وزارت بهداشت – دفتر بهداشت روان
پروژه پیشگیری از اقدام مجدد به خودکشی با پیگیری تلفنی

راهنما برای درمانگران برای استفاده از روش:
اقدام به خودکشی ،برنامه مداخله کوتاه مدت
Attempted Suicide, Short Intervention Program

ترجمه و تلخیص:
دکتر سید کاظم ملکوتی
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این کتابچه ترجمه فارسی از کتابی است به نامه Attempted Suicide, Short
 Intervention Programکه توسط دکتر مایکل کُنراد (روانپزشک) و دکتر آنژا
گیسین-میالرت (روانشناس بالینی) در سال  5102برای کسانی که با افراد اقدام کننده
بخو خودکشی کار درمانی می کنند تدوین شده است .این کتاب دارای بخش مقدمه،
بخش کلیات شامل تعاریف و همه گیر شناسی و عوامل خطر خودکشی و اقدام به
خودکشی ،و بخش مداخله می باشد.
قسمت که پیش روی شما قرار دارد به منظور اختصار ،فقط بخش سوم که بخش کار
بالینی و عملی است می باشد .هدف از تهیه این متن استفاده برای اموزش کارشناسان
بهداشت روان شاغل در  PHCبرای اریه مشاوره کوتاه مدت با اقدام کنندگان به
خودکشی به منظور پیشگیری از اقدام مجدد به خودکشی می باشد .در تهیه این متن
سرکار خانم زهرا توکلی ،کارشناس ارشد روانشناس بالینی ،همکاری جدی و مهمی
داشتند.
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 .1پیوستن به درمان :برقراری اتحاد درمانی
مشکل عمده در درمان اثربخش بیمارانی که اقدام به خودکشی کردهاند ،میزان پایبندی آنها به
پیگیری و انجام درمان یا پیوستن و در گیر شدن در فرآیند درمان است .درگیرشدن در فرایند
درمان 1بهصورت متعهد ماندن به درمان و مشارکت فعال در رابطهی توأم با همکاری بین بیمار و
درمانگر توصیف میشود .افرادی که اقدام به خودکشی میکنند ،گروه خاصی از بیماران را تشکیل
میدهند .آنها شبیه به دیگر بیمارانی که بهخاطر بیماری یابرحسب حادثه در بیمارستان بستری شده-
اند نیستند .پذیرش اقدامکنندگان به خودکشی در بیمارستان ناشی از عملی است که برای چگونگی
انجام آن برنامهریزی کردهاند .محققان مختلفی بهوجود مشکالت جدی در رابطهی بین اقدام
کنندگان به خودکشی و متخصصان سالمت روان پیبردهاند .برای مثال ،بیماران متمایل به خودکشی
معتقدند متخصصین سالمت برای ایشان فایدهای ندارد یا حتی در مواردی به آنها توجهی نمیکنند.
متخصصان معتقدند هیچ دلیلی وجود ندارد که از صحبت کردن دربارهی خودکشی با کسی که در
خطر اقدام به آن است ،به این دلیل که ممکن است منجر به برانگیختگی این رفتار در او شود ،ترسید.
درواقع اگر افرادی که در بحران بهسر میبرندکسی را نداشتهباشند که بتوانند آزادانه دربارهی وضعیت
کنونیشان صحبت کنند و در نتیجهی آن خودشان را منزوی کنند و گوشهگیر شوند ،اوضاع
خطرناکتر میشود.
بهعالوه ما میدانیم افرادی که اقدام به خودکشی میکنند اغلب نمیخواهند دربارهی آنچه باعثشده
دست به خودکشی بزنند صحبت کنند .تا هنگامی که افراد خودکشی را بهعنوان روشی بالقوه برای
رهایی از موقعیت ناراحتکننده یا حالت ذهنی غیرقابل تحمل درنظر بگیرند ،آن را بهعنوان امری
کامال شخصی میدانند که نمیخواهند از دستش بدهند .افرادی که در بحران خودکشی بهسر می-
برند ،افکارشان را صرفا بخاطر نصیحتهای کسی که سعی میکند با آنها دربارهی چیزی بهغیر از
خودکشی صحبت کند ،رها نمیکنند .آنها صرفا زمانی دست از خودکشی میکشند که دوباره در
زندگیشان اهدافی بیابند .اگرچه باید در ذهن داشته باشیم که بیمارانی که اقدام به خودکشی می-
کنند اغلب عزت نفس پایینی دارند و بدلیل حساسیت و ترس از آسیبدیدن توسط اطرافیانشان من-
جمله متخصصین سالمت روان میل به انزوا در آنها باال است .در مطالعهای که روی بیماران صورت
گرفت ( بخش  )2-1-5طی  1سال پس از اقدام به خودکشی ،تنها  %11از آنان بیان کردند که
پزشک عمومی یا رواندرمانگر میتواند به آنها کمک کند .نیمی از آنها گفتند هیچکسی نمیتواند
کمکی کند .این دیدگاه به این معنا است که اقدام به خودکشی را نمیتوان بهعنوان فریادی برای
کمک دانست.
Treatment engagement
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درک و شناخت وجوه همکارانهی اتحاد درمانی بهعنوان فرایندی خالق ،پویا ،و بازگشتپذیر و مبتنی
بر اهداف ، 2امری مهم و ضروری است .در معنای وسیعتر ،اتحاد درمانی بهعنوان همکاری فعال و
هدفمند بین بیمار و درمانگر توصیف میشود .اتحاد درمانی شامل:
 -1فهم و شناخت احساسات و افکار بیمار .درک کردن تجربهی شکست ،تنفر از خود ،و رنج
روانی از منظر بیمار و ارتباط برقرار کردن با میزان آگاه بودن فرد از شناختها و افکار
خودش از موضعی همدالنه
 -2بازشناسی اهداف و نیاز به خودمختاری بیمار .بیماران اهداف و عقاید آگاهانه یا ناآگاهانهی
خودشان را دارند که باید مورداحترام قرار گیرد و درک شود .درحالیکه درمانگر تالش می-
کند به فهم همدالنه از هدف مردن بوسیلهی اقدام به خودکشی در بیمار برسد ،درمانگر
باید بهدقت و بااحتیاط اهداف مراجع را جستجو کند و پیشروی بیمار بهسمت اهدافش را
تسهیل سازد.
 -3همکاری بهصورت مشترک .برقراری اتحاد معنادار نیازمند مدل مشترکی از شناخت
آسیبپذیریهای بیمار و اقدام به خودکشی است.
 -4تعهد و درگیری درمانگر به درمان .درمانگر نگرشی غیرقضاوتی اتخاذ میکند .این نگرش
حس ایمنی و صداقت رادر فرد ایجاد میکند و باعث میشود درمانگر مهارتهای حرفهای-
اش را در حفظ و تداوم رابطهی معنادار درمانی بهکار برد .بیمارانی که در خطر بحران
خودکشی هستند به کسی نیاز دارند که مواظبشان باشد و از برنامههای خودکشیشان
وحشتزده نشود.
درک و پذیرش دو عامل ضروری در برقراری اتحاد درمانی است .این دو عامل به بیمار امکان می-
دهد در مقابله با ناامیدی و غمگینی غیرقابل تحمل ،همچنان امیدوار باقی بماند .درمانگر همدل
بهصورت کالمی و غیر کالمی به بیمار میفهماند که تجارب هیجانی شدیدش قابل درک است.
درمانگری که بیماران را تایید میکند و برای آنها ارزش قائل میشود ،نشان میدهد که تحمل
کردن این احساسات امکانپذیر است و میتوان گزینههایی غیر از خودکشی را انتخاب کرد.
درمانگر ظرفیتهایی که بیمار هنوز نتوانسته آنها را تجربه کند ،میبیند و به بیمار منعکس می-
کند ،و زمانی که بیمار درمورد امکان تغییردادن شرایطش احساس ناامیدی میکند ،امیدوار باقی
میماند.

directed toward shared goals
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همکاری برای

پیشگیری از

خودکشی
مدل « طبی» سنتی

افسردگی:
بیخوابی
اشتها
عدم لذت
خودکشی گرایی؟

درمانگر
بیمار

دیدگاه مشارکتان

تمایل به خودکشی
رنج ،استرس ،بیقراری
ناامیدی ،تنفر از خود،
دلیل برای زندگی در مقابل دلیل
برای مردن

