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 روز جهانی پیشگیری از خودکشی

 "برای پیشگیری از خودکشی با یکدیگر همکاری کنیم"

 9102سپتامبر  01

 (0921شهریور  02)

ها، جوامع خانوادهبر  دهند و مرگ آنهانفر جان خود را بر اثر خودکشی از دست می 088888ساالنه نزدیک به 

 دهند،افرادي که جان خود را بر اثر خودکشی از دست می بر عالوه .1گذاردقرار می ي عمیقتاثیر هاو کشور

 هاخودکشی درصد 80 از بیش هایی می کنند که سرانجام مرگبار ندارند. خودکشیبه  اقدام بیشتري بسیار عده

 با این حال خودکشی را باید یک معضل جهانی دانست. پیوندد.به وقوع می با درآمد کم و متوسط کشورهاي در

 .است سال 42 تا 11 گروه سنی و میر در مرگ اصلی علت و جهان در میر و مرگ علت زدهمینپان خودکشی

 

 هستند پیشگیری قابل هاخودکشی همه

هاي مختلف در سطوح مختلف و همکاري میان بخش منسجم رویکرد نیازمند یک خودکشی از پیشگیري

به  را شما (IASP) خودکشی از پیشگیري المللیبین انجمن در روز جهانی پیشگیري از خودکشی، است.

 کند.می دعوت -پیشگیري از خودکشی -مشترک تحقق هدفهمکاري براي 

 

 کلید پیشگیری از خودکشی است همکاری

بر شعار  ایناست.  "یکدیگر براي پیشگیري از خودکشی با همکاري"خودکشی شعار روز جهانی پیشگیري از 

 یقاتتحق. ورزد میتاکید  یپیشگیري موثر از خودکشی در سطح جهان اساسیعنصر اهمیت همکاري به عنوان 

طوح در س را متعددي رویکردهاي و مداخالت باید موثر باشد خودکشی از پیشگیري کهبراي این  دهدمی نشان

                                                           
1  World Health Organization. Suicide Data Factsheet. Available at: 

https://www.who.int/mental_health/prevention/suicide/suicideprevent/en/. Accessed on September 1st 9112.  
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 وثرم جهانی یا فردي سطح در خودکشی از پیشگیري براي منفردي اقدام هیچ شامل شود. بنابراینمختلف 

کدیگر با یاي، مشارکتی و با رویکرد چند رشتهبه صورت   ،مانمشترک هدف تحقق برايو الزم است  بود نخواهد

 ها،سازمان و منابع تامین اعتبارات ذینفعان، و دولت میان سطوح، کلیه درباید  همکارياین  .کنیمهمکاري 

و بیماران  بهداشتی هايمراقبت دهندگانارائه ،کنندو افرادي که به آنها خدمت ارائه می نهاد مردم هايسازمان

 باشد. وجود داشته همکارانشان و دوستان خانواده، و خطر معرض در افراد آنها،

 

 در روز جهانی پیشگیری از خودکشی مشارکت کنید

امسال در هفدهمین روز جهانی  کرده است که بینی پیش (IASP) المللی پیشگیري از خودکشیانجمن بین

برنامه ساالنه  جمله از هافعالیت از وسیعی شاهد طیف جهان کشور 08 از بیش افراد ،خودکشیپیشگیري از 

 سازي،آگاهبرنامه هاي  اي،منطقه و ملی سمینارهاي ن کردن شمع،روش دوچرخه سواري در سراسر جهان،

انجمن از مردم دعوت این . فرهنگی دیگر خواهند بود رویدادهاي بسیاري وهاي گرامیداشت راهپیماییبرگزاري 

 بر اهمیت آنالین رویدادهاي از یکی به پیوستن با یا رویدادهاي محلی در شرکت با در این روز تا می کند

 د. این رویدادها عبارتند از:بگذارن پیشگیري از خودکشی صحه

 انجمن بین(المللی پیشگیري از خودکشیIASP) در سواري دوچرخه -خود ساالنه در این روز فعالیت 

 به مسافت کره زمین جهان، دور سطح ی ازکنندگان شرکت آن در که کندرا برگزار می -جهان سراسر

 آدرس زیر در دسترس است. دربیشتر  رکاب خواهند زد. اطالعات مایل 42988 یا کیلومتر 28881

globe/-the-around-/cycle4819https://www.iasp.info/wspd  

 ها پنجره پشت در   روشن کردن شمع به را مردم این انجمن در روز جهانی پیشگیري از خودکشی

از روز جهانی پیشگیري از خودکشی  حمایت خود را کند تا از این طریقمی رغیبت (شب 0در ساعت )

اند گرامی داشته ر اثر خودکشی جان خود را از دست دادهب که  را افراديیاد و خاطره و کرده، اعالم 

 ی ازهایعکس یا به گذاشتن ویدیو افراد را همچنین این انجمن و حضور بازماندگان را مغتنم شمارند.

