد تاثیر

 احساس کنند می کار نفس به اعتماد و انزوا، اعتماد، مانند

 حادات بر هنر تاثیر این. باشند داشته بیشتری نزدیکی

 فرادا درمانگرو با بیمار که تعارضاتی تفسیر امکان درمانی،

 به خود نوبه به این که داد خواهد را دارد درمان از خارج

 خودکشی رفتار و افکار متعاقبا و افسردگی عالیم کاهش

 .کند می کمک

 ملی همایش دومین محورهای از یکی اینکه به توجه با 

 زا پیشگیری در ورزش و هنر نقش ازخودکشی، پیشگیری

 ئاترت تاثیر " شده پذیرفته مقاالت از یکی ،  بود خودکشی

 مورد صورت به خودکشی هیجانی تاثیر درمداخله درمانی

 دومین در که بود "تهران شهر مدارس از یکی در پژوهی

 .شد ارائه سخنرانی صورت  به همایش این روز

 رد "درمانی تئاتر همایش دومین" نیز درمانی هنر زمینه در

 دهش ارائه مقاالت از برخی. شد برگزار امسال ماه اردیبهشت

 خودپنداره، بر سایکودرما تاثیر زمینه در همایش این در

 البق در که بودند روانشناختی های جنبه سایر و نفس عزت

.شد ارائه سخنرانی
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 کرمانشاه زلزله/ طبیعی حوادث از پس خودکشی

  روانشناختی استرس زلزله، جمله از طبیعی بالیای

 هب روانی اختالالت میزان و کرده وارد افراد بر باالیی

را باال ( PTSD) سانحه از پس استرس اختالل ویژه

می برد این درحالی است که یکی از تاثیرات این 

 در جریان. باشد می خودکشی به اختالل اقدام

 یزان،عز یکباره به فرد اینکه علت به طبیعی حوادث

 دهد می دست از را خود های راییدا تمام و اموال

. وجود خواهد داشت خودکشی به اقدام باالی خطر

 حمایتهای به نیاز  شرایطی چنین در نتیجه در

 می احساس بازمانده افراد اجتماعی و مالی روانی،

 هعالو افتد می اتفاق طبیعی حوادث زمانیکه.  شود

 و خانمان بی عزیزان، فشار روانی از دست دادن بر

 افراد مالی، سرمایه تمام و از دست دادن شدن بیکار

ته و شکس حقارت احساس را بیش از پیش نسبت به 

 .شدن کرامت انسانی شان آسیب پذیر خواهد کرد

 دبع که شودمی باعث اتفاقات این مجموعه نهایت در

 خودکشی آمار افزایش شاهد سال یک  تا ماه 6 از

 .باشیم مناطق اینگونه در

ریشتر  3/7زلزله ای به قدرت  1396آبان  21در 

کیلومتری شهرستان سرپل ذهاب  32ازگله در 

استان کرمانشاه را لرزاند و عالوه بر تخریب چهل 

هزار کشته و زخمی، تمام  20هزار واحد مسکونی و 

زندگی اجتماعی بازماندگان را تحت تاثیر قرار داد. 

ه ی مهیب آسیب های اجتماعی پس از این زمین لرز

به اوج خود رسید. به طوری که بیکاری تقریبا صد 

در صدی، مهاجرت، خشونت، مشکالت روانی و 

 خودکشی از جمله مشکالت عمده این منطقه شد.

 همنطق افراد بر لرزه زمین این که آسیبی بر عالوه

ها و عدم مدیریت بحران  لرزه پس ادامه کرد وارد

بازماندگان و ناامیدی  بیشتر چه هر نگرانی کافی،

 آنان از بهتر شدن اوضاع را رقم زد. 

 

 

 

 

تحقیقات میدانی در شهرها و روستاهای زلزله زده همچنین نشان داد که 

کودکان بیش از همه دچار آسیب روانشناختی شده، به طوریکه تعداد تقریبی 

مبتال شده  (PTSD) سانحه از پس کودک زلزله زده به اختالل استرس 600

بودند که در صورت عدم درمان در همان ماه های اول در آینده منجر به 

اختالالت جدی تر همچون روان پریشی، اضطراب و در نهایت انزوا و 

 خودکشی خواهد شد. 

