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بنام خدا
وزارت بهداشت – دفتر بهداشت روان
پروژه پیشگیری از اقدام مجدد به خودکشی با پیگیری تلفنی
تعدیل شده از جزوه مشاوره تلفنی سازمان بهزیستی

مهارتهای برقراری ارتباط با بیمار اقدامکننده به خودکشی
روش انجام مصاحبه همدالنه در ضمن بستری بیمار در بیمارستان

برقراری ارتباط حرفه ای (راپور .)1به بیمار خود را معرفی کنید .به وی بگویید همه کمک هایی که الزم است در اورژانس
به وی خواهد شد .ارامش خود را حفظ کند و با کارکنان اورژآنس همکاری نماید .هر موقع امادگی داشت شما حاضر هستید
که با وی صحبت کنید و از نگرانی ها و فشارهایی که منجر شده وی اقدام به خودکشی کند با وی صحبت خواهید نمود.
اگر همان زمان نیز بیمار امادگی داشت و اقدامات فوری پزشکی تمام شده بود میتواند باب صحبت را با وی باز کنید.
کار شما این ا ست که یک شنونده ،حمایت کننده و دلگرم کننده با شید .راحت و آرام با شید .هرچه بی شتر به او گوش
بدهید ،کمک بیشتری به او کرده اید.
اجازه دهید از دالیلی که باعث شده مراجع اقدام به خودک شی کند صبحت کند .از وی در مورد م شکالتش که بیان میکند
سوال کنید تا اگر مایل است ان را باز کند و احساساتش را بیان کند.
تا مدتی که بیمار در بیمار ستان یا اورژآنس ب ستری می با شد ،الزم ا ست تعداد بی شتری جل سه م شاوره با وی برگزار کنید.
بهتر است روزی یکبار یا هر دو روز یکبار بیمار را در بیمارستان مالقات کنید.
خاتمه دادن به مکالمه .هر جلسه  30دقیقه مناسب است .شاید ادامه مکالمه باعث خستگی وی شود .ادامه صحبت را به
جلسههه بعدی موکول کنید .در ضههمن مصههاحبه اجازه ندهید که بیمار خیلی هیجانی شههود و نتواند خود را کنترل کند .در
صورت مشاهده چنین وضعیتی موضوع گفتگو را تغییر دهید.
مهارتهای اساسی گوش دادن فعال
در مقابل فردی که ا ح ساس اف سردگی یا خودک شی دارد بهتر ا ست سکوت کنیم و گوش بدهیم  .ک سانی که اح ساس
خودکشههی دارند معموال دوسههت ندارند سههوال پیش شههوند یا فوری به آنها راه حلّ بدهیم .آنها محیط اَمنی می خواهند که
ترسها و اضطرابهایشان را بیان کنند .گوش دادن درست ،کار ساده ای نیست .ما باید برای این کار گرایش خود را به گفتن
هر سخنی (بیان دیدگاه ،گفتن حکایت و تو صیه کردن) کنترل کنیم .الزم ا ست که ما نه تنها به واقعیتهایی که شخص می
گوید گوش میدهیم بلکه به اح سا ساتی که ورای آن نهفته ا ست نیز توجه می کنیم .نیاز به این ا ست که او ضاع را از دیدگاه
آن فرد درك کنیم نه خودمان .در صورتی که شما می خواهید به یک فرد خودکش کمک کنید ،در اینجا چند نکته را باید
یادآوری کرد.
Rapport
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شههنیدن ،گوش دادن و گوش دادن فعال دارای تفاوتهای عمده ای هسههتند .شههنیدن عملی ایر ارادی بوده و گوینده از
شههنیده شههدن سههخنان خود بازخورد مدبتی بدسههت نخواهد آورد .گوش کردن هر چند فعالیتی ارادی اسههت لیکن در گوش
دادن تنها سخنان فرد با دقت شنیده می شود در حالی که گوش دادن فعال فعالیتی است که در آن هم سخنان فرد شنیده
می شود ،هم تُن و لحن صدای او و هم زبان بدن او مورد مطالعه قرار می گیرد .ما با گوشهای خود می شنویم اما با مغزمان
گوش می دهیم .به عنوان مدال وقتی ک سی می گوید من ع صبانی ه ستم چنانچه فقط به کلمات او توجه کنیم نمی توانیم
شدت ع صبانیتش را درك کنیم اما اگر به تن صدای او توجه کنیم که با صدای بلند یا آه سته این کلمات را ادا می کند،
درك بهتری از میزان عصههبانیت او به دسههت می آوریم .و اگر به چهره و اندام او نیز نگاه کنیم مدال ببینیم چهره اش سههر
شده یا دندانهایش را به هم فشرده است درك کاملتری از میزان عصبانیت او بدست می آوریم .روان شناسان معتقدند که در
ارتباط  55درصههد پیامها از یریژ ژسههت های بدن 38 ،درصههد از یریژ تن و لحن صههدا و تنها  7درصههد از یریژ حروف
منتقل می شوند.
مهارت های اساسی گوش دادن فعال

 کسانی که احساس خودکشی دارند معموال دوست ندارند سوال پیش شوند یا فوری به آنها راه حلّ بدهیم.
 oهر گز نگوییم مدال :چرا خودکشی کردی به جای میرفتی کالنتری شکایت می کردی ،این کار که معقول تر بود!

