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                               گزارشی از همایش یک روزه پیشگیری از  خودکشی و رساهن 
هامیــش یــک روزه پیشــگیری از خودکشــی و رســانه، بــه همــت جمعیــت 

علمــی پیشــگیری از خودکشــی ایــران و بــا حامیــت همــه جانبه دانشــکده 

ــاه 1398  ــان م ــنبه اول آب ــامت روان ، در روز چهارش ــاری و س ــوم رفت عل

برگــزار گردیــد. در ابتــدای هامیــش، ســخرنانان بــه جنبــه هــای اجتامعــی و 

فرهنگــی خودکشــی پرداختــه و ســپس ضمــن ارائــه آخریــن آمــار  و ارقــام 

خودکشــی و اقــدام بــه خودکشــی در ایــران ، بــه نقــش بســیار مهــم رســانه 

هــا در پیشــگیری از خودکشــی اشــاره منودنــد. در انتهــای هامیــش نیــز پنلــی برگــزار گردیــد کــه در آن 

رشکــت کننــدگان ضمــن ارائــه نــکات مــورد نظــر خــود بــه طــرح ســواالتی در زمینــه نقــش رســانه در 

پیشــگیری از خودکشــی پرداختنــد. اعضــای پنــل هــم ضمــن بحــث پیرامــون نــکات مــورد نظــر رشکــت 

ــد. تعامــل ســازنده  ــه مناین ــا پاســخ هــای مناســب را  ارائ ــه ســواالت آنه ــا ب ــد ت ــدگان، تــاش منودن کنن

بیــن رشکــت کننــدگان و ســخرنانان در انتهــای هامیــش ، بــه ایــن نتیجــه گیــری مهــم ختــم گردیــد کــه : 

›پیشــگیری از خودکشــی نیازمنــد همــکاری هــای بیــن بخشــی اســت کــه  در آن هــر فــردی  بایــد نقــش 

ســازنده خــود را ایفــا منایــد‹. ایــن نتیجــه گیــری منطبــق بــا شــعار »کار بــا یکدیگــر بــرای پیشــگیری از 

خودکشــی« اســت کــه بــرای دومیــن ســال متوالــی ، توســط انجمــن بیــن املللــی پیشــگیری از خودکشــی 

بــرای بزرگداشــت روز جهانــی پیشــگیری از خودکشــی انتخــاب گردیــده اســت. 

                                                                                                دکتر محسن رضائيان  ،   رئیس جمعیت علمی پیشگیری از خودکشی اریان
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ن حضور جمعیت علمی پیشگیری از خودکشی رد همایش دااگشنه علوم زپشکی همدا
کارگاه بازآمــوزی پیشــگیری از خودکشــی بــا حضــور 

پزشــکان، کارشناســان ســامت روان، منتخبی از پرســتاران 

اســتان  درمانــی  مراکــز  اورژانــس  بخــش  در  شــاغل 

و  فرهنگــی   - دانشــجویی  معاونــت  از  منایندگانــی  و 

ــوزی  ــدف بازآم ــا ه ــگاه،  ب ــتانی دانش ــس بیامرس اورژان

پزشــکان و کارشناســان ســامت روان و رفتــار مراکــز 

جامــع خدمــات ســامت و همزمــان بــا روز جهانــی 

پیشــگیری از خودکشــی برگــزار شــد. مدرســین ایــن دوره 

از جمعیــت علمــی پیشــگیری از خودکشــی ایــران و دفــرت 

ــی  ــه ط ــه  ک ــور یافت ــت حض ــامت روان وزارت بهداش س

ــح  ــس و ترشی ــه تدری ــت در کارگاهــی یکــروزه ب دو نوب

ــد. ــه  پرداختن ــب مربوط مطال

در ایــن کارگاه جنــاب آقــای دکــرت ملکوتــی، عضــو هیئــت 

ــران  ــی پیشــگیری از خودکشــی ای ــت علم ــره جمعی مدی

ــران  ــوم پزشــکی ای ــی دانشــگاه عل ــت علم و عضــو هیئ

ــه خودکشــی و  ــدام ب ــکار و اق ــه اهمیــت شناســایی اف ب

انجــام مداخــات بــه موقــع توســط پزشــکان عمومــی در 

مراکــز خدمــات جامــع ســامت پرداختنــد. در ادامــه دکرت 

ــی  ــت علم ــره جمعی ــت مدی ــان فتحــی، عضــو هیئ مرج

ــات  ــوزش مداخ ــز آم ــران نی ــی ای ــگیری از خودکش پیش

روانشــناختی گام بــه گام در مــوارد شناســایی شــده 

اورژانــس هــای روانپزشــکی و مــوارد خودکشــی توســط 

کارشناســان ســامت روان و رفتــار مراکــز جامــع خدمــات 

ــد. ــه منودن ســامت را ارائ

جناب آقای رنجربان، مدیر گروه سامت روانی، اجتامعی و اعتیاد 

معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان
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جنــاب آقــای رنجــربان، مدیــر گــروه ســامت روانــی، اجتامعــی و اعتیــاد معاونــت بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی ابــن ســینا 

اشــاره منودنــد کــه ایــن کارگاه در آســتانه ۱۰ ســپتامرب، روز جهانــی پیشــگیری از خودکشــی برگــزار شــد تــا اهمیــت موضــوع 

ــن  ــز در ای ــرت نی ــاز بیش ــراد تصمیم س ــداد اف ــا تع ــر، ب ــه جامع ت ــال جاری برنام ــی س ــم ط ــاش می کنی ــود و ت ــته تر ش برجس

خصــوص اجرایــی شــود. ایشــان در ادامــه افزودنــد خودکشــی مســأله ای اجتامعــی اســت و همــکاران مــا در بخــش درمــان و 

پژوهــش دانشــگاه می تواننــد بــا مشــارکت و همراهــی بــا معاونــت بهداشــتی نقــش مؤثــری در مدیریــت و کنــرتل ایــن پدیــده 

اجتامعــی ایفــا کننــد. 