خودکشی ناشی از پس از زمین لرزه میزان آسیب های روانی و اقدام به 

حادثه افزایش داشته اما آمارهای متناقضی از آنها گزارش شده است. پس از 

وقوع زمین لرزه معاون اجتماعی وزیر بهداشت در نشستی خبری در تاریخ 

مورد خودکشی ناشی از زمین لرزه در ثالث  97با تکذیب خبر  96بهمن 

تعداد باشد. با این وجود  درصد این 10باباجانی اظهار کرد ارقام واقعی شاید 

ماه از حادثه بوده که قطعا تا کنون افزایش نیز داشته  2این میزان پس از 

 است.

پس گذشت مدت زیادی از این حادثه همچنان این منطقه شاهد خودکشی 

های ناشی از مشکالت روانی و فشارهای اجتماعی پس از زمین لرزه می 

مورد  4مورد خودکشی که  6ک هفته ماه اخیر در طول ی 4باشد. به طوریکه 

آن منجر به مرگ بوده است در این مناطق گزارش شده. این موارد نشان 

دهنده اهمیت توجه به عوامل زمینه ساز آسیب های روانی و خودکشی پس 

از بالیای طبیعی و سرعت بخشیدن به بهبود این موارد در جهت پیشگیری 

 ادامه تیر ماه امسال از انشاهکرم استان بهزیستی مدیرکل از آن است.

داد.  خبر گروهی و فردی مشاوره بخش دو در و چهارم سطح در مداخالت

 قالب در نفر 43)نفر 91 همکاری با نفر هزار یازده به نزدیک چهارم سطح در

  .خواهند گرفت قرار مشاوره تحت( اجتماعی اورژانس در نفر 48 و محب طرح

 افتد می اتفاقاتی چه فرد برای بحران از بعد

 عاطفی وضعيت در شديد غالبا و ناگهانی تغيير:  شوک -

 آن اهميت يا حادثه وقوع انکار:  انکار -

 خلق ناگهانی تغيير و احساسات شديد بروز: متغیر خلق -

 حادثه به مربوط تصاوير و خاطرات مداوم تکرار:  خاطرات تکرار -

 لبق  ضربان افزايش کردن، عرق سينه، قفسه درد درد، سر:  فیزیکی های نشانه -

 گيری تصميم و تمرکز در مشکالتی: تمرکز در اختالل -

 ساير و خوابيدن و خوردن الگوی در اختالل: زندگی طبیعی روند در اختالل -

 روزمره های فعاليت
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 ترس: ترس از تکرار وقوع حادثه -

 

 

  بیمار درباره متخصصان سایر با ارتباط -

 اییسرپ یا بستری بیماران به خدمات دهندگان ارائه با امکان صورت در

 یگیر تصمیم و کرده مشورت بیمار های مراقبت تداوم به کمک برای

  .کنید پذیر امکان را اش درمانی تیم و فرد توسط آگاهانه

 مراقبت در که پزشکی خدمات دهندگان ارائه سایر با را فرد اطالعات

 ودخ تماس اطالعات و نام همچنین. بگذارید اشتراک به درگیرند بیمار

 اطارتب به نیاز که مواقعی برای خدمات دهندگان ارائه سایر اختیار در را

 .دهید قرار دارند، بیمار درباره شما با

 اورژانس بخش از بیمار ترخیص

 برنامه یک اورژانس، بخش در الزم مداخالت انجام و ارزیابی بر عالوه

 او بهبود و فرد امنیت به کمک در مهمی نقش شده حساب ترخیص

 تدوین زمان در باید که مهم موارد برخی به ادامه در. داشت خواهد

 بخش ترک از قبل. است شده اشاره کرد توجه آن به ترخیص برنامه

 از امکان صورت در اش خانواده و بیمار که شود می پیشنهاد اورژانس،

 :شوند برخوردار زیر موارد

 ترخیص انجام نحوه از آگاهی  

 درمان های برنامه و شده تجویز داروهای درباره اطالعاتی نوشتن  

 به خدمات دهندگان ارائه شامل که تماس برای مهم مراکز معرفی 

 دریافت چگونگیو  حمایتی مراکز و بحران خطوط سرپایی، بیماران

 جامعه در موجود های حمایت و منابع

 هک شرایطی یا ها نشانه عالیم، درباره اختصاصی های دستورالعمل 

 دارد مجدد مراجعه به نیاز

 بازگشت دهنده نشان است ممکن چیزهایی چه دیدن اینکه گفتن 

 باشد خودکشی افکار

 

