
ارتقاء سالمت روان

یپیشگیری از خودکش
دکتر مریم عباسی نژاد

دفتر سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی



بار خودکشی

اینکهنندکمیفوتبدنبالنفرمیلیونیکتقریباًساالنهکهدهندمینشانمطالعات
علتسهازیکیوجهانکشورهایهمهدرمرگاولعلتدهجایگاهدرراخودکشیآمار،
.دهدمیقرارسال35تا15سنیگروهدرمرگاول

به.ستنیمحاسبهقابلاجتماعوخانوادهبرخودکشیاجتماعیوروانشناختیمنفیآثار
اگر.دگیرنمیقرارتاثیرتحتمستقیمصورتبهنفر6خودکشی،هردنبالبهمیانگین،طور

.ددهمیقرارتاثیرتحترانفرصدهابیفتد،اتفاقکاریامدرسهمحیطدرخودکشی



بار خودکشی

در.استبودهجهاندرهابیماریبار%1.8مسئولخودکشیهاگزارشبراساس•
.استبوده%1.7تاپایین،درآمدباکشورهایدرو%2.3تاباالدرآمدباکشورهای

اشارههابیماریبارخصوصدربهداشتجهانیسازمانهایگزارشازیکیدر•
کشی،دیگروجنگازناشیبارمجموعبابرابرخودکشیازناشیبارکهاستشده
.باشدمیاتروموزایمانیهایخفگیازناشیباربابرابرودیابتبیماریباربرابردو



(جهان)اپیدمیولوژی خودکشی 

نفرصدهزارهردر%10.6:خودکشیدنبالبهفوتجهانیمیانگین

استآنازناشیفوتمیزانبرابر30تا20خودکشی،بهاقداممیزان.

استباالترمرداندرفوتمیزانوباالترزناندرخودکشیبهاقداممیزان.

درآمدباکشورهایدروفوتموارددرصد25زنانباال،درآمدباکشورهایدر

.شوندمیشاملرافوتموارددرصد40زنانمتوسط،وپایین



(جهان)اپیدمیولوژی خودکشی 

استسال24تا15سنیگروهدرخودکشیبهاقداممیزانباالترین.

دیابمیافزایشسنرفتنباالبانفرهزارصدهردرخودکشیازناشیفوتمیزان.

ازعبارتندجهان،درفوتبهمنجرخودکشیبهاقدامهایروشترینشایع:

گرماسلحهوکردنآویزحلقسموم،بامسمومیت

دریزانمکمترینواستاروپاشرقمنطقهدرخودکشیازناشیفوتمیزانبیشترین

.استجنوبیآمریکایوشرقیمدیترانهمنطقه

استفردقبلیاقدامخودکشی،بهاقدامبرایکنندهپیشگوییترینمهم.



آمار اقدام به خودکشی در ایران

1397اقدام به خودکشی منجر به فوت در سال 

(نفر جمعیت عمومی100.000در 121معادل ) نفر 99270

:توزیع سنی این آمار

سال18زیر % 20.9

سال24تا %19 26.8

سال34تا %25 32.2

سال44تا %35 12.8

سال45باالی % 7.2



آمار اقدام به خودکشی در ایران 

:براساس بعضی از عوامل دمگرافیک97توزیع آمار اقدام به خودکشی سال 

مردان% 38زنان، % 62

متأهل% 47مجرد، % 43

دیپلم% 27زیر دیپلم، % 40

ساکن روستا% 20ساکن شهر، % 79

دانش آموز% 12شاغل، % 12خانه دار، % 33

به روش مسمومیت دارویی% 82



آمار فوت به دنبال خودکشی در ایران

1397براساس آمار سازمان پزشکی قانونی خودکشی در سال 

(نفر جمعیت عمومی100.000در هر 6.2حدود )نفر 5101



اهداف استراتژیک برنامه ملی پیشگیری از خودکشی 
وزارت بهداشت

شورافزایش روایی داده های مربوط به ثبت موارد اقدام به خودکشی و فوت ناشی از آن در سطح ک

کاهش انگ اجتماعی مرتبط با اطالع رسانی و آگاهی بخشی در مورد خودکشی

ورارتقاء کمی و کیفی خدمات ارائه شده به افراد در معرض خطر اقدام به خودکشی در سطح کش

مدیریت انعکاس اخبار خودکشی در رسانه ها و محصوالت فرهنگی

کاهش دسترسی به روش های خودکشی در سطح کشور

تقویت پژوهش های کاربردی در زمینه خودکشی جهت رفع خأل های دانش در این حوزه



عوامل خطر

سابقه اقدام قبلی به خودکشی

 (به خصوص افسردگی)سابقه ابتال به اختالل روانپزشکی درمان نشده

سابقه مصرف مواد و الکل

سابقه خانوادگی خودکشی

سابقه آزار دیدن در کودکی

احساس ناامیدی



عوامل خطر

ویژگی های تکانش گری یا پرخاشگری

باال بودن خودکشی در محیط

انزوای اجتماعی

موانع بر سر راه دریافت خدمات درمانی

 (عاطفی، شغلی، مالی)فقدان های اخیر

بیماری جسمی

دسترسی به روش های مهلک

عدم تمایل به دریافت کمک به دلیل انگ اجتماعی



عوامل محافظت کننده

موادمصرفاختاللوجسمیروانی،مشکالتموقعبهدرمان

حمایتیودرمانیمتنوعمداخالتبهآساندسترسی

(جامعهبهبودنوصل)خانوادگیواجتماعیحمایت

مداومدرمانیهایارتباط

مسالهحلمهارت

فرهنگیومذهبیاعتقادات



،  برای کنترل روند رو به افزایش خودکشی
حتی برای نجات جان یک نفر

همکاری بین بخشی قوی نیازمند یک 
...هستیم


