راهنماي عمومي پيشگيري از خودكشي
(براي متخصصان و سياستگذاران)

ترجمه شده در جمعيت علمي پيشگيري از خودكشي

واقعيتهاي كليدي درباره خودكشي
افكار و رفتار خودكشي فرآيندهاي پيچيدهاي هستند كه دامنه آنها از افكار خودكشي تا برنامهريزي و اقدام
به آن و مرگ در اثر خودكشي گسترده است .در حقيقت رفتار خودكشي نتيجه تعامل عوامل زيستي،
ژنتيكي ،روانشناختي ،اجتماعي ،محيطي و موقعيتي است.
تعريف خودكشي و اقدام به خودكشي در طي سالها دستخوش تغيير شدهاست .دو لئو و همكاران خودكشي
را يك اقدام غير متعارف با نتيجه مرگبار تعريف كردهاند كه در آن فردي كه بر اثر خودكشي جان خود را از
دست داده با آگاهي از پيامدهاي بالقوه مرگبار عمل خود و با قصد تحقق آن عمل خودكشي را آغاز كرده و
به انجام رساندهاست .
رفتارهاي خودكشي غيرمرگبار كه اقدام به خودكشي و آسيب به خود عمدي را در بر ميگيرد ،به صورت زير
تعريف شدهاست :
عملي نامتعارف با پيامدي غير مرگبار كه در آن فرد اقدام كننده با پيشبيني و قبول خطر مرگ يا آسيب
جسمي و با قصد تحقق اين نتايج به آن اقدام كرده و آن را به انجام ميرساند.

اپيدميولوژي خودكشي
خودكشي افراد همه گروههاي سني ،فرهنگي و جوامع را تحت تأثير قرار ميدهد .آمار اقدام به خودكشي
بسيار باالتر از خودكشي كامل است .مطالعات نشان دادهاند كه وقوع رفتارهاي خودكشي غير كشنده حداقل
 01برابر بيشتر از خودكشي منجر به فوت است .رفتارهاي خودكشي غير كشنده در ميان نوجوانان شايعترند
و با افزايش سن كاهش مييابند.
هر مورد اقدام به خودكشي و خودكشي به طور مستقيم يا غير مستقيم بر اطرافيان تأثير ميگذارد .اين
موضوع تأثير كوتاه مدت و بلند مدت بسياري بر بازماندگان از جمله همسر ،والدين ،فرزندان ،اعضاي خانواده،
دوستان ،همكاران و همساالن خواهد گذاشت.

باورهاي نادرست درباره خودكشي
باورهاي نادرست بسياري درباره رفتار خودكشي وجود دارد كه در ادامه به شايعترين آنها ميپردازيم.
 خودكشي قابل پيشگيري نيست
يكي از رايجترين باورهاي نادرست درباره رفتار خودكشي ،غير قايل پيشگيري بودن آن است .اغلب افرادي
كه گرايش به خودكشي دارند ،احساسات متناقضي درباره مرگ دارند .حتي افسردهترين افراد نيز تا آخرين
دقايق بين ميل به زندگي و ميل به پايان دادن به درد و رنجشان ترديد دارند .شواهد علمي متعددي در
تأييد اثربخشي تعداد قابل توجهي از مداخالت پيشگيري وجود دارد.
 صحبت كردن با افراد درباره خودكشي خطر رفتار خودكشي را افزايش ميدهد.
هنگاميكه فردي افكار خودكشي خود را بيان ميكند نبايد آن را تالشي براي جلب توجه قلمداد كرد بلكه
در حقيقت آن فرد نااميد است و رنج عاطفي بسياري را تجربه ميكند .گفتگو درباره افكار خودكشي و
برنامهريزي براي آن ،اقدام به خودكشي و نا اميدي را افزايش نميدهد .بر عكس ،گفتگوي آزادانه درباره
خودكشي ميتواند يك روش پيشگيري /درماني مؤثر باشد .به عالوه گفتگو درباره خودكشي از طريق تشويق
افراد به جستجوي كمك ميتواند باعث نجات جان آنها شود.
 خودكشي يك واكنش طبيعي به يك موقعيت غير طبيعي است.
خودكشي يك واكنش طبيعي به استرسورهاي عمده زندگي نيست .خودكشي واكنشي غيرمعمول و نامناسب
به يك موقعيت نسبتا طبيعي در زندگي است .همه افراد در طول زندگي خود با موقعيتهاي استرسزا يا
رويدادهاي منفي متعددي مواجه ميشوند ،اما همه آنها درگير افكار خودكشي نميشوند و براي خودكشي
برنامهريزي نميكنند.
 افرادي كه در مورد خودكشي صحبت ميكنند ،خودكشي نخواهند كرد.
اكثر اقدامكنندكان به خودكشي و قربانيان آن افكار خودكشي خود را پيش از اقدام به خودكشي بيان
كردهاند .بنابراين هر گونه بيان افكار خودكشي بايد جدي گرفته شده و جستجوي كمك تشويق شود.