دالیل زنده ماندن درمقابل دالیل مردن

درمانگر & بیمار

همدل بودن درمانگر با میل اقدام به خودکشی بیمار به این معنا است که او میل به
خودکشی بیمار را پذیرفته است و درک میکند و بهجای اینکه درمانگر برضد رفتار
خودکشی اقداماتی انجام دهد یا تالش کند انگیزهی فرد به زنده ماندن را بیشتر کند ،با میل
به خودکشی بیمار همدلی میکند و کامال روی این نیت و میل بیمار تمرکز میکند.
برخالف دیدگاه طبی سنتی ،درمانگر  ASSIPاز دیدگاه درمانی بیمارمحور و از مفهوم دیدگاه
همدالنهی دیوید جابز بهره میبرد .یعنی ،بیمار و درمانگر برای دستیابی به فهم معنای بحران
خودکشی بیمار با یکدیگر کار میکنند .در کالم جابز :من میخواهم آن را در چشمان تو
ببینم .در بعضی از دیدگاهها ،به بیمار بهعنوان فردی که متخصص داستان زندگی خودش
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است ،نگریسته میشود .اما در حین ارزیابی و درمان مشکالت مربوط به سالمت روان،
پزشک ،فرد متخصص است.
فراهمسازی و ارائهی فضای امن :مهار طوالنیمدت
 مراقب بالینی متخصص باید در بیماران خودکشیگرا احساس امنیت ایجاد کند ،چهارچوبی را
برایشان مهیا سازد تا وارد درمان شوند و بتوانند مکانیسمهایی که منجر به بروز رفتار
خودکشی میشود را بررسی کنند و استراتژیهای ایمن و اثربخش را رشد و ارتقا دهند.
 در  ASSIPتدوینگران این برنامه نامههای پیگیری منظم را بهعنوان عامل تداوم بخشیدن به
فراهمسازی فضای امن یا مهار طوالنیمدت درنظر میگیرند .بدیهی است هر اقدام مراقبتی از
جانب درمانگر میتواند اثرات تثبیتکنندهای از خود به جای بگذارد .بنابراین ،موضوع مهم
 ASSIPبرقراری رابطهی درمانی و فراهمسازی تکیهگاهی طوالنیمدت در فضای امن برای
بیمارانی که خودکشی کردهاند ،است.
خودکشی یک عمل است نه بیماری:
مدل مبتنی بر نظریهی عمل ،برای ما پایهی مناسبی جهت فهم بحران خودکشی فراهم می-
کند .نظریهی عمل ماهیت این اقدامات و چگونگی تشریح و فهم این اقدامات را توصیف می-
کند .اقدامات افراد را میتوان در بافت نظامهای مبتنی بر اهداف سازماندهی شده ،بهتر
شناخت .در این بافت ،به خودکشی بهعنوان جایگزینی برای اهداف شغلی نگریسته میشود .در
مدل نظری کنش ،زندگی را اهداف موجود در آن تعریف میکند .یعنی اهداف کوتاهمدتی که به
روزهای فرد ساختار میدهد .بهعالوهی اهداف بلندمدت و میانمدت که بهمسائل مربوط به
هویت و مسائل زندگی ارتباط دارد .در این حالت ،افکار خودکشی بهعنوان جانشینی برای
زندگی ،معموال با بحران هویت و بحران شغلی همراه است .اهداف زندگی را میتوان با اهداف
مربوط به ارتباطات یا اهداف مرتبط با کار ( بهطور مثال رسیدن به درآمد مناسب) مرتبط
ساخت .در شرایط بحرانی ،وقتی ارزیابی فرد از خودش منفی است ( ،بهطور مثال ،من شکست-
خورده هستم ،من بازنده هستم) خودکشی میتواند بهعنوان تنها راهحل احتمالی جهت پایان
دادن به حالت روانی غیرقابل تحمل بهنظر برسد و در طول زندگی و در مواجهه با بحرانهای
مشابه مجددا ظاهر شود .بنابراین زمانی که تحقق اهداف طوالنیمدت فرد بهطور جدی تهدید
میشود ممکن است خودکشی به یک هدف ( موقتی) یا یک راهحل تبدیل شود .هدف اولیه و
آنی اقدام به خودکشی رهایی از حالت غیرقابل تحمل ذهن است که با رنج و درد فیزیکی نیز
احاطه شده است و ممکن است تا حد استرس آسیبزا ،تجزیه ،حالت خودکار ،و بیحسی
نسبت به درد تجربه شود.
در اینجا بخش کوتاهی از نامهی یک بیمار  33ساله آوردهشده است که  1سال قبل از اقدام به
خودکشی آن را نوشته است:
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« هیچ چیزی به من کمک نمیکند ،من هر کاری کردم و تمام تالشم رو کردم .در واقع ،مدت-
ها است منتظر مرگ هستم .زندگی من پر از شکست است .رابطهام با بسیاری از نزدیکانم
خراب شده .با همسرم هم همینطور .همهچی اشتباهه .همهچیز .نمیدونم پایان سفرم کجاست
ولی حداقل اینطور باقی نمیمونه.
ارزیابی این فرد از خودش بهاین صورت بود :من یک شکستخورده هستم ( چیزی که اغلب از
پدرش شنیده بود و بهصورت طرحواره شناختی درآمده بود) .و من هیچ احساس ارزشی نمی-
کنم امید در زندگی من جایی ندارد .اینها ادراکات و ابرازات معمول نظام عقاید افراد
خودکشیگرا هستند .برای او خودکشی بهعنوان راهی برای پایان دادن به زندگی شکست-
خورده تبدیل شده است .او خودکشی را بهعنوان هدف ،یک سال قبل از مرگش طراحی کرده
است.
هر اقدام به خودکشی سابقهی مخصوص به خودش را دارد .معموال بیمارانی که اقدام به
خودکشی کردهاند حالت غیرقابل تحمل ناامیدی ،یاس و ناتوانی را گزارش میکنند که بهعنوان
رنج روانی یا رنج روانشناختی شناخته میشود .رنج روانی حالتی گذرا و محدودشونده است.
خودکشی بهعنوان راهحل پایان دادن به حالت غیرقابل تحمل ذهن نگریسته میشود.
 ASSIPمفهوم خودکشی را بهعنوان اقدامی مبتنی بر هدف و روشی بیمار گرا و درک متقابل
از گرایش فرد به خودکشی از طریق برقراری ارتباط میان بحران خودکشی و نیز اهداف مهم
زندگی فرد تعریف می نماید .خودکشی بهعنوان راهحلی برای تجارب نامطلوب و منفی درنظر
گرفته میشود که طی آن نیازهای فردی و وجودی فرد مورد تهدید قرار میگیرد.

در دیدگاه نظری کنش ،وظیفهی اولیهی مصاحبهکننده این است که به داستان بیمار گوش
کند و به او بهعنوان فردی که از زندگی خودش آگاه است و در این زمینه صالحیت دارد،
احترام بگذارد .برای این کار باید نقش درمانگر را در درمان مشخص کرد .نقش درمانگر در این
دیدگاه با نقشی که در دیدگاه سنتی طبی دارد متفاوت است.
مصاحبهی حکایتگونه:3
هر اقدام به خودکشی سابقه و پیشزمینهی فردی خودش را دارد .ایدهی اصلی نظریهی کنش این
است که عوامل مختلفی رفتارهای مختلف را شکل میدهد و در نهایت اینکه ،رفتارها را باید بواسطهی
عوامل بوجودآورندهشان شناخت .از اینرو کنشها و رفتارهای افراد را باید بوسیلهی افرادی که افکار
،هیجانات و اعمالشان را نظارت میکنند و تا حدی از آنها آگاه هستند ،شناسایی کرد .در زندگی
روزانه ،ما فعالیتمان را بهصورت داستانهایی توضیح میدهیم که در ساختار درمانی ،حکایات خوانده
میشود .حکایت بهصورت داستانی که ما به شنوندهای بادقت بهگونهای تعریف میکنیم که به حوادث
Narrative interviewing
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و اتفاقات مختلف برای تشریح تجارب فردیمان معنا بخشیم ،توصیف میشود .اعتماد کردن و
پذیرفتن داستان فرد میتواند جنبهی درمانی داشته باشد .زمانی که بتوانیم داستان را فرمولبندی
کنیم و وقتی داستان بهصورت صحیح و توسط شنوندهی مناسب شنیده شود قادرخواهیم بود به
شیوهی اثربخشتری با آن مقابله کنیم .داستانهایی که دربارهی بحران خودکشی روایت میشود می-
تواند بار دیگر دریچهای از اهداف زندگی را بهرویمان بگشاید.
حکایات وسیلهای است برای اینکه کنش ها توسط دیگران قابل درک شود .پیوستگی حکایات به
یکدیگر الگوی قابل درکی از وقایع بنام نقشه یا طرح را مطرح می نماید .بخش مرکزی این طرح
احساس مخصمه و راه حال منحر به خودکشی قرار دارد .بنابراین مصاحبهی حکایتی به دنبال
پرسیدن چرایی نیست .در این مدل تالش برای اقدام به خودکشی بر حسب علل و تأثیرات آن مورد
توجه قرار نمیگیرد ،بلکه بهعنوان عملی نگریسته می شود که در تجارب زندگینامه فرد جاسازی شده
است .بهطور معمول ،و برای متخصصانی که با تکنیک مصاحبهی حکایتی آشنایی ندارند ،با کمال
تعجب به این نتیجه رسیدیم که بیماران خودکشیگرا توانایی روایت کردن داستاهایشان را دارند.
بدون دخالت درمانگر حکایات در پیرامون بحران خودکشی مطرح میشود ،و بیمار تنها به حوادث
گذشته و اخیری که منجر به بحران اخیرشده است ،اشاره میکند .اغلب طی  21تا  31دقیقه اول
داستانهای منسجمی را از بیمار میشنویم که در آن بیمار بهصورت خودجوش بین خودکشی،
تجارب آسیبزای اولیه و تجارب منفی اخیر (مشکالت ارتباطی) پیوند برقرار میکنند .در این حالت
بیمار و مصاحبهکننده به دوستانی تبدیل میشوند که در یک مسیر قدم گذاشتهاند و با هم همسفر
شدهاند.
هدف مصاحبهی حکایتی این است که بیمار را تشویق کند و از او دعوت کند هر چه از بحران
خودکشی خود میداند به درمانگر بگوید .دیده می شود که پس از اقدام به خودکشی در مصاحبه،
زمانی که مصاحبهکننده از دیدگاه حکایتی استفاده میکند بیمار بهطور معناداری کیفیت درمانی را
بسیار بهتر از زمانی که از دیدگاه معمول استفاده میشود ،ارزیابی میکند .در این مطالعه از مصاحبه-
ی حکایتی استفاده شده است چراکه بالینگر مصاحبه را با کلماتی مانند داستان یا بگو آغاز می نماید
( بهعنوان مثال :من میخواهم به زبان خودت به من بگویی چطور به اینجا رسیدی که به خودت
آسیب برسانی).
این امر برای درمانگر چه معنایی دارد؟ در دیدگاه حکایتی باید نسبت به بیماران دیدگاهی باز و پذیرا
داشت .و خود بیمار را بهعنوان مسئول اعمالشان دانست .به بیان دیگر ،بیماران صالحیت آن را دارند
که منطق زیربنای عمل آسیب به خود را تشریح کنند و توضیح دهند .تجربهی مشترک که در آن
روایتکننده و شنونده دربارهی رنج و شکست آگاه میشوند ،در بازسازی حس منفی فرد نسبت به
خودش ،سودمند است .مصاحبهکننده بهعنوان متخصصی که بیشتر از بیمار میداند ،با بیمار بهرقابت
نمیپردازد .درواقع ،مصاحبهکننده بهعنوان تسهیلکنندهی عالقهمند به داستان زندگی فرد آسیب-
دیده عمل میکند .در بعضی موارد این فرصت برای درمانگر و بیمار فراهم میشود که گذشته را با
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یکدیگر بررسی کنند تا بفهمند چه عواملی باعث شده است زندگی بیمار و دیدگاهش دربارهی آینده
طاقتفرسا شود .فهم همدالنه این فرصت را به درمانگر میدهد که همزمان با بیمار ،دریابد چگونه
خودکشی بهتنها راه حل موجود تبدیل شدهاست .پس از آن میتوان درمان را آغاز کرد.
برای تسهیل کردن داستان زندگی بیمار ،مصاحبهکننده باید از قوانین مشخصی پیروی کند:

 مصاحبه باید با دعوت به داستان آغاز شود .در این حالت متخصص ،نقش خود را بهعنوان
شنوندهی عالقهمند معرفی میکند.
 مصاحبهکننده نباید داستان بیمار را قطع کند ،بلکه باید به صالحیت و درستی داستان بیمار
اعتماد کند.
 درصورت نیاز ،سواالت روشنکننده باید پرسیده شود؛

 درصورت نیاز مصاحبهکننده با پرسیدن سواالت باز پاسخ ( میتوانی درمورد  .....بیشتر
توضیح دهی؟) جزئیات بیشتری را جستجو کند.
 درطی مصاحبه ،بهعنوان شنوندهی بادقت ،مصاحبهکننده باید معنی تجارب مهم زندگی و
ارتباطشان برای فهم بحران خودکشی را دریابد.
 -3-1-5بیمار به ما چه میگوید؟
در مصاحبهی حکایتی ،بیمار حالت روانی که در مواقع بحران حاد خودکشی تجربه میکند را چگونه
توصیف میکند؟ در اینجا بعضی از عبارات بیماران که در جلسه مصاحبه بیان شده است آورده شده
است:

 من داغون بودم .از خودم بدم میومد ،نمیتونستم جلوی افکارم را بگیرم ،میخواستمجلوشونو بگیرم.
 رنج خیلی زیادی را تحمل میکردم .راه دیگری نداشتم .میدونستم پایان دادن به زندگیمیعنی پایان دادن به تمام دردهام.
 صدایی میشنیدم که میگفت  :بیارزشی ،بیلیاقتی ،نمیتونی کاری انجام بدی .همیشه می-گفتم چیزی نمیشی .حقی برای زندگی کردن نداری .احساس ناامیدی ،تلخی ،و ناکامی و
درماندگی به حدی شدید بود که نمیتونستم طاقت بیارم .و کاری کنم.
داستانهایی که بیمار تعریف میکند اغلب دربارهی رنج روانشناختی غیرقابل تحمل و
افکار غیرقابل تحمل است .و هردوی اینها زمانی ظاهر میشوند که بیماران خودشان را به-
عنوان چیزی بهدردنخور میبینند
 -3-1-2حالت خودکشیگرا:
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مفهوم حالتها )(modesتوضیح میدهد چگونه ممکن است حالت خودکشیگرای ذهن از
یک لحظه به لحظهی دیگر بواسطهی محرکات خاصی فعال شود ( همچنین جدول حالت
خودکشی در بخش  2-3-4را ببینید) .بیماران مکررا وضعیت خودکشی مزمن و حاد را به-
عنوان پدیده روشن  /خاموش توصیف میکنند .بک مفهوم حالت را بهعنوان شبکهی
رفتاری – عاطفی -شناختی توصیف کرد که به نیازهای بیرونی ،پاسخ میدهد و برای انجام
دادن اهداف و اوامر درونی ،مکانیسمهای مسئول را آماده میکند .بخش رفتاری حالت،
شامل نظام فیزیولوژیکی با برانگیختگی خودکار است ،همزمان با فعالسازی نظام حسی
حرکتی که فرد را آمادهی انجام اقدامی مانند جنگ یا گریز در حالت خودکشی میکند.
در حالت خودکشی ،نظام شناختی فرد توسط نظام عقاید خودکشیگرا شناسایی میشود.
در این نظام شناختی عقاید اصلی مانند احساس درماندگی ( من کاری درمورد مشکلم
نمیتوانم بکنم) وجود دارد .نظام عاطفی شامل هیجانات منفی مانند ناراحتی ،خشم،
اضطراب ،آسیب  ،گناه و  ...است .در بیمارانی که تاریخچهی اقدام به خودکشی دارند ،حالت
خودکشی بهراحتی برانگیخته میشود و آستانهی برانگیختگی و تحریک آن در مقایسه با
افرادی که اقدام به خودکشی نداشتهاند ،پایینتر است .بیماران باید بیاموزند که حالت
خودکشیگرا اساسا محدود شونده است ،که مدت آن به میزان تحمل استرس و استراتژی-
هایی برای مقابله با رنج روانشناختی بستگی دارد.
ما فرض میکنیم که ،بعد از اقدام به خودکشی ،حالت خودکشی را نمیتوان با درمان محو
کرد ،چرا که در مدار عصبی بهعنوان پاسخی به موقعیتهای برانگیزاننده خاص و ویژه
ذخیره میشود .وجود سابقهی اقدام به خودکشی عامل خطر اصلی اقدام به خودکشی در
آینده است .باید انتظار داشت که ممکن است ،حالت خودکشی در آینده دوباره فعال شود.
بنابراین هدف اصلی درمان برای بیمارانی که اقدام به خودکشی داشتهاند باید یافتن راه-
هایی برای برقراری استراتژیهای مقابلهای موثر در مواجه با بحرانهای خودکشی در آینده
باشد .مفهوم حالت خودکشی را میتوان بهراحتی از طریق بیماران شناسایی کرد .بیماران
باید بیاموزند عالئم هشداردهندهی خاصی را شناسایی کنند و از استراتژیهای ایمنی
منسجم بهره ببرند تا به حوادث برانگیزاننده پاسخ دهند .این موارد ،عناصر اصلی در
 ASSIPاست.
خالصه:
در موارد بحران خودکشی حاد ،معموال بیماران رنج روانی حاد و غیرقابل تحملی را تجربه
میکنند .این موارد حالت ذهنی غیرعادی هستند ،که اغلب با عالئم تجزیه شناخته میشوند.
در  ASSIPخودکشی بهعنوان یک اقدام  /عمل ( نه نشانهی بیماری روانپزشکی) شناخته
میشود .اقدامات و اعمال بوسیلهی داستانها و حکایات توضیح داده میشوند.
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روایت کردن داستان خودکشی نقطهی شروعی برای برقراری اتحاد درمانی است .چنین فرض
میشود که پس از اقدام به خودکشی ،حالت خودکشی را نمیتوان با درمان ازبین برد.
بنابراین ،مفهوم مفیدی برای درک و فهم تغییرات در حالت روانی است که بیماران در
بحران ،خودکشی را تجربه میکنند.
هدف واقعی و اصلی درمان که در پی اقدام به خودکشی صورت میگیرد -با
همکاری بیمار -برقراری طرحواره شناختی رفتاری – شامل عالئم هشداردهنده و
استراتژیهای سالم و سازگارانه است تا بهعنوان الگوی پاسخ جدیدی در بحران-
های خودکشی آینده مورد استفاده قرارگیرد.

 بنابراین ،درمان مختصر شامل اهداف زیر خواهد بود:
 -1دستیابی به شناخت متقابل با استفاده از داستانها و حکایات بیمار.
 -2برقراری رابطهی درمانی معنادار
 -3آموزش روانی و معرفی مدل روانی – زیستشناختی خودکشی
 -4فعالسازی شناختی و هیجانی و بازسازی
 -5بهبود بخشیدن به خودآگاهی
 -6توصیف و شناسایی عالئم هشداردهنده که منجر به بحران خودکشی میشود
 -7برقراری و ایجاد استراتژیهای مقابلهای مبتنی بر عمل
 -8برقراری یک ارتباط درمانی طوالنی مدت

جستجوی سابقهی بحران خودکشی از طریق مصاحبهی
حکایتی و برقراری اتحاد درمانی

 پخش فیلم برای فعالسازی شناختی و هیجانی برانگیختنحالت رنج روانی .مسائل مهم زندگی مربوط به آسیب پذیری
فرد توصیف میشود .فعالسازی و بازسازی شناختی عاطفی
افزایش خودآگاهی از طریق معرفی کردن عالئم هشداردهنده
فرد ،برقراری و رشد استراتژیهای رفتاری برای بحران
خودکشی در آینده و مواجهسازی مجدد با مصاحبهی حکایتی
اولیه.
برقراری ارتباط طوالنیمدت با بیماران از طریق ارسال نامه-
های منظم ،تقویت اتحاد درمانی و یادآوری کردن مجدد
استراتژیهای پیشگیرانه به بیماران.
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 عوامل فرایند درمان در : ASSIPتصویر شماتیک از عوامل و مدلهای درمانی در شکل  5نشان داده شده است .عنصر اصلی
در  ASSIPاتحاد درمانی است ،که برای تشویق کردن بیمار به کاهش دادن خطر خودکشی
ضروری است .در  ،ASSIPمیزان اتحاد درمانی با استفاده از پرسشنامه اتحاد درمانی اندازه-
گیری میشود که بهنظر میرسد با میزان پایین فکر خودکشی در طی دورهی پیگیری
همبستگی دارد.
عنصر اصلی در برقراری اتحاد درمانی پخش فیلم مصاحبهی حکایتی است .که به فهم
همدالنه و بیمارمحور داستان بیمارکه منجر به بحران خودکشی شده ،میانجامد .با استفاده
از پخش فیلم حاالت خودکشی در یک محیط امن برانگیخته میشود و داستان بیمار
بازسازی میشود .درطی مواجهه با فیلم مسائل مهم زندگی که با بحران خودکشی مرتبط
هستند شناسایی و توصیف میشوند و این فرایند ،توصیف و بازسازی طرحواره شناختی –
هیجانی را ممکن میکند.
هدف جزوهی روانی آموزشی دستیابی به مدل مشترک و رایج جهت شناسایی خودکشی
است .با بازخوراند گرفتن میتوان جنبههای فرد را وارد مدل کرد.
شناسایی عالیم هشداردهندهی فرد بهصورت همکاری بین بیمار و درمانگر ،به بیمار کمک
میکند بتواند بحران خودکشی قریبالوقوع را فورا شناسایی کند.
ایجاد و رشد استراتژیهای سالم رفتاری بهطور مشترک با بیمار صورت میگیرد .خالصهی
مکتوبی از سابقه ،مسائل طوالنیمدتتر ( مانند مسائلی که دردرمان طوالنیمدت باید با آن
مواجه شد ) ،و عالیم هشداردهندهی فرد و نیز استراتژیهای سالم برای بحرانهای حاد
خودکشی به بیمار ارائه میشود .جمالتی که دربردارندهی نسخهی فشردهی طرحریزی ایمن
است بهاندازهی کارتهای اعتباری به بیمار ارائه میشود.
نامه دادن بهطور منظم باالی  2سال رابطهی درمانی را تحکیم میبخشد و یک تکیهگاه
درمانی هماهنگ با مفهوم محیط امن را فراهم میسازد .و به بیماران دسترسی سریع و
مستقیم به سیستم حمایتی تخصصی را ارائه میکند.
• اتحاد درمانی
• مصاحبه حکایتی
• بازسازی و فعال سازی شناختی و هیجانی
• ضبط ویدئویی
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• مواجه کوجک
• اموزش روانی
• اندازه گیزی رفتارهیا سالم
• نوشتن خالصه موجه های مختصر
• اتصال درماین و استمرار تماس
• کارت های فوری /نامه
• کاهش خطر اقدام مجدد