ــوزش  ــان و آم ــاد وزارت بهداشــت، درم ــرت ســامت روان اجتامعــی و اعتی ــژاد، کارشــناس دف ــم عباســی ن ــرت مری ــن دک همچنی

پزشــکی بــا بیــان اینکــه ارتقــای ســطح ســواد ســامت روان، مهمرتیــن راهــکار پیشــگیری از خودکشــی اســت اشــاره منودنــد بــا 

تکیــه بــر ایــن موضــوع حتــی در رشایــط بــد اقتصــادی و اجتامعــی می تــوان از افزایــش خودکشــی ها مامنعــت کــرد. ایشــان 

اظهــار داشــتند ایــن کارگاه جزئــی از برنامــه عملیاتــی ســالیانه بهداشــت اســت کــه بــر اســاس آن پزشــکان، کارشناســان ســامت 

ــار آمــوزش ببییننــد و ســاالنه  ــد بــود در خصــوص پیشــگیری از خودکشــی هــر 3 ســال یک ب روان و بهــورزان موظــف خواهن

در کارگاه هــای بازآمــوزی مشــارکت کننــد. ایشــان ترشیــح کردنــد مبنــای ایــن کارگاه، ظرفیت ســازی در نظــام ســامت مراقبــت 

بهداشــت و روان اســت، یعنــی نیروهــای بهداشــتی بایــد نســبت بــه موضــوع آگاه شــده و از روش هــای مقابلــه و پیشــگیری 

آگاهــی کســب کننــد تــا مدیریــت بیــامران نیازمنــد خدمــت بــر اســاس ایــن آموزه هــا تســهیل شــود.
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واقعیت اهیی رد مورد رفتاراهی خودکشی رد اریان
 دکتر سيد کاظم ملکوتی

روانپزکش و عضو هیئت علمی دااگشنه علوم زپشکی اریان
• هــر ۱۰۰ دقیقــه یــک مــرگ در اثــر خودکشــی رخ مــی دهــد. • آســیب 

بــه خــود و خودکشــی جــزو ۱۰ علــت اول مــرگ هــای زودرس در کشــور 

است.

ــام،  ــد از: ای ــد عبارتن ــی دارن ــی باالی ــرخ خودکش ــه ن ــی ک ــتان های • اس

کرمانشــاه، کهکیلویــه و بویــر احمــدی، همــدان، گیــان، لرســتان، 

ــارس، تهــران، آذربایجــان رشقــی،  ــل،  زنجــان، ف ــی، اردبی آذربایجــان غرب

چهارمحــال بختیــاری. ۶۵٪ از خودکشــی هــا در ایــن اســتان هــا رخ مــی 

دهــد.

• نســبت بــه جمعیــت اســتان، بیشــرتین خودکشــی هــا در ایــام، 

کرمانشــاه، همــدان، کهکیلویــه و بویــر احمــد رخ مــی دهــد. 

ــان ۲  ــه زن • در فــوت ناشــی از خودکشــی در کشــور، نســبت مــردان ب

تــا ۳ برابــر زنــان اســت. ایــن نســبت در برخــی از اســتان هــای غربــی 

ــه فــوت  ــی اســت ک ــن معن ــن بدی ــده مــی شــود. ای ــاوت اندکــی دی تف

ناشــی از خودکشــی در زنــان در مناطــق غربــی کشــور بــا مــردان برابــر 

مــی شــود. • شــایع تریــن دوره ســنی بــرای خودکشــی بیــن ســنین ۱۵ تــا 

۲۵ ســال اســت. 

• خوشــبختانه در کشــور بــا موضــوع خودکشــی بــه عنــوان مجــرم 

برخــورد منــی شــود و ســازمان هــای بیمــه گــر دولتــی از نظــر قانونــی 

ــد.  ــه را دارن ــای مربوط ــه ه ــت هزین ــکان پرداخ ام

• ۶۰ تــا ۸۰ درصــد کســانی کــه اقــدام بــه خودکشــی مــی مناینــد و یــا 

در اثــر آن فــوت مــی کننــد حداقــل بــه یکــی از اختــاالت روانپزشــکی 

مبتــا بــوده انــد. 

• در ۳۰ تــا ۶۰ درصــد اقــدام کننــدگان بــه خودکشــی، ســابقه اقــدام وجود 

دارد. • خطــر اقــدام بــه خودکشــی بــا وجــود بیــامری هــای روانپزشــکی 

۶ برابــر، الــکل ۳ برابــر، ســیگار ۲ برابــر و در زنــان ۲ برابــر افزایــش مــی 

یابــد. 