 آنها محیط اَمنی می خواهند که ترس ها و اضطرابهایشان را بیان کنند و خودِ خودشان باشند .محیط امن یعنی یک نفر
مانند شما بیمار را انطور که هست قبول کند و به وی احترام بگذارد .بیمار انتظار ندارد که واکنشی مانند اعضاء خانواده
خود از سوی مشاور شاهد باشد
 گرایش خود را به گفتن هر سخنی ( بیان دیدگاه خودمان ،گفتن حکایت و تجربیات دیگران و تو صیه کردن) خودداری
کنیم

 الزم ا ست که ما نه تنها به اتفاق هایی که شخص می گوید بلکه به اح سا ساتی که ورای آن نهفته ا ست گوش بدهیم.
الزمه این کار این است که اوضاع را از دیدگاه آن فرد درك کنیم نه خودمان.
 oاگ ر ما در موقعیت م شابه بیمار قرار دا شتیم ممکن بود که اح ساس متفاوت و واکنش دیگری ن شان میدادیم ،ولی

مهم این است که بیمار را با تمام شرایط و توانائیهایی روانی درك کرده و بپذیریم

 از نصههیحت بیمار و ارایه راه حال برای حل مشههکل بیان شههده از سههوی بیمار خودداری کنید .از او نخواهید که باید در
زندگیش تغییر ایجاد کند .هرگز نگوییم:
 oآخه دختر به این زیبایی چرا باید خودکشی کند
 oپسر به این رشید چرا باید این قدر ضعیف باشد که به خایر  ...........دست به این کار بزند
 oخانم به این با هوشی و با داشتن چینین خانواده خوب چرا باید خودکشی کند
 از این که بیمار حژ ندارد حتی در درون خود اینگونه فکر کند یا چنین احساسی داشته باشد بپرهیزید .این کار به شما
کمک می کند که در مورد بیمار قضاوت نکنید بلکه فقط مشاور باشید
 oبیمار :میدونی فقط من می بینم که شههوهرم به کارش بیشههتر از من اهمیت میدهد خوب دیگه زندگی کردن معنی

ندارد
 oمشاور در افکار خود :عجب آدمیه ،تو این موقعیت بیکار و  ........آخه این چه فکری که این خانم می کنه!
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 وقت کافی برای گوش دادن به حرف های بیمار اختصاص دهید .حد اقل نیم ساعت در هر جلسه .زمان مالقات بیمار را
به گونه ای تنظیم کنید که مطمئن باشههید که می توانید حداقل نیم سههاعت برای گوش دادن به ییمار وقت اختصههاص
دهید
 مراقب باشههید احسههاس ترحم ،دلسههوزی را به بیمار منتقل نکنید .بیمار نیاز به احترام و اعتماد دارد نه ترحم از سههوی
دیگران.
ممکن است احساس ترحم به اعتماد به نفس بیمار که اسیب دیده است بیشتر صدمه وارد کند

بپرهیزید :بیچاره خیلی ادم ضعیفیه ،گناه داره باید یک کاری براش بکنیم .با وجود داشتن  ...............خیلی ضعیفالنفس
است!

 در گوش کردن فعال هم سخنان فرد شنیده می شود و هم با دقت در رفتارهای ایر کالمی وی هم تُن و لحن صدای او
و هم زبان بدن او مورد مطالعه قرار می گیرد .اگر به چهره و اندام او نیز نگاه کنیم مدال ببینیم چهره اش سههر شههده یا
دندانهایش را به هم ف شرده ا ست درك کاملتری از میزان ع صبانیت او بد ست می آوریم .روان شنا سان معتقدند که در
ارتباط  55درصد پیامها از یریژ ژست های بدن 38 ،درصد از یریژ تن و لحن صدا و تنها  7درصد از یریژ حروف
منتقل می شوند.
 بیمار را به سخن گفتن ترایب کنید .با تکان دادن سر به بیمار نشان دهید که کامال حواستان با وی است
گاهی با گفتن کلمات یا صداهایی مانند (خب خُب!  -بعد چی شد؟  -جدی ؟! – واقعاً ؟! و )...
نشان میدهیم که شش دانگ حواسمان با وی است.
برای رو شن شدن کاملتر مو ضوعی که بیمار بیان میکند میتوان از وی سوال پر سید که خود به بیان جزئیات بی شتر از
سوی بیمار کمک می کند و نیز نشان میدهد که تمرکز کامل به گفته های بیمار داریم

مشاور :راستی گفتی وقتی مدرك تحصیلی خود را و به خانه بردی یک لحظه عصبانی شده ،میشه لطفا بگی چرا؟

 میتوانید احساسات وی را به بیمار منعکس کنید.
 oبیمار" :پدرم دو روز است که با من صحبت نمی کند".
 oمشاور :وقتی در این مورد صحبت میکنی انگار خیلی ناراحت و عصبانی می شوی.

 خود را به جای گوینده قرار داده و سعی کنیم دنیا را از دیدگاه او ببینیم و درك کنیم.