درك رفتار خودكشي
تحقيقات به روشني نشان دادهاند كه رفتار خودكشي يك معضل پيچيده و چند عاملي است .هرگز نميتوان
يك علت واحد را براي رفتار خودكشي بر شمرد .رفتار خودكشي هميشه از اثر متقابل عوامل خطر و فقدان
عوامل محافظ در برابر رفتار خودكشي ناشي ميشود.
 عوامل خطر شامل ويژگيهايي هستند كه احتمال گرايش به خودكشي ،اقدام به خودكشي و
خودكشي كامل را در افراد افزايش ميدهند .اين عوامل عبارتند از :اختاللهاي رواني (مانند اختالل
افسردگي ،اختالل مصرف مواد) ،بيماريهاي جسمي (مانند مشكالت پزشكي كه منجر به درد مزمن
ميشوند) ،تجربههاي منفي زندگي (از دست دادن والدين در سنين پايين ،مورد آزار و اذيت قرار
گرفتن) ،ويژگيهاي فردي (مانند نوميدي ،پرخاشگري) و سابقه قبلي اقدام به خودكشي .عوامل
خطر ثابت نيستند و ممكن است در كشورهاي مختلف متفاوت باشند.
 عوامل محافظ شامل ويژگيهايي هستند كه احتمال گرايش به خودكشي ،اقدام به خودكشي و
خودكشي كامل را در افراد كاهش ميدهند .تصوير خود مثبت ،مهارتهاي حل مسئله كارآمد،
رفتارهاي كمك خواهي ،حمايتهاي اجتماعي نمونههايي از عوامل محافظ بالقوه هستند.
مدل زير يك مدل زيستي-رواني-اجتماعي يكپارچه را نشان ميدهد .اين مدل بر اساس تأثيري كه عوامل
خطر زيستي ،روانشناختي و روانپزشكي و اجتماعي ميتوانند در شكلگيري رفتارهاي خودكشي داشته
باشند ارائه شده است .اين مدل بر سه عامل كليدي متمركز است:
 .1عوامل وابسته به صفات مانند عوامل ژنتيكي ،زيستي و رواني (مانند سروتونين ،اختالالت
شخصيتي و اختالالت شناختي رواني)
 .2ويژگيهاي وابسته به حالت مانند افسردگي ،نوميدي كه نتيجه استرسورهاي زندگي (مانند
بحرانهاي اقتصادي ،مشكالت اجتماعي ،خشونتهاي خانگي) يا اختاللهاي روانپزشكي هستند.
 .3عوامل آستانهاي كه ميتوانند منجر به افزايش خطر خودكشي شوند با برعكس اثر حفاظتي در
مقابل آن را به دنبال داشته باشند .بهعنوان مثال دسترسي به ابزار كشنده ميتواند آستانه رفتار
خودكشي را كاهش دهد در حالي كه وجود يك نظام سالمت كارآمد و در دسترس ميتواند اثر
حفاظتي داشته باشد و از توسعه رفتارهاي خودكشي در افراد جلوگيري كنند.

مدل توضيحي رفتار خودكشي

عوامل ژنتيكي
تجارب زندگي اوليه

عوامل روانشناختي

عوامل زيستي
آسيبپذيري

مشكالت اجتماعي

اختاللهاي روانپزشكي

عوامل استرسزا

عواملي كه آستانه را افزايش يا كاهش ميدهند
افزايش خطر:

حفاظت كننده:


دانش و نگرش درباره نظام سالمت



رسانه



دسترسي به خدمات بهداشت روان



نمونههاي خودكشي



حمايت اجتماعي



تشخيص و درمان



برنامههاي پيشگيري



رفتار خودكشي



دسترسي به ابزار خودكشي



فقدان حمايت اجتماعي

رفتار خودكشي

استراتژيهاي كليدي در پيشگيري از خودكشي
 سطوح مداخله
استراتژيهاي پيشگيري از خودكشي ميتواند بر اساس جمعيت مورد نظر در يكي از سه سطح استراتژي
قرار گيرند.
مدل  (Universal-Selective-Indicated) USIبراي پيشگيري از خودكشي سه سطح پيشنهاد
ميكند :پيشگيري همگاني ،پيشگيري انتخابي و پيشگيري موردي
براي دستيابي به يك برنامه پيشگيري موثر توصيه ميشود كه اقدامات در هر سه سطح انجام شود ،زيرا
پيشگيري از خودكشي نيازمند يك رويكرد چند جانبه است كه شامل اقدامات مختلف در سطوح مختلف
مداخله ميشود.

پيشگيري همگاني

پيشگيري انتخابي

پيشگيري موردي

 هدف قرار دادن كل جمعيت
مثال :كمپين آگاهي در مورد تابآوري رواني
 هدف قرار دادن گروههاي در معرض خطر بيشتر
رفتارهاي خودكشي
مثال :آموزش رابطين بهداشتي براي شناخت عالئم اختالل
افسردگي
 هدف قرار دادن افرادي كه در فرآيند خودكشي
هستند.
مثال :بهبود فرآيند درمان براي افراد داراي گرايش به
خودكشي

استراتژيهاي كليدي در پيشگيري از خودكشي
استراتژيهاي زير به طور معمول در اقدامات اجرايي پيشگيري از خودكشي در اتحاديه اروپا مورد استفاده
قرار ميگيرند .استراتژيهاي مشخص شده در سطوح مختلف پيشگيري اعم از پيشگيري همگاني ،پيشگيري
انتخابي و پيشگيري موردي عمل ميكنند (جدول .)0
برخي از استراتژيها بر يك سطح پيشگيري خاص تمركز دارند (مثال برنامههاي مختص گروههاي
آسيبپذير ،بر پيشگيري انتخابي متمركز هستند) ،ساير استراتژيها تركيبي از سطوح مختلف هستند (مثال
ارتقاء سالمت روان ميتواند شامل هر دو سطح پيشگيري همگاني و انتخابي باشد).

جدول  .1استراتژيهاي انتخابي و سطوح مداخله

استراتژي ها
ارتقاء سالمت روان

سطوح مداخله
پيشگيري همگاني

پيشگيري انتخابي

×

×

ارائه خطوط امداد تلفني و امداد آنالين
آموزش متخصصين بهداشت روان ،رابطين بهداشتي و
اصحاب رسانه