 ASSIP -3-2-3مرحله به مرحله :بازیابی
برنامه درمانی  ،ASSIPدر  4جلسه انجام میشود .پس از اتمام جلسات درمانی نامههایی به بیمار
ارسال میشود تا رابطهی بیمار و درمانگر با یکدیگر حفظ شود .در صورت نیاز میتوان جلسات
دیگری به درمان افزود
جلسه  :1مصاحبهی حکایتی :در این جلسه از بیمار دعوت میشود داستان اقدام به خودکشیاش را
برای درمانگر تعریف کند .این مصاحبه ضبط میشود .در پایان جلسه ،باید وضعیت خودکشی فرد را
بررسی کرد ( .ضمیمهی  4را ببینید).
جلسه  :2پخش فیلم :در این جلسه بیمار و درمانگر با یکدیگر فیلم جلسهی مصاحبه یا گزیدهای از
آن را تماشا میکنند .درمانگر میتواند برای پرسیدن سواالت یا اخذ اطالعات بیشتر فیلم را متوقف
کند .بیمار هم میتواند برای اینکه نکات جدیدی به مصاحبه اضافه کند یا اطالعات جدیدی وارد کند،
فیلم را قطع کند .در پایان جلسه بیمار ،جزوهی مکتوبی از "خودکشی بیماری نیست بلکه فقط یک
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کنش است" را دریافت میکند سپس آن را مطالعه میکند و بهعنوان تکلیف خانه باید نظراتش را
بنویسد ( .ضمیمهی  3را ببینید) .درمانگر فرمولبندی موردی را مینویسد ،و روی آسیبپذیریها و
عوامل منجر به خودکشی تمرکز میکند.
جلسه  :3بازخوراند بیمار با توجه به اقدامات تکالیف منزل مورد بحث قرار میگیرد .فرمولبندی
موردی مکتوب ،عالئم هشداردهنده ،و استراتژیهای ایمن فرد در آینده با همکاری بیمار و درمانگر
تکمیل میشود .درمانگر این جزوه را به بیمار ارائه میدهد .یک نسخه از آن به دیگر متخصصان و
درمانگران و درصورت امکان به افراد مهم و موثر در درمان بیمار داده میشود .بهعالوه ،بیمار کارتی
حاوی جمالت امیدوارکننده دریافت میکند .این کارتها بهاندازهی کارتهای اعتباری است و شامل
مواردی مانند اهداف طوالنیمدت ،عالئم هشداردهنده و استراتژیهای رفتاری ایمن بهعالوهی کارت
بحران جهت اطمینان حاصل کردن از دسترسی آسان و سریع بیمار به سیستم مراقبتی داده میشود.
جلسهی  :4مواجه با اقدام به خودکشی اخیر بیمار .استراتژیهای سالم با مشاهدهی فیلم مصاحبه
حکایتی بحران خودکشی بیمار آزمایش میشود و تمرین میشود.
تماس های تلفنی :همراه با جلسات رودررو .تماس های منظم تلفنی با بیمار گرفته می شود .این
تماس ها موجب تداوم ارتباط درمانی میشود .این تماس ها یادآورهای خطر خودکشی طوالنیمدت و
اهمیت استراتژیهای ایمن هستند.

جلسات درمان :ASSIP
ملزومات اتاق ( شرایط الزم اتاق):
دوربین فیلمبرداری (موبایل بیمار درصورت امکان) برای جلسهی اول مورد نیاز است .قبل از مالقات
کردن بیمار ،درمانگر باید اتاق را آماده کند .باید  2صندلی در زاویهی بین  31تا  121درجه قرار
بگیرد .دوربین باید روی بیمار و درمانگر متمرکز باشد .برای جلسه دوم و آخر ،برای پخش فیلم
سیستم پخش فیلم و مونیتور الزم است .برای پخش فیلم درمانگر و بیمار کنار هم مینشینند ( شکل
 3را ببینید).
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جلسه اول:
بیمار تشویق میشود که به صورت داستان سرایی در مقابل ضبط تصویر برداری داستانی که منجر به
اقدام به خودکشی شد بیان کند .با بیان این داستان به درک مشترکی با بیمار از وقایعی که بیمار را
به خودکشی سوق داده است میرسیم .در این روند به اسیب پذیرهای ویژه بیمار ،عوامل شروع کننده
نیز آشنا می شویم .این جلهس  21تا  41دقیقه طول می کشد.
قبل از بیان داستان وقایع از سوی بیمار ،منطق روش  ASSIPبیان می شود .تعداد جلسات ،ضرورت
ضبط جلسه اول و استفاده از ان در جلسات بعدی و نیز استمرار تماس های بعدی به صورت تلفن به
توافق با بیمار رسیده میشود .در نهایت فرم رضایت نامه زیر تکمیل می شود.
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درمان مختصر پس از اقدام به خودکشی
برنامه مداخله مختصر برای اقدام به خودکشی
این درمان مختصر چهار جلسه ای که پس از اتمام آن تماس های تلفنی به مدت یک سال ادامه
خواهد شدات ،یک روش درمانی برای اقدام کنندگان به خودکشی می باشد .پس از اقدام به خودکشی
 ،خطر اقدام محدد برای چند اسل بعد از وحود دارد .بنابراین اساسی است که که به کمک شما ،ما
(درمانگر) تالش می کند که زمینه اقدام به خودکشی درشما درک کند و پس از ان یک راهکار امن
برای اینده تدوین خواهد شد .این مداخله مختصر جایکگزی درمان های کالسیک و طوالنی مدت
نخواهد شد . .ما به شما اطمینان میدهیم که با رضایت شما ،افراد مختصص که در درمان شما درگیر
هستند در باره مالک های ایمن این روش مطلع خواهند شد.
نام و نام خانواندگی مشاور
.................................................
من موافقت خودم را برای دریافت برنامه مداخله مختصر پیش گیری از خودکشی توسط
کارشناس بهداشت روان فوق الذکر اعالم میدارم
نام و نام خانوادگی مراجع ............................
شماره تلفن ............................................
امضاء ..................................................
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درمان مختصر پس از اقدام به خودکشی
برنامه مداخله مختصر برای اقدام به خودکشی
ضبط ویدیویی جلسه اول-رضایت نامه
مراجع زیر موافقت خود را با ضبط ویدئویی مصاحبه با وی را به عنوان جلسه اول درمان دارد .برنامه
ضبط شده در جلسه دوم و چهارم درمان استفاده و بازبینی خواهد شد .بعالوه ،برنامه ضبط شده
منحصرا توسط فرد مسئول درمان مراجع بازبینی خواهد شد .نام و مشخصات مراجع و سایر افرادی
که در این برنامه ضبط شده کامال محرمانه نگهداری خواهد شد .درمانگر زیر مسئولیت حفظ اسرار
بیمار را خواهد داشت.
مراجع امضاء کننده زیر حق این را دارد هر زمان که بخواهد این توافق نامه را ملغی اعالم نموده و
برنامه ضبط شده پاک شود.
من تایید می کنم که کامال از برنامه مداخله مختصر آگاه شده و هدف از ضبط دیدئویی را درک
نمودم .من از مفاد این توافق نامه کامال اگاه شدم.
نام و نام خانوادگی مراجع ............................
شماره تلفن ............................................
امضاء ..................................................
من تایید می کنم که من مسئول حفظ و نگهداری اسرار مراجع فوق می باشم.
نام و نام خانواندگی مشاور
.................................................
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ساختار جلسه اول:
درمانگر می پرسد:

 اجازه بدهید که از زبان خود شما بشنویم که چطور شد که شما به این نقطه
رسیدید که میخواهید خود را بکشید و یا به خود آسیب برسانید؟ معموال در
پشت هر اقدامی یک داستان و مجموعه وقایع وجود دارد .اجازه بدهید که
داستان شما را گوش کنیم.
در میانه بیان داستان هر کجا الزم بود بیمار توضیح بیشتری بدهد میتوان از وی
بخواهیم که این بخش را توضیح بیشتری بدهد

 میتوانی در مورد رابطه خود با  ........بیشتر توضیح بدهید
 میتونی به من بگی چی شد که به فکر صدمه زدن به خودت افتادی
اگر الزم شد میتواند جلسه اول را در دو جلسه بگزار نمایید که تمام داستان از سوی
بیمار بیان شود.
پس از اتمام بیان داستان از سوی بیمار اینگونه میشود خالصه نمود:

ممنون از بیان داستان خود .اینطور میتوانم خالصه کنم که شما چندین واقعه جدایی
داشتید و در کودکی نیز واقعه دردناکی برای شما رخ داد .طی  6ماه گذشته خلق افسرده
ای داشتید و به شدت احساس نا امیدی می کردید.
در پایان جلسه اول حتما وضعیت خطر اقدام مجدد به خودکشی در مراجع را ارزیابی
کنید (ضمیمه  4و  .)5در صورت جدی بودن خطر اقدام مجدد با روانپزشکی بیمار تماس
بگیرد و بیمار را به وی معرفی نمایید.
در انتها جلسه ،یافته ها جمع بندی و مکتوب می شوند .نیم تا یک صفحه.
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جلسه :2
جلسه دوم معموال یک هفته بعد برگزار میشود .در این جلسه تمام ویدیو با مراجع مرور
می شود .وقایع و هیجانات بیان شده دقت و مرور می شود .مرور برنامه ضبظ شده مقدمه
و زمینه ای را برای ایجاد ساختار جدید شناختی و هیجانی برای بیمار اهمیت دارد.
با مرور برنامه ضبط شده به خود بیمار از هیجانات و واکنش های شناختی خود به وی
پسخوراند داده می شود .بیمار خود را مالحظه کرده و می بیند.
ساختار جلسه دوم:
از بیمار بپرسید :جلسه اول چطور بود؟
اگر بیمار امادگی دیدن ویدئو را نداشت جلسه دوم نیز ادامه جلسه اول خواهد بود .به بیمار اجازه
دهید که بیشتر صحبت کند
به بیمار بگویید:

حاال اجازه بدید که مصاحبه شما را با هم ببینیم .هر کجا که صالح دید قطع می کنیم تا شما
توضیحات بیشتری بدید .و یا ممکن است من نیاز به اطالعات بیشتری داشته باشم که ضبط را قطع
می کنم و سواالت خودم را می پرسم.
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ضمن تماشا فیلم برای گشوده شدن بیشتر زوایای رفتاری بیمار میتوانید فیلم را نگهدارید و بپرسید:

اینجا که این حرف زدید چه احساسی داشتنید
وقتی که اینکار را کردی چه فکری به ذهنت خطور نمود
در این شرایط که قرار داشتی فکر میکنی میشد کار دیگری بجای اقدام به خودکشی انجام داد؟
در پایان جلسه الزم است یافته ها جمع بندی شوند .شامل:


تکلیف خانه
قبل از ترک بیمار  ،ضمیمه  3را که جزوه مختصری است برای اگاهی بیشتر از رفتار خودکشی به
بیمار بدهید .با خواندن ان بیمار و درمانگر به توافق و اشتراک دیدگاه بیشتری نائل خواهند آمد.
ضمن مشاهده فیلم به هیجانات بیمار ،واکنش های انطباقی و غیر انطباقی توجه می شود .واکنش
های جایگزین با بیمار میتواند مورد بررسی قرار گیرد .این جزوه به بیمار کمک می کند که به چالش
های جدید فکری مواجه شده و هدف ان دست یافتن به تفکر صحیح از عمل اقدام به خودکشی است.
ارزیابی خطر اقدام مجدد در پایان جلسه الزم است.