 عوامل حواس پرتی را به حداقل برسانیم از جمله بازی کردن با کلید و سکه و  ،..تکان خوردن یا حالت عصبی ،ضرب
گرفتن روی میز با انگ شتان ،جا به جا شدن مکرر ،تما شای تلویزیون و روزنامه خواندن ،الزم ا ست زمان م صاحبه تلفن
همراه خود را خاموش کنید
 گوینده را با سؤاالت پی در پی بمباران نکنیم که احساس کند مورد بازجویی قرار گرفته است.
 منظور گوینده را با کلمات خودش به او انعکاس دهیم و معنی ان را جویا شویم
 oبیمار :تمام یک ماه گذشته ذاال شده بودم
 oمشاور :وقتی می گویی ذاال شدم ،منظورتان چیه؟
 تا زمانیکه بیمار صحبت می کند ،سخنان وی را قطع نکنیم

 مراقبت رفتار های ایر کالمی خود باشیم .بیمار بسیار حساس و آسیب پذیر است .ممکن است در مقابل احساس و نظر
بیمار در ما واکنش منفی ایجاد شود .اگر ناخواسته ان را نشان دهیم رابطه احترام امیز و ایر قضاوتی ما با بیمار صدمه
خواهد خورد .یادمان نرود قرار است که ما بیمار را انطور که هست قبول کنیم و حامی وی باشیم
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 در صورتی که الزم باشد سوالی بپرسیم از جمالت کوتاه استفاده کنیم .از سواالت باز استفاده کنیم تا بیمار به توضیح
بیشتر ترایب شود و پاسخ بله یا خیر نباشد
 oمشاور :منظور شما از اینکه گفتید حوصله ام مانند سه ماه قبل نیست چیه؟
 oمشاور :چی شده فکر میکنید دیگه جای شما در خانه نیست؟
 oمشاور :برداشت شما از رفتار مادرتان نسبت به انتخاب نامزد چی هست؟
 هنگامی که بیمار در ضمن بیان حوادث و اتفاقات به ابراز اح سا سات پرداخت اجازه دهید که هیجانات وی بیرون ریزی
پیدا کند .این امر را تسهیل کنید.
 oمشاور :می بینم وقتی در مورد هم کالسی خودت صحبت می کنید بغض گلویتان را می گیرد
 oمشهههاور :به نظر میرسهههه هر موقع که در مورد کنکور صهههحبت می کنی دچار لرزش صهههدا و اضهههطراب میشهههی؟
پاسخ مناسب بدهید  .اگر بیمار از شما سوال نمود آن را کوتاه و بدون ااراق و صادقانه پاسخ دهید .سعی نکنید که یوری
پاسخ دهید که به هر نحو رضایت بیمار جلب شود.

بیمار ..... :در مقابل این همه مشکل راه دیگری جز اقدام به خودکشی در مقابل من نبود .شما این را قبول ندارید؟
م شاور :خوب همه در زندگی با م شکالت کوچک و بزرگی مواجه می شوند .برای من هم قابل درك ا ست که شما دچار ف شار
روحی روانی زیادی بودید و اح ساس نمودید که در بن ب ست قرار دارید و د ست به این کار زدید .فکر کنم اگر شما
هم راه حل بهتری پیدا می کردید ان را انتخاب می کردید .ولی اقدام به خودکشی برای حل مشکل راه حلی نیست
که قابل قبول باشد
گوش دادن فعال نیاز به مهارت و تمرین دارد .تعدادی از مولفه های آن اینهاسهههت :ترغیب ،به سخخ ن دیگر گفتن،
انعکاس ،شناسایی عواطف ،اعتبار دهی و اطمینان دهی.
گوش دادن فعال جزء اصلی برای یک فراهم آورنده خدمات بحران است .ارتباط برقرار کردن خوب ،یک بنیان مهم برای
هر رابطه است .ارتباط برقرار کردن خوب به نظر راحت است اما در واقع در عمل خیلی پیچیده است.
ترغیب -2ترایب شامل دامنه گسترده ای از فعالیت ها از گفتن «بله» یا «ادامه بده» یا سوال کردن «خوب بعد چه
شد؟» تا ترایب های ایرکالمی مانند تماس چ شمی ،سرتکان دادن ،جهت دادن بدن به سمت فرد و کمی به
سمت جلو تکیه دادن است.
به س ن دیگر گفتن -3بیانگر عالقه و تمرکز به فرد و مشکل اوست .با جستجوی فعاالنه شما به یک معنای مشترك
می ر سید ،از سوء تفاهم جلوگیری می کنید و اعتماد ک سی که با او گفتگو می کنید را به د ست می آورید« .به سخن
دیگر گفتن» و تکرار ق صد یا محتوای آنچه فرد بیان کرده خیلی مفید ا ست در ایمینان از اینکه شما معنی واژه هایی
که فرد به کار برده را می فهمد.