• خطــر فــوت ناشــی از خودکشــی بــا وجــود ســابقه اقــدام ۹ برابر، ســیگار 

۶ برابــر، بیــکاری ۵ برابــر، بیــامری هــای روانپزشــکی ۴ برابــر افزایــش مــی 

یابــد. • بیــامری افرسدگــی ســومین علــت از کار افتادگــی مــی باشــد. • بــه 

ازای هــر فــوت ناشــی از خودکشــی، ۲۰ اقــدام بــه خودکشــی رخ میدهــد. 

ــای  ــس ه ــه اورژان ــی ب ــه خودکش ــدگان ب ــدام کنن ــد اق ــا ۱۰ درص • تنه

ــوند. ــی ش ــاع داده م ــکی ارج پزش

ــگیری از  ــای پیش ــه ه ــج برنام ــت. نتای ــگیری اس ــل پیش ــی قاب • خودکش

ــزان  ــوان می ــا اجــرای درســت آن هــا مــی ت خودکشــی نشــان داده کــه ب

ــش داد.  ــا ۵۰٪ کاه ــی را ت خودکش

ــا داروهــا  • شــایع تریــن روش هــای اقــدام بــه خودکشــی مســمومیت ب

مــی باشــد. • شــایع تریــن روش هــای اقــدام کــه بــه فــوت منجــر شــده 

اســت،  دارآویخــن، خودســوزی، مســمومیت بــا ســموم آفــات نباتــی مــی 

ــد از  ــده از خودکشــی عبارتن ــر و پیشــگیری کنن باشــد. • روش هــای موث

شناســایی بیــامران افــرسده و ناامیــد، درمــان افرسدگــی، کاهــش دسرتســی 

ــص از  ــس از ترخی ــری پ ــات پیگی ــود خدم ــنده، وج ــای کش ــه روش ه ب

بیامرســتان، کشــف افــراد در معــرض خطــر بــه ویــژه در مــدارس، آمــوزش 

مهــارت هــای زندگــی ماننــد کنــرتل خشــم و حــل مســئله مــی باشــد.
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فعالیــت 

ــا ــازمان ه ــایر س س

کارگاه پیشــگیری و مداخلــه در خودکشــی ویــژه کارشناســان 

اورژانــس اجتامعــی و آســیب هــای اجتامعــی در محــدوده جنــوب 

ــرت  ــس دک ــا تدری ــاه ۱۳۹۸ ب ــران در ۲۸ شــهریور م رشق اســتان ته

اردشــیر بهرامــی برگــزار گردیــد. در ایــن کارگاه ۶ ســاعته بــا حضــور 

ــددکاران، روانشناســان و کارشناســان دســتگاه هــای بهزیســتی،  م

فرمانــداری، آمــوزش و پــرورش، بهداشــت و درمــان، هــال احمــر، 

آتــش نشــانی، امــداد و نجــات و ســازمان هــای مــردم نهــاد، 

راهکارهــای مداخلــه ای در خودکشــی اقشــار و گــروه هــای تحــت 

خشــونت و در معــرض بحــران مــورد بررســی قــرار گرفــت.

کارگاه مداخــات مشــاوران در پیشــگیری از خودکشــی ۱۹ 

شــهریور مــاه برابــر بــا روز جهانــی پیشــگیری از خودکشــی 

بهزیســتی  اداره  و  درمــان  و  بهداشــت  شــبکه  توســط 

ــا هــدف آمــاده ســازی کارشناســان  شهرســتان اسامشــهر ب

اورژانــس اجتامعــی و روانشناســان مراکــز خدمــات جامــع 

ــن  ــه در بحــران خودکشــی و همچنی ــرای مداخل ســامت ب

ــا جمعیــت برگــزار شــد. ــن بخشــی ب افزایــش تعامــات بی
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گزارشی از سمپوزیوم بیم و اميد رد پیشگیری از خودکشی

ســمپوزیوم بیــم و امیــد در پیشــگیری از خودکشــی، اولیــن برنامــه 

از ســی و ششــمین هامیــش ســالیانه انجمــن علمــی روانپزشــکان 

ــت  ــای هیئ ــد. اعض ــزار ش ــاه برگ ــر م ــه در ۲۴ مه ــود ک ــران ب ای

ــرت  ــن زاده، دک ــدی حس ــید مه ــرت س ــمپوزیوم  دک ــن س ــه ای رئیس

ــاز اعتصــام و دکــرت ســید مهــدی  ــی، دکــرت فرن ســید کاظــم ملکوت

ــاز اعتصــام  ــن ســمپوزیوم دکــرت فرن ــدای ای ــد. در ابت ــری بودن صاب

بــا ارائــه ســخرنانی خــود در خصــوص فرضیــات و مفاهیــم جدیــد 

ــه  ــات، ک ــن فرضی ــه جدیدتری ــی ب ــده خودکش ــا پدی ــاط ب در ارتب

برخــی از آنهــا ادغــام نظریــات پیشــین بودنــد پرداختنــد. در ادامــه 

برخــی مــدل هــای روانشــناختی زیربنایــی و مقــاالت منتــرش 

ــد. ــه ش ــان ارائ ــط ایش ــه توس ــن زمین ــال ۲۰۱۹ در ای ــده در س ش

 Fluid volnerability theory، از ایــن تئــوری هــا مــی تــوان بــه 

Catastrophe model، Cry of pain model ) اولیــن تئــوری کــه 

بــه عوامــل شــناختی زیربنایــی خودکشــی پرداخــت( اشــاره کــرد. 