 متخصصان/  اقدام از پس

 در بخش اورژانس آنها های خانواده و بیماران به کمک
 هب خودکشی کنندگان ورود اقدام برای آغازی نقطه اورژانس بخش

 سابقه که افرادی از %20 از بیش. آید می حساب به پزشکی سیستم

 خواهند خودکشی به اقدام مجددا آینده در دارند خودکشی به اقدام

 .داشت

 اورژانس بخش در بیمار از مراقبت
 از یریپیشگ و ایمنی برنامه تهیه و روانشناختی، و پزشکی ارزیابی

 به خودکشیگان کنند درمان اقدام در کلیدی مراحلی خودکشی

 کامل ارزیابی در شما پزشکی آموزش شک بدون. آیند می حساب

 .د بودخواه کننده کمک رفتارشان بهبود برای کننده اقدام افراد

 ربارهد بیشتری اطالعات که افرادی با ارتباط ،شما ارزیابی بر عالوه

 واندت می  پزشکان، سایر یا خانواده اعضای مانند دارند فرد تاریخچه

 هک صحبتی هر اما. بدهد شما به ارزشمندی بینش بیمار ارزیابی در

 صلا مطابق باید ی کنیدم خانواده با بیمار سالمت اطالعات درباره

 .باشد رازداری

 ارائه ادامه در زمینه این در مفید نکات از ای خالصه

 :است شده
 به بیماری  محرمانه بهداشتی اطالعات افشای زیر شرایط در

 :است مجاز مراقبان سایر یا خانواده

 اگر .2 .باشد داده را اطالعاتش افشای اجازه بیمار خود اگر. 1

 بیمار اام باشند داده بیمار به را مخالفت فرصت بیمارستان پرسنل

 طور به اگر. 3 .باشد نکرده مخالفتی هیچ اطالعاتش افشای برای

 افشای با مخالفتی بیمار که گرفت نتیجه توان می منطقی

 . ندارد اطالعاتش
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      ورزش و کاهش خودکشی

عوامل و استرسورهای مختلفی در اقدام به خودکشی تاثیر 

تواند افراد می گذارند. شرکت در فعالیت های ورزشی می 

را در مقابل بسیاری از این استرسورها محافظت کند. با این 

حال تاثیر ورزش  بر کاهش افکار و اقدام به خودکشی بر 

اساس نوع ورزش، جنسیت، و قومیت می تواند متفاوت 

تا  1991باشد. طبق تحقیقات گسترده ای که در سالهای 

انجام  هر دو سال یک بار بر روی جوانان ورزشکار 2011

شد نشان داد که در بیشتر مطالعات ورزش تاثیر مثبتی بر 

کاهش افکار و اقدام به خودکشی این گروه سنی داشته 

چرا  اماپسران بیشتر بوده. است، اما این تاثیرات مثبت در 

در بیشتر مطالعات ورزش تاثیر مثبت بر کاهش خودکشی 

درگیر ت؟ اول اینکه مشارکت در ورزش  باعث داشته اس

شدن فرد در فعالیت های جسمانی می شود و این خود 

وه . به عالکاهش افسردگی و افکار خودکشی را به دنبال دارد

شرکت در فعالیت های ورزشی و حضور در تیم های چند 

پیوند اجتماعی را افزایش داده و موفقیت در این  ،نفری

 حیطه عزت نفس را باال خواهد برد. 

روز در  4ونت نشان دادند که ورزش  محققان دانشگاه ورم

افکار و اقدام به خودکشی را در دانش آموزانی  %23هفته 

که مورد آزار و اذیت قرار گرفته بودند کاهش داد. همچنین 

روز در هفته افسردگی را به طور معناراری  4فعالیت فیزیکی 

 جوانان در خودکشی بودن باال به توجه با کاهش می دهد.