 وقتی وی تلفن شما را قطع کرد شما همان ت صمیمی گرفتید که دیگر به او زنگ نزنید ،انگار که این دو ستی
برای همیشه تمام شده ،درسته؟

Encouragement
Paraphrasing
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 با نرفتن به مدرسههه در واقع میخواسههتید نشههان دهید که این شههما هسههتید که میتوانید تصههمیم بگیرید،
همینطوره؟
انعکاس -4انعکاس به فرد این امکان را می دهد که بفهمد از گفته های وی چه بردا شتهایی می شود .این مو ضوع به
وی کمک می کند که متوجه شود چه چیزی را حسّ می کند یا فرافکنی می کند .تُن صدا و اشاره به اینکه چه چیزی
شههنیده شههده و .....انعکاس یعنی به فرد بگویید که او چگونه دیده می شود مثال « :به نظر می آید که خیلی
نگران ه ستید (یا تر سیده اید یا غیره) .یا «انگار که خیلی م ضطرب ه ستید (یا ع صبانی ه ستید) .انعکاس،
دادن بازخورد در مورد موقعیت اسخخت مانند « :به نظرم االن تنش دارید .چه چیز می تواند کمک کند وقتی
صحبت می کنیم آرامش دا شته با شید؟» .بازخورد ،راهی برای ارتباط برقرار کردن افکار و واکن شها به فرد دیگر ا ست.
نمونه هایی از روشهای خاص ارائه بازخورد موارد زیر است:

 تعیین کنید که چه احساس و فکری دارید و ایره.
 تعیین کنید کدام رفتار پاسخ شما را باعث شده است.
 تعیین کنید که این کار چه تأثیری روی فرد خواهد داشت.

شنا سایی عواطف-5در یک و ضعیت بحرانی اح سا سات فرد االب گنگ ه ستند و به سختی می توان آنها را تعریف کرد.
کمک کردن به فرد که بر عوایفی که حسّ می کند نام گذاری کند ،به او کمک می کند کنترلی بر روی این عوایف پیدا
کند .اسههم گذاری روی عوایف همچنین به فرد این فرصههت را می دهد که درك او از خدمات مداخله در بحران را روشههن
سازی و اصالح کند .بحران ها در نتیجه از دست دادن ،واقعی یا خیالی در زندگی فرد ر می دهند ..از دست دادن می تواند
چیزی باشههد که شههما روی آن مالکیت دارید مانند اتومبیل ،اموال یا خانه .از دسههت دادن همچنین می تواند کمتر ملموس
باشد مانند از دست دادن عزت نفس ،قدرت ،آزادی یا پرستیژ .سوگواری حاصل از آن مانند مورد قبل است



آیا موافقی وقتی این حرف ها را شنیدی عصبانی شدی؟
به نظر میاد چنین رفتاری شما را خیلی آزرده کرد ،درسته؟

اعتبار دهی -6شاید مهمترین حمایتی که به یک فرد دچار بحران می تواند داد ،اعتباردادن باشد .اعتبار دادن ،انتقال دادن
این موضههوع اسههت که خوب اسههت بدانیم مراجع چه احسههاسههی دارد و اینکه بداند او تنها نیسههت .یعنی در همچو شههرایطی
دیگران هم ممکن ا ست همین اح ساس را دا شته با شند .با ارزش بودن آنها و تال شهای شان برای کنار آمدن با آن شرایط را
تأیید کنیم .بحران ها معموال احسههاس بی کفایتی را به وجود می آورند .به آنها ایمینان دهید که می توانند از این شههرایط
بحرانی بگذرند و زمانی که او ضاع ایر قابل تحمل ا ست ،سزاوار کمک گرفتن ه ستند البته نه به شکل ن صیحت و سخنرانی.
مهمترین م سئله این ا ست که تا حدی این عقیده را به آنها منتقل کنیم که اح سا ساتی که او دارد ،میتواند منطقی با شد و
خیلی افراد دیگر در چنین شرایطی چنین احساسی پیدا می کنند .برخی نمونه های اعتباردهی در زیر فهرست شده است.


اگر برای هرکسی این اتفاق می افتاد ،او هم احتماال همین قدر عصبانی می شد.
Reflecting
Emotional Labeling
6
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4
5

6

 با این همه اتفاقی که برا ی شهههما ر داده البته که باید احسهههاس کنید برایتان ایرقابل تحمل بوده .فکر کنم هر
کس که جای شما بود همین یور بود.
اطمینان دهی - 7ایمینان دهی ،عبارت های سههاده و مسههتقیمی هسههتند که مسههیرشههان به سههمت القای اعتماد ،امید و
ایمینان است .برای نمونه:





خوشحالم که تصمیم گرفته اید با من صحبت کنید.
به نظر می آید آدم ( دلسوز ،حساسی) هستید.
خوشحالم که تصمیم گرفته اید کمک بگیرید.
حرف های بین ما کامال راز و سری باقی خواهد ماند
شما حسّ شو یبعی خوبی دارید ،این راه خوبی برای کنار آمدن با بعضی چیزهاست.