در ادامــه دکــرت ســید مهــدی حســن زاده بــا موضــوع »نقــش 

اینرتنــت در پیشــگیری و بازنــرش رفتارهــای خودکشــی«، دکــرت ســید 

کاظــم ملکوتــی بــا موضــوع » مداخلــه مختــر روانشــناختی بــرای 

بیــامران اقــدام کننــده بــه خودکشــی«، و دکــرت ســید مهــدی صابری 

بــا موضــوع »قصــور در مراقبــت هــای خودکشــی« ســخرنانی هــای 

خــود را ارائــه منودنــد. در پایــان برخــی از حضــار ســواالتی را 

ــه  ــدگان ب ــدام کنن ــتانی از اق ــای بیامرس ــت ه ــا مراقب ــه ب در رابط

ــامران  ــن بی ــا ای ــه ب ــی در رابط خودکشــی و برخــی مســائل اخاق

مطــرح منودنــد کــه توســط ســخرنانان بــه ایــن ســواالت پاســخ داده 

شــد.

دکرت سید مهدی حسن زلده ، روانپزشکدکرت سید کاظم ملکوتی، روانپزشکدکرت فرناز اعتصام، روانپزشک
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   گزارشی از تهیه کتابچه »پیشگیری از خودکشی«
ایــن کتابچــه توســط »جمعیــت علمــی پیشــگیری از خودکشــی ایــران« بــه عنــوان 

یــک ســازمان مــردم نهــاد NGO و بــه ســفارش دفــرت ســامت روانــی، اجتامعــی 

و اعتیــاد وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی ترجمــه و ویراســتاری شــد. 

مشــاور و هامهنــگ کننــده آن دکــرت ســید کاظــم ملکوتــی، و مرتجــامن آن، دکــرت 

ــم نافعــه  ــژاد، دکــرت مرجــان فتحــی، خان ــم عباســی ن ــه زارعــی، دکــرت مری جمیل

رســولی، خانــم آیــدا قائــم مقــام فراهانــی، خانــم ســاناز پیرایرانــی مــی باشــند. 

ایــن مجموعــه منابــع متشــکل از بخــش هــای زیــر اســت:

1(»پیشگیری از خودکشی مرجعی برای پزشکان عمومی« 

2(»پیشگیری از خودکشی ویژه کارکنان مراقبت های اولیه بهداشتی« 

3(» پیشگیری از خودکشی مرجعی برای مشاوران«

4(»پیشــگیری از خودکشــی مرجعــی بــرای پلیس،آتــش نشــانان و مســئوالن خــط 

مقدم«

5(»پیشگیری از خودکشی مرجعی برای اصحاب رسانه«

6(»پیشــگیری از خودکشــی مرجعــی بــرای معلــان و ســایر کارکنــان مــدارس« 

ــط کار«  7(»پیشــگیری از خودکشــی در محی

هــدف از تهیــه اینگونــه راهنامهــا ترجمــه و تطبیــق منابــع تهیــه شــده توســط 

ــد  ــا بتوان ــوده ت ــی ب ــگ ایران ــان و فرهن ــا زب ــوده ب ــی ب ســازمان بهداشــت جهان

ــر از  ــگیری موث ــه و پیش ــراد جامع ــامت روان اف ــرت س ــه بیش ــر چ ــای ه در ارتق

ــد. ــده باش ــک کنن ــر کم ــرض خط ــراد در مع ــی در اف خودکش

7
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دکتــر موســوی چلــک - لــزوم  تــوهج هب پیشــگیری از خودکشــی 

ــه مناســبت  نامگــذاری روز هــا در ســطوح ملــی و بیــن املللــی ب

خــاص فرصتــی بــرای بیــان دیــدگاه هــا در خصــوص آن مناســبت 

مــی باشــد. یکــی از ایــن مناســبت هــا روز جهانی »پیشــگیری از 

ــپتامرب در رسارس  ــاله در دهم س ــه س ــه هم ــت  ک ــی« اس خودکش

آگاهــی  برای افزایــش  می شــود تا  متهیداتــی  برگــزار  جهــان 

مردم نســبت بــه خودکشــی و پیشــگیری از آن  اتخــاذ گــردد چــرا 

ــی  ــه فراوان ــد گرچ ــی ده ــع رخ م ــه جوام ــی در هم ــه خودکش ک

آنهــا بــه نســبت جمعیــت، جنــس و ... مــی توانــد متفــاوت باشــد 

ولــی پدیــده ایــی جهــان شــمول اســت.  به همیــن دلیــل مجمــع 

ــازمان  ــکاری  س ــا هم ــی )IASP( ب ــگیری از خودکش ــی پیش جهان

ــن روز را  ــی ســامت روان ای ــی )WHO( و فدراســیون جهان بهداشــت جهان

ــد. ــن روز انجــام  دهن ــرای ای ــد تا هامهنگــی هــای الزم را ب ــی می کن  میزبان

ــا ۳۱.۹  ــی ب ــای رشق ــی از اروپ ــده »لیتوان ــه ش ــی ارای ــزارش جهان ــق گ   طب

خودکشــی در هــر ۱۰۰ هــزار نفــر، روســیه از اروپــای رشقــی بــا ۳۱، گویــان از 

آمریــکای جنوبــی بــا ۲۹.۲ و کــره جنوبــی از آســیا بــا ۲۶.۹ خودکشــی در ۱۰۰ 

ــر  ــد. از دیگ ــه خــود اختصــاص داده ان ــر رتبه هــای اول جــدول را ب هــزار نف