جلسه سوم
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هدف از این جلسه جمع بندی یافته ها از بیمار و تدوین راهکارهای پیشگیری از اقدام مجدد می
باشد .در این جلسه نوشته ها و یافته ای جلسات اول و دوم توسط درمانگر آورده میشوند و با بیمار به
مشارکت گذاشته می شوند .در این جلسه اقدامات زیر انجام می شود:
 مرور یافته ها در مورد زمینه ،حوادث ،عوامل شروع کننده و تحریک کننده ،آسیب پذیرهای
دوران کودکی
 تعیین اهداف میان مدت و دراز مدت
 تعیین عالیم هشدار دهنده برای اقدام به خودکشی
 تعیین راهکاری ایمن برای بیمار
ساختار جلسه سوم
از بیمار می پرسیم:

 جلسات قبلی چگونه بود؟
 مروری بر تکالیف تعییین شده برای بیمار در جلسات اول و دوم
 نظر شما در مورد جزوه داده شده چی است؟
 مروری بر نوشته های بیمار در تکلیف منزل
جمعبندی بیمار شامل محور های زیر خواهد بود:
 .1زمینه .نیم تا یک صفحه
 .2مالک های مهم برای ایمن سازی من در اینده
 .aمالک های طوالنی مدت
 .bعالیم هشدار دهنده
 .cراهکارهای ایمن سازی علیه اقدام به خودکشی
 .iاول:
 .iiدر فاز حاد
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امضاء بیمار .........................................
امضاء درمانگر ....................................
نمونه آن در ضمیمه  7دیده میشود

یافته ها و راهکارهای بیمار در جدولی تدوین شده و تحویل بیمار داده میشود .الزم است که بیمار بر
روی ان تمرین نماید.
پایان دادن به جلسه سوم .با نوشتن جدول فوق جلسه سوم پایان می پذیرد .در مورد ضرورت جلسه
 4میتوان اینجا تصمیم گرفت .جلسه  4برای تمرین بر جدولی است که در جلسه سوم تهیه شده
است .اگر بیمار نیاز داشت میتوان ان را برگزار نمود.

برقراری ارتباط مستمر با بیمار از طریق تماس تلفنی
پس از پایان جلسات مداخله ،در انتها قرار گذاشته میشود که طبق برنامه زیر با بیمار به
فواصلی که در اینجا امده است تماس تلفنی گرتهف خواهد شد تا در مورد نحوه پیگیری
درمن و نیز مدیریت افکار و رتفار اختمالی اقدام به خودکشی مجد با وی تماس گرفته
خواهد شد.
 هفته اول پس از ترخیص
 هفته دوم
 هفته چهارم
 ماه دوم
 ماه سوم
 ماه چهارم
 ماه ششم
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 ماه هفتم
 ماه هشتم
 ماه نهم
 ماه دهم
 ماه یازدهم
 ماه دوازدهم
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ضمائم
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ضمیمهی دو :برگهی اطالعات برای متخصصان سالمت:
درمان مختصر پس از وقوع بحران خودکشی( :برنامهی مداخلهی مختصر خودکشی) ASSIP:
این مداخله بهعنوان درمان معمول برای تمامی بیمارانی که اقدام به خودکشی کردهاند ،توصیه می-
شود .وجود تاریخچهی اقدام به خودکشی عامل خطر اصلی اقدام مجدد به خودکشی است .این خطر
حتی تا سالها باقی میماند .و طی یک سال پس از اقدام به خودکشی در باالترین سطح است.
 ،ASSIPدرمانی ساختاریافته است که روی خودکشی بیمار تمرکز میکند و هدف آن فهم تاریخچهی
بحران خودکشی بیمار است و به دنبال باالبردن امنیت و سالمت بیمار در آینده استASSIP .
برنامهی پیگیری جایگزین دیگری ندارد اما درمانگری که به دنبال درمان بیماری است از فرایند
درمان مطلع خواهد شد و نسخهای مکتوب از درمان را دریافت خواهد کرد.
بیمارانی که در بخش اورژانس پذیرش میشوند بهطور مرتب اطالعاتی دربارهی  ASSIPدریافت می-
کنند .از آنها خواسته میشود فرم رضایتنامه را تکمیل کنند تا بتوانیم با آنها در بخش بستری یا
منزلشان تماس برقرار کنیم.
ساختار :ASSIP
بهطور معمول این درمان مختصر از  4جلسه تشکیل میشود .جلسات پس از برقراری تماس که به
صورت مکتوب صورت میگیرد ،تشکیل میشود .جلسهی اول مصاحبهی روایتی است .در این جلسه
روی سابقهی بحران خودکشی تمرکز میشود .مصاحبه با رضایت کتبی بیمار ضبط میشود.
جلسهی دوم :نمایش فیلم است .درمانگر و بیمار با یکدیگر مصاحبهی ضبط شده را تماشا میکنند و
برای اینکه اطالعات بیشتری بهدست آورند فیلم را متوقف میکنند .بیمار ،جزوهی روانی آموزشی
دریافت میکند تا آن را مطالعه کند و بهعنوان تکلیف منزل پیشنهاداتی ارائه کند.
جلسهی سوم :تکمیل فرمولبندی مکتوب از آسیبپذیری فرد و اتفاقاتی که منجر به برانگیختگی و
پیدایش بحران خودکشی میشود .اقدامات پیشگیرانهی فردی بهصورت مشترک نوشته میشود .این
نوشتهها بهاندازهی کارتهای اعتباری با محتوای امیدوارکننده است و به بیمار ارائه میشود.
جلسهی چهارم :مواجههی مختصر :در این جلسه استراتژیهای سازگارانه با بهرهگیری از مصاحبهی
حکایتی ضبطشده ،تمرین میشوند.
نامههای استانداردشده :برقراری تماس با استفاده از نامههایی که بهصورت منظم بهمدت  2سال داده
میشود؛ در سال اول هر  3ماه یکبار و در سال دوم هر  6ماه یکبار.
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ضمیمهی  :3تکلیف منزل:
جزوه آموزشی :خودکشی رفتاری منطقی نیست
بسیاری از ما در زندگیمان لحظاتی داشتیم که در آن به خودکشی بهعنوان راهحلی ممکن برای
برطرف کردن شرایط سخت زندگی نگاه میکردیم .بسیاری از افراد خواهند گفت که ما آزادی انتخاب
داریم اگرچه ،ذهن افرادی که دست به خودکشی میزنند محدودیتهای زیادی در انتخاب دارد.
رنج روانی:
بحران حاد خودکشی ،معموال نتیجهی تجاربی است که اساسا درک خودِ فرد را تهدید میکند .حاالت
ذهن همراه ،اغلب بهعنوان رنج روانی یا روانشناختی شدید توصیف میشود .این رنج ممکن است
خیلی شدیدتر از رنج فیزیکی باشد .این حالت اغلب بواسطهی تجارب منفی مانند شکست ،از دست-
دادن رابطه ،یا شکست در رسیدن اهداف مهم فردی برانگیخته میشود .زمانی که ما از خودمان متنفر
میشویم یا خودمان را با خودسرزنشی طرد میکنیم ،این حالت خطرناکتر میشود – یعنی زمانی که
ما شروع میکنیم برضد خودمان عمل کنیم .وقتی ما در مواجهه با تجارب دردآور راهحلی پیدا نمی-
کنیم ،حالت هشدار برانگیخته میشود که ممکن است کنترل آن سخت باشد .افرادی که دست به
خودکشی میزنند گزارش میکنند که آنها اصال خود واقعیشان نیستند و در حاالتی شبیه به خلسه
عمل میکنند و اینکه احساس میکنند که با بدن فیزیکیشان ارتباطی ندارند و حتی هیچ دردی
احساس نمیکنند .این حالت روانی تجزیه نامیده میشود ،به این معنی است که ادراک خود واقعی
فرد دچار تحریف شده .در این مواقع بهلحاظ عملی فکر کردن و رفتار کردن بهصورت عاقالنه
غیرممکن است .در این مواقع افراد از تغییر کردن و فروکش کردن تجربهی هشدار و رنج شدید ناامید
میشوند.
آیا بعضی حاالت روانشناختی را میشناسی؟ لطفا تجربهی خودتان را توصیف کنید

مغز هیجانی و مغز عقالنی:
مطالعات زیادی روی مغز انجام شده تا دربارهی آنچه در زمان تجربهی بحران حاد خودکشی در مغز
رخ میدهد ،اطالعاتی بدست دهد .بهطور معمول رفتارمان نتیجهی ترکیب هماهنگ دو ناحیهی اصلی
مغز است :از یکطرف مغز هیجانی که معموال در ناحیهی لیمبیک واقع شده است و از طرف دیگر
مغز منطقی عقالنی که در کرتکس پیشانی واقع شده است.
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در مغز هسته ای بنام آمیگدال وجود دارد که مسئول شناسایی موقعیتهای تهدیدآمیز و پاسخهای
رفتاری سریع است .موقعیتهای تهدیدآمیز منجر به تحریک پاسخ استرس حاد و وارد شدن ماده
شیمیایی بنام آدرنالین به خون میشود .این امر واکنش جنگ  -گریز نامیده میشود ،الگوی واکنشی
که میتوان آن را طی سیر تکاملی یافت .هورمونهای استرس که در موارد اقدام به خودکشی در
خون باال میرود ( آدرنالین ،و کورتیزول) ،بهشدت عملکرد و فعالیت ناحیهی پیشانی مغز را کاهش
میدهد .ناحیهی فرونتال بخشی از مغز است که مسئول حل مسئله ،برنامهریزی ،و تفکر منطقی است
که هماهنگ با زندگینامهی خودمان است .در شرایط استرس هیجانی حاد ،این کارکردها بههیچ
عنوان دردسترس نیست.
ما میخواهیم بدانیم که مسائل گفته شده در باال چه معنا و مفهومی برای شما دارند.
لطفا نظرتان را بنویسید:

رفتارهای آسیب به خود در مغز ذخیره میشوند:
زمانیکه ما بحران خودکشی را تجربه میکنیم ،بهویژه بعد از اقدام به خودکشی ،بعضی از تجارب
عاطفی استرسزا و حتی بعضی تجارب آسیبزا در مغز بهعنوان چیزی که حالت خودکشی نامیده
میشود ،ذخیره و اندوخته میشود .این به این معنی است که زمانی که دوباره این حاالت بوسیلهی
موقعیت مشابه برانگیخته میشوند ،فعال خواهند شد .پس از خودکشی بهعنوان یک راهحل و یک
پاسخ رفتاری دردسترس به تجربهی رنج روانی درخواهد آمد .بنابراین تعجبآور نیست که اقدام به
خودکشی برای بار اول یک عامل خطر مهم برای اقدام به خودکشیهای بعدی یا خودکشی مکرر در
آینده باشد.
متاسفانه ،این میزان خطر طی سالها برانگیخته خواهد بود .این امر دلیل اصلی برای برقراری و
پرورش استراتژیهای ایمن و سالم برای بحرانهای آینده خواهد بود.
نظر شما دربارهی بحران خودکشی گذشته چیست؟
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عواملی که منجر به افزایش خودکشی میشود:
تجارب آسیبزای دوران کودکی و سنین کمتر ،فرد را نسبت به پاسخ استرسی غیرقابل کنترل در
موقعیتهای عاطفی تهدیدکننده در بزرگسالی ،آسیبپذیر میکند .و بنابراین خطر خودکشی را
افزایش میدهد.
بعضی تجارب آسیبزا عبارتند از :سوءاستفادهی جنسی ،بدرفتاری و خشونت در خانواده و بیتوجهی
و جدایی .اینها تجاربی هستند که در کودکی و نوجوانی اتفاق میافتند و با رنج روانی همراهند و تاثیر
طوالنیمدتی روی فرد برجای میگذارند .از آنجا که فرونتال در دوران نوجوانی رشد مییابد ذهن فرد
نوجوان بهویژه منوط به پرخاشگری و تحریکپذیری است .تحریکپذیری و خشم هر دو عامل خطری
برای اقدام به خودکشی و خودکشی هستند.
آیا احتمال دارد که درمورد شما تجارب منفی اولیه عامل خطر اصلی خودکشی باشد؟
نظر شما چیست؟

افسردگی:
افسردگی عامل خطر مهمی در اقدام به خودکشی است .افراد افسرده تمایل دارند خود را سرزنش
کنند .امید به خوب شدن در آنها بسیار پایین است .در حالت افسردگی ،افکار خودکشی بهطور مکرر
ظاهر میشوند .در افسردگی که اغلب نتیجهی تجارب عاطفی استرسزا است عملکرد فرد تغییر پیدا
میکند و نمیتوان به حالت آسیبشناختی آن صرفا با نیروی اراده غلبه یافت.
در این حاالت بهویژه فعالیت عصبی در قشر فرونتال کاهش مییابد ،ظرفیت حل مسئله ضعیف می-
شود و ادارک خود بهصورت منفی در میآید ( بهطور مثال من شکست خورده هستم ،من باری روی
دوش خانواده هستم ،کارها هرگز خوب نخواهند شد) .تمامی این موارد میتواند به این فکر منجر
شود که خودکشی تنها راه حل ممکن است .بنابراین بسیار مهم است که عالئم افسردهساز را
شناسایی کنیم و بهصورت آزادانه دربارهی افکار خودکشی صحبت کنیم .متخصصان سالمت روان
میدانند که افسردگی را میتوان بهصورت موفقیتآمیزی درمان کرد .همینکه افراد احساس بهتری
داشته باشند تکانههای خودکشی ناپدید میشود.
□ من معتقدم که افسردگی در مورد من عامل خطر مهمی بوده است.
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□ من مشکالت دیگری در زمینهی سالمت روان دارم
لطفا شرح دهید:

شما باید بدانید وقتی در حالت خودکشی هستید چه کارهایی باید انجام دهید:
روش روبرو شدن با بحران هیجانی در هر فرد متفاوت است و به عوامل مختلفی بستگی دارد .افراد
بسیاری میتوانند با رنج روانی مقابله کنند .شاید به این دلیل که آنها آموختهاند که ( به این حقیقت
رسیدهاند که ) حاالت بهظاهر غیرقابل تحمل همیشگی نیستند .و شاید به این دلیل که چون مغزشان
برای مواجه با بحران شدید یا استرس شدید بهتر مجهز شده است .اگرچه برای بسیاری از افرادی که
در شرایط بحرانی قرار میگیرند مهم است که پیش فردی بروند که بتوانند دربارهی آشفتگیهای
درونی خود صحبت کنند .اگر فرد تاریخچهی اقدام به خودکشی داشته باشد ،بسیار مهم است که از
عالئم هشداردهندهی اولیه آگاه باشیم و قبل از اینکه حالت خودکشی فعال شود و بهراه بیافتد و
زمانی که تکانههای هیجانی و تجزیه ظاهر شود ،عکسالعمل نشان دهیم .بسیار مهم است که قبل از
اینکه اقدام به خودکشی صورت گیرد فهرستی از استراتژیهای کمککننده داشته باشیم تا از این
فهرست بهعنوان ابزاری برای جلوگیری از بروز ازدست دادن واقعیت ،استفاده کنیم.
بعضی چیزهایی که میتوان داخل این فهرست قرارداد عبارتند از :استراتژیهای کمک به خود مثل
پیادهروی ،مهمانیرفتن ،دید و بازدید با همسایه و  . ....اما باالتر از همه این است که ،فهرستی از
اسامی و اطالعاتی از افرادی که میتوانند به فرد کمک کنند را باید داشته باشیم .این افراد میتوانند
اعضای خانواده ،یا دوستان باشند یا شماره تلفن مراکز بحران ،شمارهی مشاور ،و متخصصان سالمت
مانند پزشک خانواده ،روانپزشک ،روانشناس ،و  ...که دانش و تجربهی کار با افرادی که با بحران
خودکشی حاد روبهرو بودند را دارند.
فکر میکنم در مورد من موارد زیر مفید و کمککننده خواهند بود.
1
2
3
4
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متخصصان و موسساتی که میتوانم به آنجا سر بزنم:
1
2
3
4
لطفا سعی کنید به سواالت پاسخ دهید و این جزوه را برای جلسهی بعد بیاورید.

ضمیمهی  :4ارزیابی خطر اقدام مجدد به خودکشی
پرسشنامه موقعیت خودکشی

4

در حین کار با افرادی که اقدام به خودکشی کردهاند ،درمانگر باید خطر خودکشی مجدد را ارزیابی
کند و جهت حمایت از بیمار اقداماتی انجام دهد .چون  ASSIPیک درمان اضافی به درمان معمول
است .تدوینگران این طرح درمانی در محیط کاریشان معموال بیمارانی را ویزیت میکنند که در
بخش روانی بستری شدهاند یا پس از اقدام به خودکشی بهعنوان بخشی از درمان بهصورت بیماران
سرپایی ویزیت میشوند .بنابراین ،در این بافت انتظار میرود که درمانگر  ASSIPیک ارزیابی بالینی
کامل شامل تشخیص روانپزشکی یا ارزیابی خطر خودکشی را انجام دهد .اگر بیمار تحت مراقبت
سرپایی یا بستری حرفهای همزمان قرار ندارد ،ممکن است الزم باشد که با استفاده از  SSFدر پایان
هر جلسه ارزیابی خطر تکرار شود .در موارد خطر حاد خودکشی ،ممکن است پذیرش در بخش
روانپزشکی مورد نیاز باشد .بیمارانی که اقدام به خودکشی کردهاند اغلب تمایل ندارند دربارهی
هدفشان از خودکشی صحبت کنند ،مخصوصا زمانی که با سواالت زیادی بمباران میشوند .ارزیابی
خطر اقدام به خودکشی فعلی (بهطور مثال حاال و طی چند روز آینده) نیازمند ارزیابی و برآورد
آسیبشناسی فرد است پایه و اساس اعتماد که منجر به ارزیابی واقعی از میزان خطر اقدام به
خودکشی حاضر میشود ،تنها زمانی امکانپذیر است که بیمار احساس کند که درمانگر تالش میکند
تا شرایط فردی بحران خودکشیشان را دریابد.

Suicide Status Form
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درمانگر ،از این پرسشنامه در پایان جلسه اول استفاده میکند .خیلی مهم است که درمانگر و بیمار
گام به گام پیش بروند و اینکه درمانگر بهطور مختصر قبل از اینکه فرم را پر کند سواالت را بهطور
مختصر توضیح دهد .بهتر است به آیتمهای  1تا  5دوبار پاسخ داد :یکبار برای بحران خودکشی اخیر
و بار دوم برای اینجا و اکنون .پس از مصاحبهی روایتی که اغلب بار عاطفی دارد SSf ،ابزار مناسب و
مفیدی برای تشریح و گزارشگیری است ،چراکه دارای مجموعه سواالت ساختاریافته است که روی
جنبههای رایج اقدام به خودکشی حاد متمرکز است.
مطالعه روی عوامل خطر خودکشی ،تعداد زیادی از عوامل خطر بالینی و فردی را روشن ساخته است.
اگرچه آنها برای ارزیابی خطر خودکشی در طوالنیمدت مرتبط و مناسب هستند آنها معموال در
ارزیابی اقدام به خودکشی حاد ارزش کمی دارند .اگرچه ،ارزیابی خطر خودکشی جامع و مشروح
عالوهبر  ،SSF-IIIشامل لیستی از سواالت مرتبط با جنبههای بالینی و فردی مرتبط با خودکشی می-
شود:
ناراحتی و رنج روانی:
 ماهیت ناراحتی و رنج درونی فرد چیست؟ میزان آن چقدر است؟ منابع اصلی و مهم ناراحتی کدامند؟معنا ،انگیزه:
 ادراک فرد از مشکل واقعی چیست؟ فرد معنای حوادث اخیر را چگونه تعبیر میکند؟ انگیزهی فرد از آسیبرساندن به خودش چیست؟ آیا فرد معتقد است که تغییر دادن و عوض کردن مشکل امکانپذیر است ،و اینکه آیا آنهاقادر خواهند بود برای تغییر شرایط کاری انجام دهند؟
حاالت روانی /شرایط روانی در خطر:
 حاالت روانی مرتبط با خطر باالی خودکشی شامل ناامیدی ،یاس ،بیقراری ،شرمندگی،خشم ،گناه ،و نشانههای روانپزشکی است .بالینگران ،باید بهدنبال این احساسات باشند و
مستقیما دربارهی وجود این احساسات تحقیق کنند .بهنظر میرسد تشخیص روانپزشکی
عالیم افسردهساز حاضر یک عامل خطر ویژه باشد.
تاریخچهی رفتار خودکشی:
 آیا قبال فرد به خودش آسیب رسانده است؟32