این خیلی مهم است که چیزی نگویید که واقعیت نداشته باشد .اگر بگویید که آن شخص به نظر می آید آدم ح ساسی است
ولی آن را قبول نداشههته باشههید ممکن اسههت احسههاس کند که زیاد راسههتگو نیسههتید .عبارتهای نادرسههت ،رابطه حرفه
ای) (Rapportو اعتماد را خراب می کند.
راهكارهای عملی گوش دادن فعال

 .1خود را به جای گوینده قرار داده و سعی کنیم دنیا را از دیدگاه او ببینیم و درك کنیم.
 .2با یرح سؤاالتی از خود ،حساسیت گیرندگی مان را افزایش دهیم .مدالً ( چرا او حاال این موضوع را به من گفت ؟
منظور او چیست؟  -نکات اصلی حرف او چیست ؟ و)... .3به یاد دا شته با شیم که سرعت متو سط تکلم ان سان بین  125تا  175کلمه در دقیقه ا ست .در صورتی که سرعت
متوسههط تفکر انسههان بین  400تا  800کلمه در دقیقه اسههت .از این فرصههت برای پردازش ایالعات گوینده خوب
استفاده کنیم.
 .4عوامل حواس پرتی را به حداقل برسههانیم از جمله بازی کردن با کلید و موبایل و  ،..تکان خوردن یا حالت عصههبی،
ضههرب گرفتن روی میز با انگشههتان ،جا به جا شههدن مکرر ،تماشههای تلویزیون و روزنامه خواندن (در مداخله تلفنی)،
نگاه کردن به ساعت (در مداخله حضوری) و ....
 .5اح سا سات درك شده اش را به او انعکاس دهیم مدالً ( گویا مو ضوعی باعث خو شحالیت شده ؟! ،امگین به نظر می
رسی! و )...
 .6با بیان عباراتی گوینده را به ادامه ی صحبت تشویژ کنیم مدالً (خب خُب!  -بعد چی شد؟  -جدی ؟! – واقعاً ؟! و )...
 .7در گوش دادن به مطالب مهم ،از یادداشههت برداری نکات کلیدی افلت نکنیم .البته این کار نباید باعث حواسههپرتی
کارشناس و احساس کم شدن توجه وی به تماس گیرنده از جانب او شود.
 .8تا وقتی که گوینده مطلب خود را تمام نکرده و یا منتظر پاسخ نیست ،سخن او را قطع نکنیم.
 .9موقع شنیدن سخنانی که خوشایند ما نیست و یا مخالف خواسته ها و تمایالت و افکار ما هستند ،صبر و شکیبانی از
خود نشان داده و با عالیم نامناسب از خود عکس العمل نشان ندهیم.

reassurance
7
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خودتان با شید .اگر شههما رابطه درمانی خوبی برقرار کنید ،صههدا و حالت شههما آن را نشههان می دهد .صههبور ،همدل ،بدون
قضاوت ،خونسرد و پذیرا باشید.

اگر بیمار از نظر جسمانی در موقعیت مناسبی برای مصاحبه نیست مراحل زیر را انجام دهید:


قادر به مصاحبه نیست .مانند اختالل هوشیاری



امکان برقراری ارتباط کالمی خوبی وجود ندارد .وجود صدمات سرو صورت.



پزشک معالج شرایط جسمانی بیمار را برای مصاحبه مناسب نمیداند

 .1برقراری ارتباط اولیه .پس از سالم و احوال پر سی خود را به بیمار معرفی کنید .نام خانوادگی و شغل و وظیفه خود را
بیان کنید .به وی اعالم کنید پس از بهبودی وضهههعیت جسهههمانی و امادگی جسهههمانی بیمار مجددا برای ویزیت بیمار
خواهید امد .سالمتی بیشتری را برای بیمار ارزو کنید به وی امید دهید که و ضعیت جسمانی بیمار بزودی با کمک کادر
درمانی بهبود خواهد یافت.
 oسعی کنید یی مدتی که بیمار در بیمارستان بستری است روزانه از وی عیادت کنید
اگر بیمار از نظر جسمانی در موقعیت مناسبی برای مصاحبه قرار دارد مراحل زیر را انجام دهید:
برقراری ارتباط اولیه .پس از سالم و احوال پرسی خود را به بیمار معرفی کنید .نام خانوادگی و شغل و وظیفه خود را بیان
کنید.

 سالم من رضایی هستم روانشناس بیمارستان/مرکز بهداشت .میبینم که الحمد اله از نظر جسمانی در موقعیت مناسبی
قرار دارید .اگر اجازه بدهید کمی در مورد وضعیت احساسات و افکار شما با هم صحبت کنیم .مایل هستید در مورد علت
اقدام به خودک شی با هم صحبت کنیم؟ اگر اجازه میدید در مورد اینکه چه چیزی باعث شد که شما اقدام به خودک شی
کنید با هم صبحت کنیم
 کمک به بیمار برای بیان نظرات و گونه های م تلف احساساتش
 خاتمه دادن به مصاحبه

 oممنونم که به من فرصت دادی تا کمی در مورد نظرات و احساسات شما صحبت کنیم
 oاز اینکه به من اعتماد کردی و با من رنج و نگرانی های خودت را در میان گذاشتی ممنونم
 oمیدونم که الزم اسههت بیشههتر صههحبت کنیم و حتما اینکار را انجام میدهیم .وقت بیشههتری خواهیم
گذاشت .اجازه بده که اینکار را در ......