×

برنامههاي هدفمند براي گروه آسيبپذير

×

×

×

×

×

برنامههاي هدفمند براي گروههاي در معرض خطر
محدود كردن دسترسي به ابزار كشنده

پيشگيري موردي

×
×

×

×

استراتژي  _1ارتقاء سالمت روان
با توجه به اين كه استراتژيهاي ارتقاء سالمت روان اغلب نقش موثري در بهبود عوامل محافظ رفتار
خودكشي از جمله تابآوري ،پذيرش اجتماعي ،محيطهاي امن (مانند مدرسه و محيط كار) دارند ،ميتوانند
به جلوگيري از خودكشي كمك كند.
ارتقاء سالمت روان شامل طيفي از استراتژيها است كه ميتوانند در سطح فردي ،جامعه يا در هر دو سطح
اجرا شوند:
استراتژيهايي كه بر افراد متمركز هستند ،هدفشان افزايش تابآوري هيجاني و كاهش آسيبپذيري در
برابر مشكالت سالمت روان از طريق ارتقاء مهارتهاي فردي ،عزت نفس ،مهارتهاي مقابلهاي ،مهارتهاي
حل مسئله و خودياري است كه منجر به افزايش ظرفيت مقابله با مراحل گذار و استرسهاي زندگي ميشود.
نمونههايي از اين استراتژيها برنامههاي پيشگيري مبتني بر مدرسه و ابزارهاي خودياري آنالين هستند.
در سطح جامعه ،استراتژيهاي ارتقاء سالمت روان به افزايش همبستگي و انسجام اجتماعي كمك ميكند.
اين استراتژي ها ميتوانند شامل افزايش آگاهي ،انگزدايي و تبعيضزدايي ،ايجاد محيطهاي حمايتي (مانند
شبكههاي خودياري) در بخشهاي مختلف ،از جمله در مدارس ،محل كار ،باشگاه ورزشي ،مراكز اجتماعي،
خانههاي سالمندان و غيره باشد.
برخي از استراتژيها تركيبي از اقدامات سطوح مختلف پيشگيري هستند .براي مثال ،كمپينهاي
آگاهيرساني ميتوانند منجر به بهبود نگرش به اختالل افسردگي شوند (در سطح جامعه) و رفتار
كمكخواهي را در افراد تسهيل كنند (در سطح فردي).
استراتژي _2خطوط امداد تلفني و امداد آنالين
استراتژيهايي كه رفتار كمكخواهي را در افراد داراي گرايش به خودكشي تسهيل ميكنند ،ميتوانند در
پيشگيري از خودكشي مفيد واقع شوند .در دهههاي گذشته ،تعداد قابل توجهي از كشورها ،خدمات خطوط
امداد تلفني و امداد آنالين را ارائه كردهاند كه ميتواند راه ارتباطي خوبي براي دسترسي به فرد داراي
گرايش به خودكشي باشند.
 خطوط امداد تلفني
بسياري از كشورها براي كمك به افراد داراي گرايش به خودكشي ،خدمات امداد تلفني در شرايط بحران
ارائه ميدهند .مطالعات اندكي اثربخشي اين خطوط تلفني را مورد بررسي قرار دادهاند ،اما بيشتر مطالعات
حاكي از اثربخشي اين خطوط هستند .اخيرا نتايج يك نظرسنجي آنالين از تماس گيرندگان با خطوط امداد
تلفني پيشگيري از خودكشي در بريتانيا نشان داد كه آنها سطح رضايتمندي بااليي را از خدمات تلفني
گزارش كرده و تماس خود را سودمند ارزيابي كرده بودند.

 امداد آنالين
در دهه گذشته جستجوي كمك به صورت آنالين به ميزان قابل توجهي در ميان مردم افزايش يافتهاست.
اينترنت منابع وسيعي را براي پيشگيري از خودكشي در اختيار كاربران قرار ميدهد .بسياري از خطوط امداد
آنالين خدمات خود را از طريق ايميل ،چت و شبكههاي اجتماعي ارائه ميدهند.
امكان كسب اطالعات مورد نظر به صورت ناشناس ،مردم را به جستجوي كمك به صورت آنالين تشويق
ميكند .به اين ترتيب خدمات الكترونيك سالمت روان ميتواند به عنوان يك منبع كمك در دسترس
محسوب شده و آستانه مراقبتهاي بهداشتي و پيشگيري را كاهش دهد.
استراتژي  _3آموزش متخصصين بهداشت روان و اصحاب رسانه
آموزش متخصصان سالمت روان و رابطين بهداشتي يك استراتژي متداول در پيشگيري از خودكشي است.
اين موضوع با آموزش و يا تهيه راهنماي آموزشي براي مسئولين كليدي محقق ميشود.
مطالعات نشان دادهاند كه ارائه آموزش يك استراتژي موثر در حوزه پيشگيري از خودكشي است .تأثير
آموزش در ارتقاء دانش و نگرش درباره پيشگيري از خودكشي به اثبات رسيدهاست.
آموزش ميتواند به گروههاي هدف متفاوتي ارائه شود .آموزش پزشكان عمومي براي تشخيص و درمان
اختالل افسردگي ،افكار و رفتارهاي خودكشي يكي از مهمترين استراتژيهاي پيشگيري از خودكشي است.
همچنين شواهد نشان دادهاند كه آموزش ميتواند براي پرستاران و دانشجويان روانشناسي نيز بسيار مفيد
باشد .زيرا توانايي آنها را در زمينه ارزيابي خطر ،ارزيابي نياز مراقبتهاي بهداشتي و انجام مداخالت
پيشگيري از خودكشي بهبود ميبخشد.
به عالوه رابطين بهداشتي مانند معلمان ،مشاوران ،كارشناسان پيشگيري ،كارشناسان جوانان و ارائهدهندگان
مراقبتهاي بهداشتي به سالمندان ميتوانند نقش مهمي در شناسايي افراد در معرض خطر و ارجاع افراد
داراي گرايش به خودكشي به مراكز مرتبط داشته باشند .براي مثال ،تأثير آموزش معلمان و كارشناس
جوانان در شناخت عالئم هشداردهنده رفتارهاي خودكشي و نحوه مداخله و ارجاع در شرايط بحراني به
اثبات رسيده است.
ساير رابطين بهداشتي كه ميتوانند تحت آموزشهاي پيشگيري از خودكشي قرار گيرند ،عبارتند از:
روحانيون ،نيروي انتظامي ،داروسازان و نگهبانان زندانها.
 آموزش اصحاب رسانه
نتايج پژوهشها ،بررسيهاي سيستماتيك و متاآناليزها در مورد نقش گزارشهاي رسانهاي درباره خودكشي
مكررا نشان ميدهد كه گزارش موارد خودكشي به ويژه گزارش روش خودكشي يا خبر خودكشي اشخاص
مشهور ،ميتواند منجر به رفتارهاي خودكشي تقليدي شود .بنابراين با توجه با افزايش آگاهي درباره نقش
حياتي اصحاب رسانه در زمينه پيشگيري از خودكشي ،بسياري از كشورها راهنما و برنامههاي آموزشي ويژه
براي اصحاب رسانه تدوين كردهاند.