کشــورهای اروپــای رشقــی بــا نــرخ خودکشــی بــاال می تــوان از بــاروس )۲۶.۲ 

در ۱۰۰ هــزار نفــر(، ســورینام و قزاقســتان هــر دو در حــدود ۲۲ خودکشــی 

در ۱۰۰ هــزار نفــر نــام بــرد.در مقابــل، تنهــا کشــور اروپــای غربــی بــا نــرخ 

خــود کشــی بــاال، بلژیــک اســت کــه بــا ۲۰.۷ در رتبــه ۱۱ قرارگرفتــه اســت.
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بــا ایــن حــال، الزم بــه ذکــر اســت که بلژیــک قوانیــن لیربالــی خاصی 

در مــورد خودکشــی بــا کمــک پزشــک دارد کــه احتــامالً عامــل مهمی 

ــه  ــب اســت ک ــد. جال ــه حســاب می آی ــاال ب ــار نســبتاً ب ــن آم در ای

کشــور بوتــان نیــز - کــه بــه اندازه گیــری خوشــبختی ملــی در ســطح 

کان معــروف اســت - نــرخ خودکشــی نســبتاً باالیــی )۱۱.۴ در صــد 

ــل توجــه باشــد کــه بســیاری  هــزار نفــر( را دارا می باشد.شــاید قاب

از کشــورهای بحــران زده جهــان در مقایســه، نــرخ خودکشــی پایینــی 

ــد. کمرتیــن نرخ هــای خودکشــی در جهــان در  در ایــن جــدول دارن

ــادا، باربیــدوس، آنتیگــوا و باربــودا متمرکــز  باهامــا، جامائیــکا، گران

ــن کشــورها خودکشــی  ــت در ای ــوان گف ــاً می ت شــده اســت. تقریب

گــزارش نشــده اســت. باربیــدوس، آنتیگــوا و باربــودا بــه ترتیــب آمار 

 ۰.۸ و ۰.۵ خودکشــی در هــر صــد هــزار نفــر را به ثبت رســانده اند«.

البتــه ذکــر ایــن نکتــه رضوری اســت کــه چــون نظــام آمــاری دقیق و 

منظمــی در خصــوص ثبــت آمــار کســانی کــه اقــدام بــه خودکشــی و 

یــا خودکشــی مــی کننــد وجــود نــدارد آمــار هــای ارایــه شــده منــی 

توانــد دقیــق باشــد.

ایــن مشــکل در کشــور مــا هــم وجــود دارد کــه موجــب مــی شــود 

ــه  ــم ک ــد بپذیری ــق نباشــد گرچــه  بای ــه شــده دقی ــای ارای ــار ه آم

ســازمان پزشــکی قانونــی در طــی حــدود 15 ســال اخیــر تــاش کــرده 

ــم  ــور منظ ــی را بط ــه خودکش ــکوک ب ــات مش ــای متوفی ــا آماره ت

اســتخراج و ارایــه کنــد کــه جــای قدردانــی دارد. براســاس آمــار ارایــه 

شــده توســط ســازمان پزشــکی قانونــی در »خاصــه ســالنامه آمــاری 

ســال 1397« در ایــن ســال  تعــداد متوفیــات مشــکوک به خودکشــی 

ــداد 4625  ــه تع ــال 1396 ) ک ــه س ــبت ب ــه نس ــوده ک ــر ب 5101 نف

ــد  ــر رون ــی ب ــرات مثبــت دارد.تامل نفــر بوده(حــدود 10 درصــد تغیی

ایــن امــار از ســال 1387 تــا ســال 1397 نشــان مــی دهــد کــه شــاهد 

رونــد رشــد ایــن پدیــده هســتیم بگونــه ایــی کــه از 3428 نفــر  بــه 

5101 نفــر افزایــش یافتــه اس کــه حــدود 49 درصــد تغییــرات مثبــت 

ــه ازائ یکصــد هــزار نفــر  را نشــان مــی دهــد. شــاخص خودکشــی ب

جمعیــت هــم نشــان مــی دهــد کــه بــر طبــق آمــار ســازمان مذکــور ۲ 

/ ۶  نفــر مــی باشــد کــه نســبت بــه ســال قبــل کــه حــدود 7 / 5 نفــر 

بــوده افزایــش داشــته اســت.گر چــه در مقایســه بــا نــرخ جهانــی کــه 

بیــن 10 تــا 12 بــه ازائ یکصــد هــزار نفــر مــی باشــد نــرخ ایــران کــم 

هســت  و رتبــه 142 بــه ایــران اختصــاص پیــدا کــرده اســت و لــی در 

همــه اســتان هــا ایــن نــرخ مشــابه نیســت.