دادن تلفن و آدرس مرکز جامع ،نام فامیلی و روز تماس



گرفتن شماره تماس همراه و منزل



برقراری ارتباط با خانواده
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 .....خیلی تحت فشار و ناراحتی است
کمی با هم صبحت کردیم ولی الزم ا ست که بی شتر با هم صبحت کنیم تا روش های کنترل این ف شار
ها و ناراحتی ها و احتماال ناراحتی های اعصاب را پیدا کنیم و حل کنیم
من قرار با  .........گذاشههتم که پس از ترخیص در مرکز جامع بهداشههت مالقات داشههته باشههیم .اگر اجازه
بدید من تلفن منزل را دا شته با شم که اگر  ..........نتوان ست به هر دلیلی تماس بگیرد من تماس دا شته
باشم
دادن شماره تماس مرکز جامع و نام خودتان به خانواده

9

فعالسازی رفتاری در درمان افسردگی
راهنمای کار با بیماران مبتال به افسردگی

تهیه و تنظیم:
دکتر سیدکاظم ملکوتی

10

جلسه اول:
معرفی روش فعال سازی رفتاری
اهداف جلسه اول


توصیف عالیم و نشانههای افسردگی



اشاره به منطژ درمان



آموزش خودپایشی خلژ



آموزش خودپایشی فعالیت

بیماری افسردگی را به شرح زیر به بیمار آموزش دهید:
بیماری اف سردگی حداقل از هر  10نفر یک نفر مبتال میکند .در گروهی از بیماران بروز ف شارهای زندگی باعث آااز بیماری
می شود و در گروهی خود بخود بیماری آااز می شود .علل متعدد و مختلفی اجتماعی ،روانی ،اقتصادی و خانوادگی دست به
هم داده و میتواند منجر به بروز بیماری شهههود .در این بیماری عالیم روانشهههناختی بسهههیاری مانند کاهش یا افزایش وزن،
کاهش یا افزایش اشههتها ،کم خوابی یا پر خوابی ،احسههاس تحریک پذیری و بیقراری ،انرژی پایین و احسههاس خسههتگی،
اح ساس گناه بیشاز اندازه ،د شواری در تمرکز /ت صمیمگیری ،گریه بیشاز حد و ایرقابل کنترل ،اح ساس ناامیدی ،ارزوی
مرگ ،احسههاس بی ارزشههی ،فکر یا اقدام به خودکشههی در بیمار دیده میشههود که البته لزوما تمامی انها در یک بیمار ظاهر
نخواهد شد.
بیماری افسردگی خود به سایر اختالالت جسمانی مانند فشار خون ،سکته مغزی وقلبی ،بیماری ایمنی و .... .منجر شده و یا
انها را تشههدید می کند .و از سههوی دیگر عواقب اجتماعی و خانوادگی مانند یالق ،خشههونت در خانواده ،سههوء مصههرف مواد،
افزایش تصادفات رانندگی را میتواند به همراه بیاورد.
برای درمان افسههردگی نیز راههای مختلف دارویی و ایر دارویی وجود دارد که بر حسههب نوع و شههدت ان روش مناسههب را
انتخاب میکنند.
افسردگی اساسی 8یک اختالل خلقی هست که میتواند از شدید تا خفیف تغییر کند .در حالت شدید در یک دوره دو هفته
ای خلژ فردبه شدت افسرده است و از چیزی لذت نمی برد .از بین این دو عالمت حتما یکی باید وجود داشته باشد و عالوه
بر ان حداقل  4تا از موارد زیر باید وجود داشته باشد تا تشخیص افسردگی داده شود.
 .1کاهش یا افزایش وزن
 .2کاهش یا افزایش اشتها
 .3کم خوابی یا پر خوابی
 .4احساس تحریک پذیری و بیقراری
 .5انرژی پایین و احساس خستگی
 .6احساس گناه بیشاز اندازه
 .7دشواری در تمرکز /تصمیمگیری
Major depressive disorder
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 .8گریه بیشاز حد و ایرقابل کنترل
 .9احساس ناامیدی
 .10ارزوی مرگ
 .11احساس بی ارزشی
 .12فکر یا اقدام به خودکشی
اشاره به منطق درمان
دراین روش به افراد کمک میشههود تا فعال تر شههوند مطابژ با ارزشهههای خود زندگی کنند و از زندگی شههان لذت ببرند.
منطژ درمان را به صورت زیر به بیمار آموزش دهید:
برای اینکه افکار مدبت و اح سا سات خوب و مدبتی پیدا نمایید ابتدا باید روز به روز فعالتر شوید و خود را در موقعیت مدبت
و خو شایند قرار دهید .هر چند انجام اینکار در حال حا ضر برای شما د شوار ا ست لیکن قدم به قدم با شروع درمان و ضعیت
بهتری پیدا خواهید نمود .شروع درمان برای شما ممکن است مشکل جلوه کند ولی ما در کنار شما هستیم و به شما کمک
خواهیم نمود تا قدمهای درمان را راحتتر بردارید.
این روش درمانی برای ایجاد تغییر در افکار و احسههاسههات شههما در تغییر در محیط و رفتار شههما تمرکز دارد .در این روش
درمانی "رفتارهای افسردگی زا" و نیز "رفتارهای سالم" مغایر با افسردگی در شما تقویت خواهد شد.
افزایش رفتارهای سالم
تجربه مثبت