تأثير استفاده از راهنماي رسانه در ارتقاي كيفيت گزارش رسانهها در مورد رفتار خودكشي به اثبات
رسيدهاست.
عالوه بر راهنماي رسانه ،برخي از كشورها (مانند استراليا ،بلژيك و دانمارک) با اهداي جوايز رسانهاي از
دستاندركاران رسانه براي گزارش مسئوالنه خودكشي تقدير ميكنند .مطالعات نشان ميدهند كه اهداي
جوايز رسانهاي مي تواند مشوقي براي اجراي راهنماي رسانه باشد.
استراتژي  _4برنامههاي هدفمند براي گروه هاي آسيبپذير
برخي از جمعيتها در معرض خطر بيشتر شيوع افكار و رفتارهاي خودكشي هستند .به عنوان مثال،
بازماندگان خودكشي ،گروههاي اقليت و گروههاي سني خاص .در نظر گرفتن گروههاي آسيبپذير و طراحي
مداخالت ويژه براي آنها در برنامهريزي و تدوين استراتژيهاي پيشگيري از خودكشي ،بسيار حائز اهميت
است.
الزم به ذكر است كه گروههاي آسيبپذير محدود به موارد زير نيستند و خطر ايجاد رفتارهاي خودكشي در
يك گروه جمعيتي خاص ميتواند در طول زمان دستخوش تغيير شده و تحت تأثير عوامل فرهنگي يا
اجتماعي قرار گيرد.
 بازماندگان خودكشي
سابقه خودكشي و اختالل رواني در بستگان به عنوان عوامل خطر ايجاد رفتار خودكشي شناخته شدهاست.
بنابراين ،فردي كه عضوي از خانواده يا شخص مهمي در زندگي خود را در اثر خودكشي از دست دادهاست،
در معرض خطر بيشتر ابتال به بيماريهاي جسمي ،رواني و رفتارهاي خودكشي است.
برخي از كشورها از جمله بريتانيا ،بلژيك و سوئد ،با ايجاد شبكهها و گروههاي حمايتي براي بازماندگان
خودكشي و ارائه منابعي درباره نحوه مواجهه با خودكشي بستگان و يا با ايجاد خطوط امداد تلفني براي افراد
داغديده از خودكشي ،اقدامات پيشگيرانهاي را براي بازماندگان خودكشي انجام ميدهند.
 گروههاي اقليت
گروههاي اقليت شامل افراد همجنسگرا ،تراجنسيتي و دو جنسيتي ( )LGBTو اقليتهاي قومي به عنوان
گروههاي آسيبپذير نسبت به رفتار خودكشي شناخته شدهاند.
افراد همجنسگرا و دوجنسگرا در مقايسه با افراد دگرجنسگرا در معرض خطر بيشتر ابتال به اختاللهاي
رواني ،افكار خودكشي ،سوء مصرف مواد و آسيب به خود هستند .مطالعات مختلف ميزان اقدام به خودكشي
را در جوانان همجنسگرا و جوانان دو جنسيتي بين  01تا  35درصد گزارش كردهاند .همچنين مطالعات
حاكي از ميزان باالي اقدام به خودكشي در افراد تراجنسيتي است .نتايج مطالعهاي در اروپا نشان داد كه نرخ
اقدام به خودكشي در مهاجراني با فرهنگهاي متفاوت و از كشورهايي با نرخ خودكشي باالتر ،در مقايسه با
جمعيت بومي بيشتر است .به همين دليل در برخي از كشورها از جمله آلمان ،اقدامات ويژهاي براي
پيشگيري از خودكشي در مهاجران در نظر گرفته شده است.