 وهگر که خطرناک اینترنتی های بازی گسترش و ایران در

 ادهد قرار هدف خودکشی به تشویق برای را پایین سنی های

 ینگونها با فعاالنه مقابله برای اقداماتی گسترش به نیاز اند،

در نتیجه عالوه بر محدود کردن  .شود می احساس ها چالش

بازی ها و چالش های طراحی شده در جهت سوق دادن 

این گروه سنی به خودکشی می توان با تدوین و اجرای 

برنامه های هدفمند از جمله گسترش برنامه های ورزشی 

متنوع در میان کودکان و نوجوانان در مدارس و سایر 

قىام به خودکشی برای کاهش افکار و ا سازمان های درگیر

  .گام های موثری برداشت

ی اقدامات ،این موضوع باالی اهمیت ایران نیز با توجه به  در

تفاهم نامه همکاری  1397صورت گرفته است. در مرداد ماه 

برای گسترش ورزش دانش آموزی مدارس کشور منعقد 

رشته ورزشی و ساخت  30شد. به منظور این تفاهم نامه 

سترش خواهد ورزشی در درون و خارج از مدارس گ اماکن

 یافت. 

  

 

      

 تاثیرات ورزش بر مغز انسان

رات ، که این تغییرا نیز در مغز افزایش می دهد دوپامینو  ینسروتون، آندورفین می شود بلکه سطوح در مغز افزایش جریان خونورزش نه تنها موجب 

ی از علل یک، به نوبه خود بر کاهش افسردگی تاثیر خواهد گذاشت. از آنجا که افسردگی به میزان باالیی افکار و اقدام به خودکشی را افزایش می دهد

بر  فته تاثیرات عمیقینقش مثبت ورزش در کاهش رفتارهای خودکشی می تواند تاثیر آن بر کاهش افسردگی باشد. تمرینات حداقل سه ساعت در ه

کاهش عالیم افسردگی خواهد داشت. این تمرینات بهتر است به صورت هوازی که باعث افزایش تنفس عمیق و ضربان قلب و بهبود خلق می شوند، 

   ثابت شده است.   سالمندان و سایر گروه های سنی صورت گرفته، باشد. این تاثیرات در بیشتر تحقیقاتی که بر روی
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 مومو نام با جدیدی بازی

(Momo)  نهنگ راه احتماال که 

 های ماه در دهد می ادامه را آبی

 از بازی این. است یافته رواج اخیر

 رمنتش یوتیوب و بوک فیس طریق

 از استفاده با حاضر حال در اما شد

 حال در سرعت به آپ واتس

 هدف جمعیت. است گسترش

 و کودکان بازی این سازندگان

 ونکن تا چالش این. هستند نوجوانان

 آرژانتین، مکزیک، کشورهای در

 آمریکای و آلمان فرانسه، آمریکا،

. ستا داشته باالیی محبوبیت جنوبی

 که است صورت این به چالش روند

 انکاربر ناشناس تماسی شماره ابتدا

      به تا کرده دعوت چالش به را

Momo زا پس. کنند ارسال پیامی 

 های پیام بعد مرحله در پیام ارسال

 اکانت یکMomo    .شود می ارسال کاربر برای ترسناک تصاویر و آمیز خشونت

 طی در را نوجوانان و کودکان که ترسناک چهره با زنی تصویر با است آپ واتس

 شده ظاهر رویشان به شب نشود اجرا وی دستورات اگر که کند می تهدید چالش

 بازی این تاثیر تحت خودکشی از مواردی کنون تا. کرد خواهد نفرین را آنان و

 از خودکشی از پیش که بوده ساله 12 دختری آنان از مورد یک که شده گزارش

 رکشو. است کرده آویز حلق را خود نهایت در و فیلمبرداری خود های فعالیت تمام

 جنوبی آمریکای کشور چند و ژاپن با را آن اما نیست مشخص چالش این سازنده

 یم نظر به و است گسترش حال در جهان سراسر در بازی این. اند دانسته مرتبط

 نامهبر با را نوجوانان زیرا باشد تر خطرناک و تر جدی نیز آبی نهنگ بازی از رسد

 ینهزم این در مهم اقدامات. میکند ترغیب خودکشی و خشونت به تری دقیق ریزی

 و آموزشی های کلیپ تهیه خود، فرزندان از مراقبت و والدین هشیاری بر عالوه

 تمامی در بارگزاری و مسایل اینگونه با برخورد نحوه مورد در والدین سازی آگاه

 گرفتن جدی جهت در آموزشی های پکیج تهیه و مربوطه های سایت و ها کانال

 جالبی اقدامات کشورها از برخی در همچنین. باشد می خطرناک مجازی های بازی

. اشدب می ها بازی اینگونه کردن فیلتر موارد از یکی که شده انجام زمینه این در

 را خودکشی به مرتبط های هشتک یا ها واژه کلید فردی وقتی که طوری به

 بر مبنی پیامی ماند می نتیجه بی آنان جستجوی اینکه ضمن کند می جستجو

 .شود می داده نمایش او گرفتن کمک چگونگی و حمایت به فرد نیاز

 