 شرایط و اقدام به خودکشی قبلی چه بوده است؟ شباهت بین شرایط قبل با شرایط کنونی وجود دارد؟ آیا تاریخچهی خودکشی در دوستان یا اعضای فامیل بوده است؟افکار جاری خودکشی
 آیا در حال حاضر فکر یا احساس خودکشی وجود دارد این افکار کدام هستند .محتوی ان را تعیین کنید :گناه ،هذیان ،فکر ملحق شدن) این افکار چه زمانی شروع شدند چند وقت یکبار این افکار میایند تا کی این افکار ادامه می یابند ایا فرد قادر به کنترل این افکار هست چه عواملی مانع از این شده که فرد روی این افکار عمل نکندشرایط و موقعیت اقدام به خودکشی
 چه وقایعی باعث بروز اقدام شده است مانند از دست دادن عزیزی ،یا شغلی یا سایر موارد ایا فرد وصیت نامه بر جا گذاشته است ،یا کارهای خود را سروسامان داده است برای بدهی یانوشتن نامه خدا حافظی یا بخشیدن اموال
میزان کشنده بودن روش خودکشی
 آیا روش خودکشی برگشتناپذیری برای مثال پرش از ارتفا یا شلیک کردن انتخاب شدهاست؟
 آیا فرد تالش برای پیدا کردن اطالعاتی دربارهی روشهای خودکشی کرده است یا آیااطالعی از ابزار و روشهای کشنده در اختیار دارند؟
ظرفیت مقابله
 آیا فرد قابلیت و توانایی وارد شدن به اتحاد درمانی دارد؟33

 آیا فرد استراتژیهای مقابلهای قوی و اثربخشی را میشناسد؟ انگیزهی فرد از اقدام به آسیبزدن به خودش چیست؟ آیا فرد معتقد است که توانایی ایجاد تغییر در شرایط را دارند و آیا قادرند آن را بهکار ببرند؟ افکار خودکشی حاضر: آیا فکر خودکشی و احساسات مربوط به خودکشی موجود است؟ این افکار چه هستند؟ این افکار از چه زمانی آغاز شدهاند؟ فراوانی این افکار چقدر است؟ چقدر شایع هستند؟ آیا فرد میتواند آنها را کنترل کند؟ چه چیزی باعث میشود فرد از اقدام براساس این افکار باز بماندکشندهبودن ابزار و روش خودکشی:
 آیا روش انتخابشده برای خودکشی کشنده است؟ آیا فرد تالش میکند اطالعاتی دربارهی روشهای خودکشی جمعآوری کند؟ آیا فرد ظرفیت ورود به اتحاد درمانی را دارد؟ آیا فرد با استراتژیهای مقابلهای اثربخش و قوی آشنایی دارد؟ فرد چگونه حوادث و استرسزاهای قبلی را مدیریتکرده است؟ استراتژیهای حلمسئلهیاحتمالی چه هستند؟
 آیا حمایتهای اجتماعی ( مثل خانواده ،دوستان و  )...وجود دارد؟ آیا فرد میتواند از آنهااستفاده کند؟
 آیا فرد انگیزهای برای همکاری با تیم درمان دارد؟ آیا فرد تاریخچهی پرخاشگری یا رفتار تکانشی دارد؟ (پرخاشگری ،و تحریکپذیری عاملخطر کمتر پیشبینی کنندهای برای خودکشی است؟
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مدیریت و کنترل خودکشی
مراحلی که بعد از خودکشی انجام میشود باید مستقیما با ارزیابی خودکشی بیمار ارتباط داشته باشد.
مهمترین جنبه ،درستی ارزیابی درمانگر است .امتناع از درمان ،اتحاد درمانی ضعیف ،شک و تردید ،و
درگیری کم در ارزیابی ،از دالیل مهم قصد اقدام مجدد به خودکشی است .دیگر عوامل خطر باال،
افسردگی شدید ،نشانههای روانپزشکی ،سوءمصرف مواد ،خشم و خصومت است .برای بیمارانی که در
خطر باالی خودکشی هستند یا اعتماد به درمانگر پایین است یا در افرادی که تغییرپذیر هستند
بازارزیابی چهرهبهچهره باید در  24ساعت آینده صورتگیرد .طرحریزی احتمالی برای ارزیابی مجدد
باید انجام شود.
تصمیمگیری برای بستری کردن بیمار باید در محیط بالینی و درصورت امکان با مشارکت کردن خود
بیمار انجام شود.
بیمارانی که درخطر باالی اقدام به خودکشی هستند نیارمند محیطی امن هستند ،نظارت نزدیک و
پیوسته باید انجام گیرد .ارزیابی خطر باید در  24ساعت آینده تکرار شود .مقیاسهای ویژهی
خودکشی ،مانند ازبین بردن عوامل خطر ،ارتباط ضعیف و کم با دیگر افراد ،قوانین و محدودیتهایی
برای بیرون رفتن موردنیاز است.
بیمارانی که میزان خطر اقدام به خودکشی در آنها پایین است را میتوان بهصورت سرپایی ارزیابی و
پیگیری کرد .بهطور معمول درصورت امکان ارزیابی بالینی اولیه توسط متخصص هر  48ساعت انجام
شود .بیمارانی که نتوانستند ویزیت شوند را باید با تلفن ،یا ویزیت در منزل ارزیابی کرد .استفاده از
دارودرمانی به تشخیص و شدت آسیبشناسی بستگی دارد.
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ضمیمهی پنجم :فرم وضعیت خودکشی-نسخه 3
بخش ( Aبیمار)
هر بخش را براساس چگونگی احساسات حال حاضرتان پر کنید
سپس آن را براساس اهمیت از  1تا  =1( 5کم اهمیتترین و  =5باالترین اهمیت) رتبهبندی کنید.
رتبه-
بندی
 )1رنج روانشناختی (صدمه ،غم و اندوه ،رنج روانی) .نبود استرس ،عدم رنج و درد
فیزیکی
رنج و درد پایین  5 4 3 2 1رنج و درد باال
چیزی که بیشترین درد و رنج را باخود بههمراه دارد؟
 )2رتبهبندی استرس ( احساس کلی شما از تحتفشار بودن یا درهم شکستن)
استرس پایین

1

2

3

4

5

استرس باال

تا جائیکه من فهمدیم چیزی که بیشترین درد و رنج را ایجاد می کند اینکه؟
 )3رتبهبندی بیقراری ( ضرورت عاطفی هیجانی ،احساس نیاز به انجام دادن کاری؛
تحریکپذیر نبودن ،عدم دلخوری)
بیقراری باال
5 4 3 2
بیقراری پایین 1
من احساس میکنم وقتی  ......کاری انجام دهم
 )4رتبهبندی ناامیدی ( انتظار شما از اینکه کارها بهتر نخواهد شد)
 5ناامیدی باال
ناامیدی پایین 4 3 2 1
من بیشتر از  .................ناامید میشوم
 )5رتبهبندی تنفر از خود ( احساس کلی شما از دوستنداشتن خود ،اعتماد به نفس
نداشتن ،عدم احترام به خود)
 5تنفر از خود باال
تنفر از خود پایین 4 3 2 1
آن چیزی که باعث میشود از خودم متنفر شوم:
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 )6رتبهبندی خطر خودکشی
2
 )7خطر پایین 1
خودم را نمیکشم

4

3

 5خطر باال
خود را خواهم کشت

 )1چه میزان از علت خودکشیتان با افکار و احساساتی که از خود داشتید ارتباط دارد؟
اصال
1
2
3
4
5
کامال
 )2چه میزان از علت خودکشیتان با افکار و احساساتی که از دیگران داشتید ارتباط دارد؟
اصال
1
2
3
4
5
کامال
لطفا دالیلی که باعث میشود بخواهید زنده بمانید یا دالیل میل به مردن را بنویسید ،سپس
آنها را براساس اهمیتشان رتبهبندی کنید.
رتبه

دالیل زنده ماندن

رتبه

دالیل میل به مردن

میل من به زنده ماندن به میزان زیر است
1
1
2
3
4
5
6
7
8
خیلی زیاد
میل من به مردن به میزان زیر است
1
1
2
3
4
5
6
7
8
خیلی زیاد
تنها چیزی که به من کمک میکند خیلی زیاد قصد خودکشی نداشته باشم عبارتند از:
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اصال
اصال

ضمیمهی هفتم :نمونهها
خانم/آقای ...................
عنوان :درمان مختصر پس از بحران خودکشی ( :ASSIP :برنامه مداخله کوتاهمدت برای اقدام به
خودکشی)
خانم/آقای  ...................عزیز
همانگونه که قبال دربارهی این مطلب صحبت کردیم ،دراینجا شرح مختصری از نکات مهمی که
درمورد سابقهی بحران خودکشیتان گفتیم نوشتهشده است.
زمینه:
من دوران کودکی سختی داشتم و بعدها در زندگی نیز تجارب منفی و تلخ زیادی داشتم .من فرزند ناخواستهی
خانواده بودم و در دوران کودکی مبتال به مننژیت شدم .درطی روزهایی که در مهد بودم مربیمان به ما عالقهای
نداشت .در دروان مدرسه دختر چاقی بودم و اغلب بهخاطر این مسئله به من طعنه میزدند و من را مسخره میکردند.
پدرم اغلب من را کتک میزد .بعد از آن دوران من دورههای کارآوزی را گذارندم که مناسب من نبود .در سرتاسر
زندگیم من همیشه تالش میکردم چیزی از خودم خلق کنم .من آموزشهای بیشتری دریافت کردم .کارگاه خودم را
بازگشایی کردم و دورههایی را گذراندم .رئیس جایی که در آنجا کار میکردم رفتار خیلی بدی با من داشت و برای
اولین بار من دارودرمانی را شروع کردم .من آنجا را ترک کردم و در سالن مد کارم را شروع کردم که البته کشمکش-
های زیادی را در آنجا تجربه کردم ،و فشارهای زیادی از رئیس قسمتی که من کار می کردم به من وارد شد که منجر
به ا ولین سقوط و شکست شد .پس از آن مشکالتی در سالمتی من بوجود آمد مخصوصا در وزن و کارکردهایی که
داشتم.
من خیلی زود در سن  13سالگی ازدواج کردم و  2تا بچه داشتم که هردوشون خواسته و طبق برنامه بود .بعد از
گذشت  22سال از زندگیم طالق گرفتم .اولین اقدام به خودکشی من وقتی بود که دوست دختر همسر سابقم وقتی
برای اولین بار آنها را مالقات کردم حرفهای خیلی توهینآمیزی در مورد ظاهرم به من زد .این کار او باعث شد
احساس کنم خیلی زشتم وکامال آدم بیارزشی هستم .در این زمان بود که تصمیم گرفتم به زندگیم پایان دهم.
بعد از اون اتفاق دوباره و دوباره افسردگیام را درمان کردم و  6بار در بخش روان بیمارستان بستری شدم که معموال
هربار بعد از اقدام به خودکشی بستری میشدم .اخیرا نیز تجارب منفی خیلی زیادی داشتم .بعد از ویزیت دندانپزشک
صورتم روزها متورم بود .مادرم رابطهاش را با من قطع 11 .روز پیش ،وقتی جعبهی داروها را پر کردم ،ناگهان این فکر
به سرم زد که زندگی خیلی تلخ و بی ارزش هست و هیچ چیز مهمی در زندگی وجود ندارد و اینکه دیگر نمیتوانم
ادامه بدم .دوستم چندلحظه از خانه بیرون رفت و بدون اینکه فکر کنم و بهصورت ناخودآگاه ،هرچی قرص که برای
یک هفته تهیه کردم داشتم قورت دادم .من دقیقا نمیتونم بگم چه اتفاقی افتاد .دوستم اورژانس را خبر کرد و من به
بخش اورژانس منتقل شدم و بعد به بخش روانی برگردانده شدم.
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ما دیدیم که در ابتدای زندگی مشکالت زیادی داشتی و درسرتاسر زندگی اغلب سعی داشتی به
تجارب نامطلوب و بدت غلبه کنی ،اما بهطور مکرر موقعیتهایی بود که باعث شد اعتماد به نفست
پایین بیاد .اینها موقعیتهای خطرناکی هستند که در آن خودکشی بهعنوان راهحلی برای رفع رنج
روانی شدید بهنظر میرسد .ما دیدیم که برای پیشگیری از اینکه دوباره به این شرایط خطرناک مشابه
گرفتار نشی ،مهم است که اقدامات پیشگیرانهای انجام بدیم .اقداماتی که در زیر آمده برای امنیت و
سالمتی تو در آینده اهمیت دارند:
اقدامات بلندمدتی که میتواند مفید باشد:
 درمان منظم با دکتر............
 دارو درمانی در پیشگیری از عود افسردگی مهم است.
 دوستم من بهتر است مسئوول و مراقب تهیه و مصرف داروهای من باشد
 به بقیه بگویم چه چیزی من را اذیت میکند
عالئم هشداردهنده:
 وقتی احساساتم بهطور ناگهانی تغییر میکند.
 احساس سنگینی و فشار روی سینه .نمیتونم هوای کافی دریافت کنم
 خلق :ناراحتی و ناامیدی
 افکار :بیارزشم ،زندگی بیارزشی
 تکانهی مصرف بیشاز دارو یکجا
استراتژیهای سالم و ایمن برضد خودکشی
اول:
 -1چند لحظه مکث کنم و افکار و احساساتم را بررسی کنم
 -2هوای تازه بخورم
 -3دوش بگیرم
 -4با دخترم حرف بزنم
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 -5مصرف لورازپام برای کاستن از میزان تنش
در مرحله حاد:
با کسی حرف بزنم
 .1با دکتر .................