 سالمندان و جوانان
مطالعات حاكي از نرخ باالي خودكشي در سالمندان است ،در حالي كه نرخ رفتارهاي خودكشي غير كشنده
در نوجوانان بيشتر است.
بازبيني برنامههاي پيشگيري از خودكشي در سالمندان نشان ميدهد كه اغلب برنامهها در كاهش افسردگي،
احساسات و افكار خودكشي يا ميزان خودكشي موثر بودهاند .همچنين اغلب برنامهها بر كاهش عوامل خطر،
مانند كاهش انزوا و بهبود غربالگري و درمان اختالل افسردگي متمركز بودند و تنها تعداد اندكي از آنها
عوامل محافظ مانند بهبود تابآوري و سالمندي مثبت را مد نظر قرار داده بودند .در نظر گرفتن اين موضوع
ميتواند يك رويكرد نوآورانه و موثر در حوزه پيشگيري از خودكشي باشد.
توسعه مداخالت هدفمند و مناسب براي گروههاي آسيبپذير يكي از مواردي است كه در تدوين
استراتژيهاي پيشگيري از خودكشي ميتواند مورد توجه قرار گيرد .اين مداخالت ميتواند شامل موارد زير
باشند:
 تأكيد بر افزايش تابآوري گروههاي آسيبپذير؛

 فراهم كردن خدمات حمايتي ويژه براي گروههاي آسيبپذير (از طريق ايجاد گروههاي حمايتي ،توسعه
خطوط امداد تلفني ،نشريهها و بروشورهاي آموزشي و غيره)؛
 بهبود دسترسي به مراقبتها براي گروههاي آسيبپذير؛

 افزايش آگاهي (و در برخي موارد انگزدايي) در مورد گروههاي آسيبپذير از طريق آموزش جمعيت
عمومي ،رابطين بهداشتي و متخصصان سالمت روان
استراتژي  -5برنامههاي هدفمند براي گروههاي پر خطر
هدف برنامههايي كه براي گروههاي پر خطر خودكشي طراحي ميشوند ،توسعه استراتژيهاي غربالگري و
درمان و مراقبت از افراد در معرض خطر باالي خودكشي است .افراد با سابقه قبلي اقدام به خودكشي و افراد
مبتال به اختاللهاي رواني بيشتر از ساير گروهها در معرض خطر افكار و برنامههاي خودكشي هستند.
 بهبود مراقبتهاي (پس از) خودكشي براي اقدامكنندگان به خودكشي
سابقه اقدام به خودكشي مهم ترين پيشبيني كننده رفتار خودكشي بعدي است .بنابراين ،استراتژيهاي
مراقبتهاي پس از خودكشي با تمركز بر افراد داراي سابقه اقدام به خودكشي ميتوانند بسيار موثر باشند..
مطالعات نشان ميدهند كه مداخالت پيگيري در اقدامكنندگان به خودكشي ميتواند ميزان خودكشي را
كاهش دهد .لوكستن ،جون و كمتيس ( )0105در مطالعهاي كه به منظور بررسي استراتژيهاي پيشگيري از
خودكشي متمركز بر تماسهاي پيگيري انجام شد ،به تاثير پيشگيرانه اقدامات پيگيري از تماسهاي تلفني و
ارسال كارت پستال گرفته تا ارسال پيامك و ايميل اشاره كردند.