 

 Momo چالش خودکشی با بازی جدید          
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 افتد می اتفاقاتی چه اورژانس بخش در -

 هک است درمان و پیگیری های مراقبت به ارجاع بیمار، جسمی و روانی وضعیت تثبیت بحران، فصل و حل اورژانس بخش هدف

 را او روانی و جسمی سالمت پزشک یک اورژانس بخش در فرد پذیرش از پس. برد می زمان و دارد مختلفی مراحل روند این

 کنند؛ جهتو باشد کرده تسهیل را خودکشی رفتار است ممکن که ای زمینه مشکالت به باید اورژانس کارکنان. کند می ارزیابی

 الدنب به را هیجانی فشار که قانونی غیر داروهای مصرف یا نشده درمان پزشکی بیماری دارویی، عوارض شامل مشکالت این

 .باشند می دارند

 ارزیابی

 همشاهد صورت در .گرفت خواهد صورت نیز روان سالمت ارزیابی یک اورژانس کارکنان توسط جسمانی سالمت ارزیابی از بعد

 و داروها باالی دوز گرم، سالح به خودکشی به کننده اقدام فرد دسترسی( 1 :کنید مطلع را اورژانس بخش کارکنان زیر موارد

 اموال بخشیدن یا خودکشی یادداشت نوشتن( 3 درمان کردن رها و تجویزی داروهای مصرف قطع( 2 خودکشی ابزارهای سایر

 مصرف سوء شروع( 6( عزیزان مرگ) فقدان یک سالگرد به شدن نزدیک( 5 اکنون یا گذشته در آمیز خشونت رابطه تجربه( 4

 مواد و الکل

 اورژانس بخش در بعدی مراحل -

 هب نیاز مورد در اورژانس بخش کارکنان گرفت، قرار بررسی مورد کامال شما خانواده عضو روانی و جسمی سالمت که این از پس

 ضوع برای حمایتی خدمات و اطالعات دریافت برای توانید می شدن بستری صورت در. گیرند می تصمیم فرد شدن بستری

 اب توانید می ندارد، ضرورت شدن بستری کنید می فکر شما و بیمار اورژانس، بخش درمان تیم اگر. کنید اقدام تان خانواده

 . کنید تدوین ترخیص از بعد برای درمانی پیگیری برنامه یک همدیگر

 کنید؟ کمک اورژانس بخش کارکنان به توانید می چگونه شما -

 کارکنان اختیار در را کاملی اطالعات امکان حد تا هستند؛ بیمار حال شرح دادن برای ارزشمندی اطالعات منبع خانواده اعضای

 رمیس از شما الزم اطالعات تمام کردن مطرح با تنها اورژانس بخش در درمانی تصمیمات ترین مناسب اتخاذ. دهید قرار اورژانس

 همه هک باشید داشته یاد به کردید، مراجعه اورژانس بخش به و کرد خودکشی به اقدام تان خانواده عضو دیگر بار اگر. شد خواهد

 .یدباش داشته همراه دهد قرار اختیار در اطالعاتی تواند می که را تلفنی شماره یا نام هر و دارویی مسمومیت احتمالی علل داروها،

 

پس از اقدام به خودکشی/ راهنمای خانواده  
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 کنید تهیه ایمنی برنامه یک

 خانواده ضوع بین مشترک طور به باید برنامه این. شود تهیه مجدد اقدام از پیشگیری برای ایمنی برنامه یک باید خودکشی به اقدام از پس

 لعمط آن در تان نقش و برنامه این از خانواده از عضوی عنوان به باید شما. شود تهیه شما و اورژانس بخش کارکنان درمانگر، پزشک، شما،

 :جمله از. باشید

 طرواب های استرس یا الکل مصرف عزیزان، از یکی مرگ سالگرد جمله از فرد، در خودکشی رفتارهای برانگیزاننده عوامل از آگاهی 

   عاطفی

 جامعه در موجود منابع و دوستان خانواده، متخصصان، کمک با تان خانواده عضو از حمایت  

 کننده اقدام فرد با تان روابط کردن بهتر و تقویت  

 خود از مراقبت و امیدواری حفظ 

 فشار خانواده خود بر مدت طوالنی در تواند می مساله این اما کنند می فراهم خطر معرض در فرد برای را امن محیطی اغلب ها خانواده 