الزم اســت بــه ایــن نکتــه هــم اشــاره کنــم کــه بــرای ارتقــای 

شــاخص هــای ســامت روانی و اجتامعــی با اســتفاده از روش 

ــروه  ــن و گ ــا مخاطبی ــف و جــذاب و متناســب ب هــای مختل

ــرد. ــرار گی ــش مــورد توجــه ق ــش از پی ــد بی هــای هــدف بای

ولــی اگــر بــه هــر دلیــل فــردی اقــدام بــه خودکشــی کــرده 

شــناخت مــردم از منابــع اجتامعــی مرتبــط مــی توانــد زمینــه 

را بــرای دریافــت خدمــات تخحصصــی و مبوقع  روانشــناختی 

ــا  ــد و ی ــدام کردن ــه اق ــرادی ک ــه اف ــی ب ــددکاری اجتامع و م

خانــواده هــای شــان  بیــش از پیــش فراهــم کنــد.
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همایش یکروزه پیشگیری از خودکشی رد جواانن، ربگزار شده توسط دااگشنه تهران

رومنایی از کتاب نشاط اجتامعی

دکرت حمید پیروی، رئیس مرکز مشاوره دانشگاه تهران

دکرت مجتبی صدیقی، رئیس سازمان اموردانشجویان
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ــگیری از  ــروزه پیش ــش یک ــاه هامی ــورخ 21 مهرم ــنبه م روز یکش

ــی بهداشــت روان  ــه مناســبت روز جهان ــان ب خودکشــی در جوان

ــه همــت  ــاغ نگارســتان دانشــگاه تهــران ب ــرب 2019( در ب )10 اکت

ــروی و  ــرت پی ــای دک ــاب آق ــران، جن ــگاه ته ــاوره دانش ــز مش مرک

ــزار شــد. ــکاران ایشــان برگ هم

ــر مقــدم رئیــس محــرتم مرکــز مشــاوره دانشــگاه  ــا خی هامیــش ب

ــاره  ــا اش ــان ب ــاز  و ایش ــروی آغ ــد پی ــای حمی ــاب آق ــران، جن ته

ــی  ــازمان جهان ــاله س ــر س ــه ه ــعاری ک ــدن ش ــت برگزی ــه اهمی ب

ــان  ــا و کارکن ــت ه ــه دول ــا توج ــد ت ــی کن ــاب م ــت انتخ بهداش

ســامت را بــه آن جلــب کننــد ابــراز کردنــد کــه امســال کشــور مــا 

بــا ایــن شــعار همــراه نبــود و ایــن مســاله نگرانــی هایــی را در بــر 

خواهــد داشــت. ایشــان بیــان کردنــد کــه ایــن تابــو کــردن مســاله 

خودکشــی کار را بــرای کارکنــان ســامت ســخت خواهــد کــرد. در 

ادامــه هامیــش بــا ســخرنانی هــای جنــاب آقــای دکــرت علــم، رسکار 

خانــم دکــرت صادقــی ، و جنــاب آقــای دکــرت صدیقــی  برگــزار شــد 

کــه اهــم موضوعــات بیــان شــده در ایــن ســخرنانی هــا  مــی توان 

بــه تاکیــد بــر همــکاری هــای بیــن بخشــی ســازمان هــای دخیــل 

ــه هامیــش  در پیشــگیری از خودکشــی ، کمــک خروجــی اینگون

ــولیت  ــه مس ــاره ب ــی، اش ــای اجرای ــه ه ــه برنام ــی ب ــای علم ه

بیشــرت دانشــگاه هــای مــادر و لــزوم وارد کــردن سیاســت هــای 

پیشــگیری از خودکشــی در دانشــگاه هــای وزارت علــوم  اشــاره 

ــی  ــاط اجتامع ــاب نش ــش از کت ــن هامی ــن در ای ــود. همچنی من

ــری  ــتی، مج ــرت نوفرس ــم دک ــخرنانان و رسکار خان ــور س ــا حض ب

طــرح رومنایــی شــد. ایــن کتــاب پروتــکل و راهنــامی گام بــه گام 

ــان مراکــز مشــاوره مــی باشــد کــه حاصــل کار  مخصــوص کارکن

پژوهشــی طــی ســال هــای اخیــر بــوده اســت.

در ادامــه ســه پنــل تخصصــی بــا حضــور اســاتیدی از دانشــگاه هــای تهــران، دانشــگاه علــوم پزشــکی ایــران و وزارت بهداشــت 

برگــزار شــد کــه در پایــان هــر پنــل حضــار بــه بحــث و گفتگــو در زمینــه موضوعــات مطــرح شــده مــی پرداختنــد.

پنــل اول بــا حضــور جنــاب آقــای دکــرت ســید کاظــم ملکوتــی، روانپزشــک، هیئــت علمــی دانشــگاه علــوم پزشــکی ایــران و عضــو 

هیئــت مدیــره جمعیــت علمــی پیشــگیری از خودکشــی ایــران بــا ایــراد ســخرنانی دربــاره  ›خودکشــی، اطــاع رســانی و رسایــت‹ 

در پایــان بــا اشــاره بــه اینکــه مــا منــی توانیــم ســایت هــای آســیب رســان را متوقــف کنیــم تاکیــد منودنــد کــه تهیــه و انتشــار 

مطالــب آموزنــده در ایــن زمینــه مــی توانــد بســیار کمــک کننــده باشــد. ایشــان کانــال هــای مجــازی جمعیــت پیشــگیری از 

خودکشــی ایــران را بــه عنــوان انجمنــی فعــال در ایــن زمینــه معرفــی و انتشــار مطالــب تهیــه شــده توســط آن را بــه همــکاران 

حــوزه بهداشــت روان حــارض در جلســه پیشــنهاد منودنــد.
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ــامت روان و  ــاری و س ــوم رفت ــکده عل ــت دانش ــه هم ــامت روان ب ــه س ــبت هفت ــه مناس ــی ب ــاده روی ــی و پی گردهامی

جمعیــت علمــی پیشــگیری از خودکشــی ایــران روز جمعــه ۱۹ مهــر مــاه در بوســتان اللــه برگــزار شــد. ایــن گردهامیــی بــا 

حضــور روســا، معاونیــن، اســاتید، کارکنــان و دانشــجویان دانشــکده علــوم رفتــاری و ســامت روان برگــزار شــد کــه در حیــن 

آن بروشــورهای آموزشــی در جهــت افزایــش دانــش عمومــی بهداشــت روان در میــان مــردم توزیــع شــدند.