 بهبود مراقبت از افراد مبتال به اختاللهاي روانپزشكي
خودكشي ناشي از يك دليل واحد نيست .اگر چه حدود  ٪01از افرادي كه در اثر خودكشي جان خود را از
دست دادهاند ،داراي معيارهاي يك اختالل روانپزشكي بودهاند و متاسفانه نزديك ٪01از اين موارد تا زمان
مرگ تحت درمان قرار نگرفته بودند.
بسياري از اختاللهاي روانپزشكي ،خطر افزايش رفتار خودكشي را به دنبال دارند .اختالل افسردگي ،اختالل
مصرف مواد و الكل ،اسكيزوفرني ،اختالل دوقطبي ،اختالالت خوردن و اختالالت اضطرابي از جمله اين موراد
هستند.
از اينرو پيشگيري از اقدام به خودكشي و خودكشي از طريق روشهاي مناسب تشخيص و درمان اين
اختالالت ،از اولويت بااليي در مراكز درماني برخوردار است .براي مثال شواهد نشان ميدهد پيشگيري و
درمان اختالل افسردگي و سوء مصرف الكل و مواد ميتواند ميزان خودكشي را كاهش دهد.
 بهبود درمان افراد در معرض خطر
يافتههاي پژوهش اخير در سطح جهاني نشان دادهاست كه  ٪44از افراد داراي گرايش خودكشي در
كشورهاي با درآمد باال ،هيچ نوع درماني دريافت نميكنند .بنابراين تاكيد بر درمانهاي دارويي و روان
درماني افراد در معرض خطر بايد در اولويت مراقبتهاي سالمت روان قرار گيرد.
تاثير درمان دارويي در كاهش خطر خودكشي در افراد مبتال به اختالالت رواني مختلف به اثبات رسيده
است .براي مثال ،تجويز بيشتر داروهاي ضد افسردگي و درمان بلند مدت با ليتيوم با كاهش ميزان خودكشي
در بيماران افسرده در ارتباط است .با اين حال ،استفاده از داروهاي ضد افسردگي براي نوجوانان افسرده
ميتواند اثرات نامطلوبي داشته باشد و احتياطهاي الزم بايد در اين زمينه صورت گيرد .عالوه بر اين
بررسيهاي متعدد نشان دادهاند كه روان درماني براي افراد داراي گرايشات خودكشي موثر است.
با توجه به دنياي كامپيوتري و مدرني كه در آن زندگي ميكنيم ،پيشگيري از خودكشي مبتني بر فنآوري
يكي ديگر از حوزههاي مهم و ارزشمند در پيشگيري از خودكشي است .به عنوان مثال اثربخشي درمان
آنالين اختالل افسردگي و افكار و رفتارهاي خودكشي توسط مداخالت خودياري ،در مراحل اوليه به اثبات
رسيده است .آزمايش تصادفي كنترل شده ون اسپيكر ( )0100بهبود قابل توجهي را در افكار خودكشي،
نااميدي ،نگراني و وضعيت سالمتي افراد داراي افكار خودكشي پس از شركت در مداخله خودياري نشان
دادهاست .در نيوزيلند ،بازي كامپيوتري مداخالت درمان شناختي-رفتاري ( )SPARXبراي كاربرد در
نوجوانان افسرده توسعه يافته و ميزان اثر بخشي آن در كاهش عالئم افسردگي به اندازه درمان شناختي-
رفتاري معمول ( و حتي در مواردي موثرتر) ارزيابي شده است.
استراتژي  -6محدوديت دسترسي به روشهاي كشنده
استراتژيهايي با هدف محدود كردن دسترسي به روشهاي كشنده ،از اقدامات پيشگيري از خودكشي بسيار
مؤثر در كاهش ميزان خودكشي هستند .اين موضوع ميتواند به دليل قابليت اجراي نسبتا سريع و ارزيابي
آسان اين استراتژيها در مقايسه با ساير استراتژيهاي پيشگيري از خودكشي باشد.

ون در فلتز-كورنليس و همكاران )0100( .نمونههايي از مداخالت با هدف محدود كردن دسترسي فيزيكي
به روشهاي خودكشي را ذكر كرده اند:
 مسمويتزدايي گاز خانگي

 الزام استفاده از مبدلهاي كاتاليستي در وسايل نقليه موتوري

 محدوديت استفاده از سالح گرم از طريق قوانين كنترل كننده
 محدوديت استفاده از سموم و آفتكشها

 محدوديت دسترسي به مكانهاي مرتفع و پرتگاهها از طريق نصب نردهها و حفاظهاي ايمني در
ساختمانهاي مسكوني و مكانهاي عمومي مرتفع
 محدوديت تجويز و فروش باربيتوراتها و پاراستامول

 استفاده از داروهاي ضد افسردگي جديد و داراي سميت پايين

 محدوديت دسترسي به الكل.
روشهاي محدوديت كامال بي خطر نيستند .محدود كردن يك روش ،ميتواند جايگزيني با روشهاي ديگر
خودكشي را به دنبال داشته باشد .با اين حال ،نوردنتافت ( )0100معتقد است" :در بستر مناسب ،جايي كه
احتمال جايگزيني روشهاي خودكشي كمتر است ،و همراه با مداخالت پيشگيري از خودكشي رواني-
اجتماعي ،محدود كردن دسترسي فيزيكي به ابزار خودكشي ميتواند يك استراتژي موثر در پيشگيري از
خودكشي باشد".