 را کامل یتامن تواند نمی کسی هیچ باشید داشته یاد به و کنید مدیریت را وضعیت این تنهایی به نکنید سعی نتیجه در کند وارد زیادی

  .است خانواده افراد همه از حمایت و خطر کاهش فقط اقدامات این از هدف کند؛ ایجاد

 در آنها اثربخشی که مدت بلند های درمان از تواند می شما خانواده عضو. هستند محور بحران و مدت کوتاه اورژانس بخش های مراقبت

  .شوند مند بهره است شده ثابت خودکشی رفتار و افکار کاهش

 ینا به توانید می. است اهمیت حائز نیز مشکل این رفع برای کمک دریافت دارد، دارو یا الکل مصرف سوء شما خانواده عضو اگر همچنین

 .باشید ارتباط در حمایتی منابع سایر یا گمنام های الکلی ، گمنام معتادان جمله از مرتبط های گروه یا مراکز با منظور

 درمان تیم نبودن دسترس در و مشکل یافتن ادامه صورت در و است باز سال روز 365 در و ساعته 24 اورژانس بخش باشید داشته یاد به

   .دهد ارائه تان خانواده عضو به را نیاز مورد خدمات تواند می

 123 :اجتماعی  اورژانس                            1480: بهزیستی رایگان تلفنی تخصصی مشاوره خط         
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    گزارش جلسه هیئت مدیره جمعیت علمی پیشگیری از خودکشی
 

حضور سرپرست واحد علم سنجی پزشکی و کارشناس جلسه ای با حضور اعضای هیئت مدیره جمعیت و   27/9/97در تاریخ 

 دانشگاه علوم پزشکی ایران تشکیل شد که مواردی که در ادامه به آنها اشاره شده است مطرح گردید: واحد نشریات علوم پزشکی

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 که برای پیشبرد آن ها پیگیری طرح ساخت کلیپ های آموزشی و انتشار آن در رسانه

 .برگزار شده بود سال جاری جلساتی نیز با اصحاب رسانه و اعضای جمعیت در مهر ماه 

 به انکنندگ اقدام در تلفنی پیگیری و مختصر مشاوره روش به پیشگیری برنامه طرح یافتن پایان جلسه این در همچنین

 سایر در طرح ارتقای و اجرا  و آن گزارش بهبود چگونگی و طرح های چالش خصوص در و گردید مطرح استان 4 در خودکشی

 ساخت" جمله از انجام حال در های طرح پایان در. مطرح گردید است داشته افزایش آنها در خودکشی میزان که هایی استان

 سانهر در خودکشی اخبار انعکاس نحوه "  عناوین با جدید های طرح شروع و "افسردگی و خودکشی از پیشگیری اپلیکیشن

 اتیپیشنهاد و شد مطرح "آموزشی کمپین اندازی راه " و "(  مرتبط های گایدالین با خودکشی اخبار انتشار نحوه انطباق)  ها

 .  ندشد بیان مدیره هیئت اعضای توسط ها طرح اینگونه ارتقای خصوص در

 از پیشگیری علمی مجله همکاری -

 علوم دانشگاه واحد نشریات با خودکشی

 رزی به عنوان مجله فعالیت و ایران پزشکی

 .نشریات دانشگاه از مجموعه ای

 در الزم هایهماهنگی  و اقدامات پیگیری -

 اخالق، دوآج، کد ارشاد، مجوز اخذ زمینه

 بحث مورد هزینه ها برآورد و مجله طراحی

 .گرفت قرار
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 پیشگیری از خودکشی در سالهای اخیر علمی از فعالیت های جمعیت عکس برخی

 

 

      

 

 بوعاتی جمعیت پیشگیری از خودکشی  آغاز فعالیت مط            رسانه                   و خودکشی از پیشگیری جلسه           

 در نشریات استان ایالم                                                                                                          

 دومین همایش ملی پیشگیری از خودکشی دکشی             ی از جمله کارگاه مداخله در بحران خوکارگاه های آموزش
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 2خبرنامه شماره 

 دکشی ايرانجمعيت علمی پيشگيری از خو

 http://irssp.iums.ac.ir: سايت آدرس
 