ــه  ــه اینگون ــود ک ــی ب ــت عموم ــه جمعی ــی آگاهــی بخشــی در خصــوص مســائل ســامت روان ب ــن گردهامی هــدف از ای

فعالیــت هــای اجتامعــی و بــرون ســازمانی مــی توانــد در کنــار هامیــش هــای علمــی، ارتبــاط کارکنــان ســامت و عمــوم 

مــردم را تقویــت کنــد. بــه عــاوه اینگونــه فعالیــت هــا مــی توانــد منتقــل کننــده ایــن پیــام باشــد کــه فعالیــت های ورزشــی 

بــه ویــژه بــه صــورت جمعــی نقــش بســیار باالیــی در ارتقــای ســامت روان فــردی و عمومــی خواهنــد داشــت.



سمپوزیوم پیشگیری از خودکشی و رساهن
ســمپوزیوم یکــروزه پیشــگیری از خودکشــی و رســانه بــه همت جمعیت پیشــگیری 

از خودکشــی ایــران بــا ســه محــور »نحــوه انعــکاس صحیــح اخبــار خودکشــی در 

ــار خودکشــی«  ــکاس اخب ــا در انع ــانه ه ــش هــای موجــود رس ــا«، »چال ــانه ه رس

ــوم  ــت هــای دانشــکده عل ــانه در پیشــگیری از خودکشــی« و حامی ــش رس و »نق

رفتــاری و ســامت روان و کلینیــک اندیشــه ســامت روان یکــم آبــان مــاه در ســالن 

هامیــش هــای دانشــکده علــوم رفتــاری و ســامت روان برگــزار شــد. 

ــت و  ــن جمعی ــس ای ــان، رئي ــن رضائي ــرت محس ــدم دک ــر مق ــس از خی ــدا پ در ابت

ــه ســخرنانی در حــوزه  ــن هامیــش ســخرنانان ب توضیحــات ایشــان در خصــوص ای

هــای مختلــف ایــن ســمپوزیوم پرداختنــد. ســخرنانان ایــن ســمپوزیوم بــه ترتیــب 

ــید  ــرت س ــده، دک ــده خدابن ــرت فری ــری، دک ــایه می ــورش س ــرت ک ــفاهی، دک ــه ش ارائ

کاظــم ملکوتــی، دکــرت محســن رضائيــان، دکــرت مینــو خانــی، دکــرت مریــم عباســی 

نــژاد، دکــرت مرجــان فتحــی و دکــرت فرنــاز اعتصــام بودنــد. ایــن هامیــش بــا حضــور 

ــکاران  ــن هم ــانه و متخصصــان حــوزه بهداشــت روان و همچنی ــی از رس میهامنان

اورژانــس اجتامعــی برگــزار شــد و در پایــان ســمپوزیم در یــک پنــل تخصصــی بــه 

ســواالت حضــار پاســخ داده شــد. از نقــاط مثبــت ایــن ســمپوزیوم مــی تــوان بــه 

ــدگان و ســخرنانان در انتهــای هامیــش اشــاره کــرد کــه  ــر رشکــت کنن ــاط موث ارتب

ایــن مســاله بــه تقویــت همــکاری هــای بیــن بخشــی خواهــد افــزود. 

در ادامــه برخــی از  مــوارد مهمــی کــه توســط ســخرنانان بــه آن اشــاره شــد ذکــر 

شــده اســت:

دکــرت فریــده خدابنــده متخصــص پزشــکی  قانونــی بــا اشــاره بــه موضــوع خودکشــی 

ــر اســاس آمارهــا در ســال 2019، ســاالنه حــدود  ــد ب ــان منودن ــراد خــاص بی در اف

دکرت محسن رضائیان، متخصص اپیدمیولوژی یــک میلیــون نفــر در جهــان خودکشــی می کننــد. ایشــان خاطرنشــان منودنــد بــر 
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اســاس تحقیقــات جهانــی افزایــش آمــار خودکشــی تــا 10 روز پــس از انتشــار خــرب از طریــق 

تلویزیــون موجــب می شــود کــه خودکشــی صــورت گیــرد.

دکــرت ســیدکاظم ملکوتــی بــا اشــاره بــه وضعیــت آمــاری خودکشــی در ایــران و جهــان اظهــار 

داشــتند در ایــران هــر یــک ســاعت و نیــم یــک نفــر اقــدام بــه خودکشــی می کنــد. ایشــان 

بــا بیــان اینکــه خودکشــی جــزء 10 علــت اول مــرگ و میــر در ایــران اســت اشــاره منودنــد 

ــا اشــاره  ــن ایشــان ب ــر اســت. همچنی ــران 6 در 100 هــزار نف ــه شــیوع خودکشــی در ای ک

بــه اینکــه خودکشــی منجــر بــه مــرگ در ایــران در ســال 5200 نفــر اســت بیــان منودنــد کــه 

میــزان خودکشــی در اســتان های ایــام، کرمانشــاه، لرســتان و همــدان باالتــر از نقــاط دیگــر 

اســت.