تجربه افکار و احساس مثبت

کاهش رفتارهای افسردگیزا
با ایجاد تغییرات مدبت محیطی و ک سب انرژی و پا سخهای مدبت از محیط اح ساس مدبت ایجاد می شود و اف سردگی کمتر
میگردد .بالعکس با افزایش رفتارهای افسههردگی زا مشههکالت کاری خانوادگی و اجتماعی ایجاد میشههود و منجر به گوشههه
نشینی فرد میشود
این روش درمانی در موارد زیر برای بیمار مفید است:
 .1ابتال به افسردگی و انتخاب متد درمانی رفتاری
 .2استفاده از این روش به عنوان درمان مکمل در کنار سایر درمانهای دارویی
 .3کاهش خلژ افسرده و ایجاد تغییرات رفتاری مدبت
 .4مراجع مایل است مشارکت فعال در ایجاد تغییر در روحیه و افکار خود می باشد
شنا سایی ارزشها یکی دیگر از اهداف درمانی ا ست که میتواند اهرمی برای برنامه ریزی فعالیتهای روزانه با شد .در
این روش به بیمار کمک می شود تا مطابژ با ارزشهای خود شان زندگی کنند زیراهنگامی که فعالیتهای آنها در
راستای ارزشهایشان باشد ،بیشتر احتمال دارد که تجارب مدبت و لذتبخشی داشته باشند
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آموزش خودپایشی خلق
به بیماران یاد دهید روزی دو بار صههبح سههاعت  9و عصههر سههاعت  6خلژ خود را ارزیابی و سههپس درجه بندی کنند .برای
ارزیابی خلژ مفاهیمی مانند خلژ یبیعی ،خلژ افسرده ،خلژ تحریک پذیر و خلژ مضطرب را به انها اموزش دهید.
برای درجه بندی خلژ از انها بخواهید خلژ خود را در مقیاس سه درجه ای خفیف  ،متو سط و شدید درجه بندی کنند .از
کااذ و مداد استفاده کنند و شما برای اموزش خودپایشی از تخته سیاه استفاده کنید.

خلژ افسرده خفیف

خلژ افسرده شدید

خلژ افسرده متوسط

جدول پایش خلق در طول هفته
 9صبح

 6عصر

شنبه
یکنشبه
دوشنبه
سه شنبه
چهار شنبه
 5شنبه
جمعه
برای ارزیابی خلژ پایه مراجع میتوان از ازمون افسردگی بک نیز استفاده نمود.
آموزش خودپایشی فعالیت
در خود پایشههی فعالیت از بیماران بخواهید بر فعالیتهایی که در یول روز انجام میدهند ،نظارت کنند و هر کاری که انجام
میدهند را ساعت به ساعت ثبت کنند .این کار ممکن است ،ساده به نظر برسد اما بیماران متوجه می شوند که در یول روز
تا چه اندازه فعال هسهههتند و روزهای خود را چطور میگذرانند .بیماران از یریژ خود بازنگری روزانه به نوع فعالیتهایی که
در یول روز انجام میدهند ،پی میبرند .برای مدال ،آیا تمام روز در رختخواب دراز میکشههند ،روی کاناپه دراز میکشههند و
تلویزیون تماشا میکنند.
انها باید بدانند که این فعالیتهای ایر سههازنده و انفعالی باعث تشههدید خلژ افسههرده میشههوندو به همین دلیل باید کنار
گذاشته شوند.
بازنگری روزانه همچنین بیماران را متوجه این مو ضوع میکند که بی شتر اوقات آنها صرف اندی شیدن به افکار اف سرده ساز
میشهههود .چنین چیزی میتواند بازخورد خوبی فراهم کند و زمینهسهههاز برنامهریزی برای فعالتر شهههدن و پرداختن به
فعالیتهای لذت بخش سالم بیشتر شود.
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اهمیت خودپایشی فعالیت را برای بیماران اینطور توضیح دهید:
"یکی از اهداف درمان افزایش رفتارهای سازنده شماست ،بنابر این بهتر است از آنچه هر روز انجام میدهید،آگاه باشید .ما
نیازمند ایالعات دقیقی از آنچه هر روز انجام میدهید ه ستیم .بنابر این الزم ا ست تمام فعالیتهایی که در یول روز انجام
میدهید را ساعت به ساعت یاددا شت کنید .با این کار الگوی رفتار و خلژ اف سرده خود را شنا سایی میکنید .و متوجه
می شوید افسردگی چگونه فعالیتها و زندگی شما را تحت تأثیر خود قرار داده است .آگاه شدن از الگوی رفتاری و فعالیت
خود به شما انگیزه میدهد تا رفتارهای سازنده بی شتری دا شته با شید و آن را افزایش دهید .با افزایش رفتارهای سازنده،
خلژ تان بهتر خواهد شههد .به عالوه اگاهی از فعالیتهای روزانه سههبب میشههود که ایدههایی برای اضههافه کردن برخی
فعالیتهای جدید به ذهنتان برسد".
"پس یک برگه ثبت وقایع روزانه )با جزئیات ساعت به ساعت) از کارهایی که انجام میدهید را نزد خود نگه دارید ،حتی
وقایعی که بی اهمیت به نظر میر سند ،مانند خوابیدن یا تما شای تلویزیون را یاددا شت کنید .در پایان هفته عملکردتان را
در یول هفته ارزیابی کنید".
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جدول-1بازنگری و ثبت فعالیت روزانه
زمان