ن کردن روش"هاي الکترونیکی رویداد کارت. کندتشویق می بوکفیس رویداد صفحه در ها این فعالیت

 :لینک زیر به صورت رایگان قابل دانلود است دردنیا  زبان 06به  "پنجرهپشت شمع 

candle/-a-/light4819www.iasp.info/wspd  

  المللی پیشگیري از خودکشیانجمن بینعالوه بر این (IASP) درباره  به منظور افزایش آگاهی

 یروز جهانی پیشگیري از خودکش هايهشتگ از استفاده به را توییتر پیشگیري از خودکشی، کاربران

https://www.iasp.info/wspd2019/cycle-around-the-globe/
http://www.iasp.info/wspd2019/light-a-candle/
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  (#WSPD, #WSPD19, WSPD4819, #cyclearoundtheglobe ) کرده است.تشویق 

بعد از  ایموجی مختص این روز ،به مناسبت روز جهانی پیشگیري از خودکشی  امسال همچنین

 خواهد شد. نمایان ذکر شده هايتگهش از استفاده

 المللی پیشگیري از خودکشی از طریق لینک زیر در توییتر در دسترس است:انجمن بین

 www.twitter.com/IASPinfo  

 بوک فیس صفحه درIASP ، جهانی پیشگیري روز  از را خود حمایت که دارند را فرصت این کاربران

  .دارنداند گرامی بجان خود را از دست داده خودکشی اثربر که را یاد عزیزانی و ادهد نشان از خودکشی

 المللی پیشگیري از خودکشی:انجمن بین آدرس فیس بوک

www.facebook.com/IASPinfo 

 اضافه شما صفحه به لینک فوق طریق فریم فیس بوک انجمن را از توانندکاربران می همچنین

 کنند.

 کنید. مراجعه زیر خودکشی به لینک از پیشگیري جهانی روز درباره بیشتر اطالعات براي

/4819www.iasp.info/wspd 

 

 هايتسایوب و بحران خطوط به مربوط اطالعات شودمی توصیه رویداد این گزارشگر خبرنگاران به :مهم نکته

 :دهدمی ارائه را جهان سراسر در بحران مراکز به مربوط جزئیات زیر سایت وب. کنند درج را مربوطه

www.iasp.info/resources/Crisis_Centres/ 

  :099خط تلفن اورژانس اجتماعی 

  :0811خط تلفن صدای مشاور سازمان بهزیستی 

 

IASP هاي عمدتا از رشته -جهان کشور 88 از متخصصانی که است فرد به منحصر ايرشته چند سازمان یک

-مردم ، اجتماعی مددکاري شناسی،جامعهاز جمله  دیگر هايبر آن از حوزه عالوهو  -روان بهداشت مرتبط با

 د.در آن عضو هستن فلسفه و شناسیآسیب ،قانونی پزشکی ، آموزش ، عمومی بهداشت ، پزشکی ، شناسی

 

 

 

http://www.twitter.com/IASPinfo
http://www.facebook.com/IASPinfo
http://www.iasp.info/wspd2019/
http://www.iasp.info/resources/Crisis_Centres/
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 هاي زیر در تماس باشید:براي ارتباط با جمعیت علمی پیشگیري از خودکشی ایران با آدرس

 iranpreventionofsuicideاینستاگرام: 

 Issspتلگرام: 

 /http://irssp.iums.ac.irسایت: 

 https://www.aparat.com/irssp.iums.ac.irآپارات: 

 /:NRvMw1Cu8Fr8t0116/www.youtube.com/channel/UCduHiFhttpsیوتیوب: 

 

 

 

 

 
 

 

  
 

http://irssp.iums.ac.ir/
https://www.aparat.com/irssp.iums.ac.ir
https://www.youtube.com/channel/UCduHiF8553t7Fr0Cu5NRvMw