ــر  ــه ازای هــر یــک مــورد خودکشــی 20 براب ــز اظهــار داشــتند ب ــان نی دکــرت محســن رضائی

اقــدام بــه خودکشــی بــه دنبــال دارد. ایشــان همچنیــن تاکیــد کردنــد کــه رســانه ها همچــون 

شمشــیر دولبــه ای هســتند کــه گاهــی باعــث افزایــش و گاهی نیــز موجب کاهش خودکشــی 

می شــوند. همچنیــن بــا اشــاره بــه راهکارهایــی بــرای چگونگــی انعــکاس اخبــار خودکشــی 

در رســانه ها،  اظهــار منودنــد کــه اجتنــاب از آوردن واژه خودکشــی در تیــرت، بیــان جزئیــات 

چگونگــی خودکشــی، پرهیــز از احساســی کــردن موضــوع خودکشــی، قهرمانانــه جلــوه دادن 

ــار  ــه راهکارهــا در انعــکاس اخب ــرد از جمل ــرد خودکشــی کننده و عــدم انتشــار عکــس ف ف

مربــوط بــه خودکشــی اســت.

ــروز خودکشــی در  ــه اســرتاتژی های موفــق در پیشــگیری از ب ــا اشــاره ب دکــرت ســایه میری ب

دنیــا، افزودنــد محــدود کــردن دسرتســی افــراد بــه وســایل کشــنده، حفــظ متــاس بیــن کادر 

درمــان و بیــامران بســرتی در بیامرســتان بــه علــت خودکشــی پــس از ترخیــص ایــن افــراد از 

بیامرســتان، تأســیس مرکــز اورژانــس خودکشــی و اختصــاص خطــوط ویــژه بــه ایــن مرکــز، 

ــدارس از  ــوزش در م ــت آم ــزی جه ــتی و برنامه ری ــی و کادر بهداش ــکان عموم ــوزش پزش آم

جملــه اقدامــات مؤثــر در پیشــگیری از خودکشــی اســت.

ــه راهکارهــای برون رفــت از بــروز خودکشــی در جامعــه  ــا اشــاره ب دکــرت مرجــان فتحــی ب

و نقــش رســانه ها در انعــکاس اخبــار مربــوط بــه خودکشــی اظهــار داشــتند بایــد منابعــی 

بــرای ارائــه مشــاوره بــه  افــرادی کــه اقــدام بــه خودکشــی کرده انــد ارائــه دهیــم تــا آنهــا 

در مواجــه بــا چنیــن موضوعــی بتواننــد کار مشــاوره ای خــود را انجــام دهنــد.

دکرت سید کاظم ملکوتی، روانپزشک 

دکرت کورش سایه میری، متخصص آمار زیست
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گزارشی از کمپین اتبو را می شکنم »حرف می زنم«  
 بیاییــد حــرف بزنیــم، از تجربــه  افرسدگــی، افــکار خودکشــی، احساســات منفــی و غم هــای درونــی. ایــن پیــام حرکتــی جمعــی 

اســت کــه بــه تازگــی بــرای پیشــگیری و درمــان افرسدگــی رشوع شــد و تــا 6 مــاه دیگــر هــم ادامــه دارد. هــدف  آن نیــز ایــن 

ــاره  ــاره بیامری هــای روان دوب ــی درب ــتباه ذهن ــاره مشــکات روان فراهــم، کلیشــه های اش ــو درب ــه فضــای گفت و گ اســت ک

تعریــف و راه هــای مقابلــه بــا خطــرات افرسدگــی بــه مــردم شناســانده شــود.

انجمــن علمــی روانپزشــکان ایــران رشوع کننــده ایــن کمپیــن بــود، ســایت )iranmentalhealth( را راه انــدازی و بیست وســوم 

مهــر هــم از آن رومنایــی کــرد. در حــال حــارض کمپیــن #حــرف می زنــم در فضــای مجــازی راه افتــاده تــا نخســتین قــدم بــرای 

توجــه بــه یکــی از شــایع ترین مشــکات روان یعنــی افرسدگــی برداشــته شــود. رسکار خانــم فاطمــه معتمدآریــا، بازیگــر هــم 

بــه  عنــوان ســفیر ایــن کمپیــن انتخــاب شــد کــه در نخســتین اقــدام، ویدیویــی منتــرش و از مــردم خواســت بــه ایــن کمپیــن 

بپیوندنــد.

کمپیــن »حــرف می زنــم«، مقابلــه بــا افرسدگــی را نشــانه رفتــه اســت؛ بیــامری ای کــه مدت هاســت مســئوالن نظــام ســامت را 

نگــران کــرده. دکــرت مریــم طباطبایــی، عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه علــوم  پزشــکی تهــران و مدیــر کمپیــن پیشــگیری از ابتــا 

بــه افرسدگــی، تاکیــد می کننــد کــه میــزان افرسدگــی در میــان زنــان ایرانــی کمــی باالتــر از مــردان اســت، امــا ایــن توضیــح 

را می دهنــد کــه افرسدگــی در مــردان کمــرت درمــان شــده، چراکــه ایــن بیــامری بــه دلیــل باورهــای اجتامعــی در میــان آنهــا 

ــراز نشــدن احساســات، خیلــی وقت هــا شــناخته و درمــان منی شــود و همیــن مســأله باعــث  ــه دلیــل اب ــه نشــده و ب پذیرفت
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