شماره تلفن .................................

 .2دوستم  .................................تلفن ................................
 .3دکتر عمومی در درمانگاه سرپایی ..................

تلفن ...........................

 .4اورژانس ................................
 .5خط تلفن بحران 1481
 .6اورژانس اجتماعی 123

این برنامه توافقی بود میان:
خانم  .................کارشناس بهداشت روان  .امضاء ...............................................
مراجع  .......................................امضاء ......................................
تاریخ ..............................................

جمالت  LOPERELLPبرای خانم ....................
اقدامات مفید در طوالنیمدت


درمان منظم با دکتر ................و قرارمالقات با دکتر ...................



درمان دارویی برای پیشگیری از عود افسردگی



دوستم  ...................مسئول درمان دارویی باشد



به دیگران بگوییم چه چیزی من را اذیت میکند

عالئم هشداردهنده:


وقتی احساساتم بهطور ناگهانی تغییر میکند



احساس فشار روی سینه و هوای ناکافی



خلق :غمگینی و ناامیدی
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افکار ،من بیارزشم ،دنیا بیارزش است



تکانهی مصرف یکجای و بیاندازهی دارو

استراتژیهای ایمن برضد خودکشی
 -1چندلحظه مکث کنم و افکار و احساساتم را بررسی کنم
 -2هوای تازه بخورم
 -3دوش بگیرم
 -4با دخترم حرف بزنم ( تلفنی )...........................
 -5لورازپام برای کاستن میزان تنش
موارد حاد:
با کسی حرف بزنم
 -6با دکتر .....................
 -7با دوستم .........................
 -8دکتر ...................
 -3دکتر درمانگاه سرپایی ..........................
 -11اورژانس ..........................
 -11خط تلفن مشاوره ..........................
 -12اورژانس اجتماعی 123

مورد دوم :آقای .............................
عنوان :درمان مختصر بعد از بحران خودکشی
در اینجا نکات مهمی که درمورد زمینهی بحران خودکشی باهم صحبت کردیم خالصهشده.
 .1سابقه:
داستان من از اوایل کودکیام شروع میشود .وقتی پسر کوچکی بودم پدرم من را کتک میزد .او از کار اخراج شده بود
و خیلی الکل می خورد .من خیلی زود یاد گرفتم مراقب خودم باشم و احساساتم را برای خودم نگه دارم .این احساس
که آدم خوبی نیستم در من خیلی شدید بود .زیرا هرکاری میکردم مهم نبود چقدر تالش میکردم .هیچ چیزی وجود
نداشت ،نمیتوانستم از خودم دفاع کنم ،تنها بودم و بیکس و ناامید بودم .این تجارب منفی تاثیر زیادی روی
شخصیت من گذاشت .مدرسه به مقامات هشدار داد و من در خانه نگه داشته شدم .و خیلی زود متوجه شدم که هنوز
تنها هستم و اینکه مجبورم مواظب خودم باشم .من نمیتوانستم به کسی اعتماد کنم .من احساس طردشدن میکردم.
خیلی رود آرزو کردم که ای کاش بمیرم .من هیچ راهی در مقابل خودم پیدا نمیکردم .سالها تالش کردم زندگیام را
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بسازم .خیلی زیاد دربارهی آن فکر نکردم و یا با دیگران حرف نزدم .ولی دوباره از کابوسها رنج میبردم و از برقراری
رابطهی نزدیک با کسی میترسیدم و احساس شکست میکردم.
حدود یک سال پیش کار جدیدی توی یک شرکتی که داشتم شروع کردم .درآغاز احساس کردم که باالخره مسیر
درست را پیدا کردم ولی ناگهان شرکت تعدیل نیرو کرد و سرپرست من عوض شد .او هرروز فشار زیادی به من وارد
میکرد ،همیشه از من انتقاد می کرد ،ساعات کاری من را زیاد کرد ولی حقوقم را نه .و میخواست همیشه کار کنم.
چه کار باید میکردم .من احساس کردم بازنده هستم ،اصال نمیتوانستم بهخوبی بخوابم .از مردم اطرافم کنارهگیری
کردم .در آن زمان مشکالت ارتباطیم بیشتر شد .نمیتونستم وارد مرحلهی بعدی شوم .بعد نامزدم حدود  2ماه پیش
من را ترک کرد.
وقتی عموی من گفت تنها تا پایان سال وقت دارم تا پولی که به عنوان کمک هزینه به من داده بود را برگردانم فشار
زیادی به من وارد شد .من چطور میتوانستم به تنها کسی که برام مونده بود بگم نمیتونم این کار رو بکنم و پول رو
تهیه کنم؟
برای همین راهحلی جز پایان دادن به زندگیم نداشتم .بنابراین  1ماه پیش نقشه کشیدم که خودم را با اسلحهام بکشم.
من شروع کردم به دیگران دروغ بگویم ،صورتحسابهایم را پرداخت نکردم .درخانه ماندم و بیرون نرفتم .آن روز یک
بطری ویسکی خریدم و تا نصف خوردم .وقتی درش را باز کردم میدانستم راه برگشتی وجود ندارد .وقتی میخواستم
دستبه کار شوم نلفن زنگ خورد .عمویم بود .وقتی با من صحبت کرد فهمید چیزی درست نیست .او به خانهام آمد و
من را به اورژانس برد که من در آنجا کمک دریافت کردم.

ما دیدیم که مسئلهی مهمی وجود دارد که در اوایل کودکی در تو مشکل ایجاد کرده .تو میبایست
مسئولیت زندگی خودت را بهعهده میگرفتی ،و کاری برای خودت دستوپا میکردی .فشار و طرد
شدن عمیقا به تو صدمه زد و تکانههای قدیمی تسلیمشدن دوباره ظاهر شد .ازدست دادن فردی که
به آن اعتماد کرده بودی افکاری مثل ( چیز مهم و با ارزشی در زندگی وجود ندارد ،کاری از دستم
برنمیآیدو  )..برانگیخته شد.
 .1اقدامات زیر برای برقراری امنیت فرد در آینده مهم است:
اقدامات در طوالنیمدت:
 یافتن درمانگری برای رواندرمانی طوالنیمدت
 آموختن پذیرش خود ( من خوبم و )....
 برطرف کردن مشکالت بهصورت گامبهگام :یادگیری مقابله با استرس
 یادگیری طرز کمکخواستن از دیگران وقتی مسائل خیلی زیاد میشوند.
عالئم هشداردهنده:
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 تفکر دایرهوار ( این گناه و اشتباه من بود)
 احساس شدید درماندگی
 ناامیدی ،خشم
 مشکالت خواب
 حبس کردن خود در خانه
 قرار مالقات نگذاشتن با دیگران ،باز نکردن ایمیل و چک نکردن تلفن
استراتژیهای سالم برضد خودکشی:
اول:
 -1فعالیت فیزیکی :ورزش کردن
 -2خواندن کتاب مهیج
 -3کاهش تنش ،بازی کامپیوتری
موارد حاد:
تماس با متخصص سالمت روان:
 -4روانپزشک دکتر  ( ..................تلفنی ).........................
 -5درمانگر  ( ASSIPتلفنی  ( ....................درصورت نیاز پیغام بگذارید) )
 -6تماس با تیم بحران درمانگاه سرپایی .تلفن ......................
 -7مراجعه به اورژانش بیمارستان عمومی
 -8اورژانس 123
 -3خط مشاوره 1481
دکتر ..........................

آقای ..........................

امضا .........................

امضا ...........................
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جمالت امیدوارکننده برای آقای .................
اقدامات مفید در طوالنیمدت


یافتن درمانگری جهت درمان طوالنیمدت



یادگیری پذیرش خود



روبروشدن با مسائل و مشکالت بهصورت گام به گام



یادگیری نحوهی کمک خواستن از دیگران زمانی که مسائل
خیلی زیاد میشوند

عالیم هشدار


تفکر دایرهوار ( من اشتباه کردم ،تقصیر من بود)



احساس شدید درمانده شدن



ناامیدی ،خشم



مشکالت خواب



حبس کردن خود در خانه



قرارمالقات نگذاشتن با دیگران

استراتژیهای مناسب برضد خودکشی
اول:
.1

فعالیت فیزیکی :ورزش کردن

.2

خواندن کتاب مهیج

.3

کاهش دادن تنش ،برای مثال با بازی کامپیوتری

موارد حاد :
.1

روانپرشک دکتر ..................

.2

درمانگر ................... .ASSIP

.3

تماس با تیم بحران درمانگاه سرپایی

.4

رفتن به اورژانس بیمارستان عمومی

.5

خط 123

.6

خط 1481
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