پيشنهادات
 مزاياي برنامه ملي پيشگيري از خودكشي
در دهههاي گذشته ،بسياري از كشورها و مناطق توسعه يافته مانند فنالند ،سوئد ،بلژيك ،دانمارک و
انگلستان ،برنامههاي ملي و منطقهاي در زمينه پيشگيري از خودكشي تدوين كردهاند.
برخورداري از يك استراتژي ملي پيشگيري از خودكشي ميتواند در كاهش نرخ خودكشي موثر باشد.
متسوباياشي و يودا ( )0100در مطالعهاي آمار خودكشي را در فاصله سالهاي  0001و  0114مورد تجزيه و
تحليل قرار دادند ،نتايج اين تجزيه و تحليل نشان داد كه نرخ كلي خودكشي پس از اجراي برنامههاي
پيشگيري از خودكشي ملي ،كاهش يافته است.
سازمان بهداشت جهاني در گزارش خود با عنوان "اقدامات بهداشت عمومي براي پيشگيري از خودكشي "
اجزاي كليدي استراتژي ملي پيشگيري از خودكشي را ذكر كرده و بر موارد زير تاكيد كرده است:
 اهداف مشخص

 ديدگاه شفاف در مورد عوامل خطر و عوامل محافظ
 اثربخشي مداخالت

 استراتژيهاي پيشگيري در سطوح مختلف

 بهبود سيستم ثبت خودكشي و روند انجام پژوهشها

 پايش و ارزيابي
با توجه به اين كه پيشگيري از خودكشي يك مسئله عمده در حوزه سالمت و فراتر از آن است ،برنامه
اجرايي پيشگيري از خودكشي بايد برنامهاي چند بخشي باشد .مشخص كردن هدف (به عنوان مثال كاهش
ميزان خودكشي با درصد مشخص و در بازه زماني معين) ميتواند مشوق اجراي برنامه باشد .در نهايت ،ثبات
استراتژيها و اقدامات توسعه يافته بايد مورد توجه ويژه قرار گيرد.
"مداخالت پيشگيري از خودكشي بايد چندجانبه ،مبتني بر شواهد و بر اساس فرضيههاي قابل آزمون باشند
و در جمعيتهايي با حجم كافي اجرا شود تا نتايج حاصل از آن قابل تعميم و معتبر باشد".
 نيازهاي پژوهشي
پژوهشهاي بيشتري بايد در زمينه پيشگيري از خودكشي انجام شود .پيشنهاد ميشود تحقيقات در اين
حوزه دربر گيرنده استراتژيهاي پيشگيري از خودكشي باشد .اين پژوهشها ميتواند منجر به ارتقاي دانش
در زمينههاي زير شوند:
 اپيدميولوژي خودكشي و اقدام به خودكشي

 عوامل خطر و عوامل محافظ رفتار خودكشي
 نوروبيولوژي رفتارهاي خودكشي

 اثربخشي استراتژيها و اقدامات پيشگيري از خودكشي
بهعالوه ،با توجه به اين كه تفاوتهاي اجتماعي و فرهنگي ميتواند در شكلگيري افكار خودكشي نقش
داشته باشد ،پيشنهاد ميشود پژوهشهاي بيشتري در سطح محلي و منطقهاي انجام پذيرد.
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درباره EUROGENAS
هدف پروژه  EUROGRNASپيشگيري از افكار و رفتار خودكشي در اروپا از طريق توسعه و اجراي
استراتژيهاي پيشگيري از خودكشي در سطح منطقه اي است .اين پروژه يكي از نمونههاي موفق
در اتحاديه اروپاست .هدف راهنماي ارائه شده افزايش آگاهي از استراتژيهاي پيشگيري از
خودكشي است .پيام كليدي براي سياستگذاران اين است كه پيشگيري از خودكشي امكانپذير
است و نيازمند سياستگذاري و همكاريهاي بين بخشي و برنامههاي چندجانبه در سطوح مختلف
است.
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