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه

07-08
08-09
09-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
20-21
21-22
22-23
23-24
24-01
01-02
02-03
03-04
04-05
05-06
06-07
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تكالیف منزل

 از بیمار بخواهید هر روز خلژ خود را در دو نوبت پایش کند

 از بیمار بخواهید هر روز عملکرد خود را پایش کند و هر کاری که انجام میدهد را ساعت به ساعت ثبت کند.
برای تکمیل فرم پایش روزانه ،بیمار میتواند هر فعالیتی که انجام میدهد را ثبت کند یا این کار را در یک یا دو نوبت هنگام
ظهر و شب قبل از خوابیدن انجام دهد .بهتر است که هر فعالیتی پس از اتمام یادداشت شوند.
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جلسه دوم:
شناسایی فعالیتهایی که باید انجام شوند
اهداف جلسه دوم


اشاره به اهمیت فعالیت در بهبود خلژ



معرفی مفاهیمی مانند فعالیتهای لذت بخش و سازنده



شناسایی فعالیتهای موثر و لذت بخش



اشاره به اهمیت اجتنابها در تداوم افسردگی



شناسایی رفتاری اجتنابی

اشاره به اهمیت فعالیت در بهبود خلق
به اهمیت فعال بودن به عنوان پادزهری برای افسردگی اشاره کنید .بررسی کنید که بیمار قبل از افسردگی به چه کارهایی
م شغول بوده ا ست و پس از اف سردگی چگونه عمل میکند .بیماران باید بدانند که وقتی فعال نبا شند اح ساس موثر بودن
نمی کنند.
 .1شناسایی فعالیتهایی که قبل از ابتال به افسردگی انجام میداده است.
درمانگر و بیمار میتوانند با مشارکت هم به برنامه ریزی فعالیت بپردازند .به این صورت که درمانگر از بیمار میپرسد:
"قبل از افسردگی روزهایت را چطور میگذراندی و چه فعالیتهایی انجام میدادی؟"
در اولین گام درمانگر و بیمار مشهههترکا فعالیت هایی که وی قبل از افسهههردگی انجام میداده اسهههت را در برگه تعیین
فعالیتهای مورد عالقه بیمار قرار میدهند.
برای مدال :بیماری میگفت که قبل از افسرگی عادت داشت اتومبیل پدرش را به کارواش ببرد ،و خرید کند.
این کار باعث بهبود اعتماد به نفس می شود بیمار اح ساس میکند که مدمرثمر ا ست و این خلژ بیمار را بهبود میبخ شد
زیرا او اح ساس میکند که بر زندگیش کنترل دارد .با این روش بیماران به ارتباط بین خلژ و فعالیت پی میبرند و به تدریج
متوجه می شوند که قادر به انجام ب سیاری از فعالیتها ه ستند و در عین حال میتوانند از آنها لذت ببرند .چنین چیزی نه
تنها احساس کنترل را در بیمار افزایش میدهد ،بلکه امکان دریافت باز خورد مدبت از سوی دیگران را فراهم میکند .رنگ
باختن باور منفی " من بی خاصیت هستم» و ..میتواند ،محصول برنامه ریزی فعالیت باشد.
 .2شناسایی فعالیتهای آرامش ب ش/لذت ب ش:
هدف از شنا سایی فعالیتهای آرامش بخش/لذت بخش افزایش سطح فعالیت به ق صد ک سب لذت ا ست .اجراء فعالیتهای
لذت بخش و انجام آنها از میزان افکار منفی بیمار میکاهد و به کاهش هیجانهای منفی و تقویت هیجانهای مدبت منجر
می شود .در اولین گام از بیماران بپر سید که در حال حا ضر از چه فعالیتهایی را ضی و خ شنود می شوید .برخی بیماران در
پاسههخ به این سههوال فعالیتهایی را نام میبرند و شههما میتوانید آنها را در برگه تعیین فعالیتهای مورد عالقه بیمار
بگنجانید.
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بیمارانی هم هستند که ذکر میکنند قبالً از فعالیتهای خاصی لذت میبردند اما در حال حاضر تمایلی به انجام دادن آنها
را ندارند و یا از انجام دادن آن لذت نمی برند .انها باید بدانند که اف سردگی سبب می شود که آنها نتوانند به یور یبیعی از
فعالیتها لذت ببرند .ابتدا درباره منطژ و اهمیت پرداختن به فعالیتهای لذت بخش با بیمار حرف بزنید .آنها باید بدانند که
پرداختن به فعالیتهای لذت بخش هیجانات مدبتی (مانند لذت و شادی) در آنها ایجاد میکند .این فعالیتها ب سیار متنوع
میتوانند باشههند مانند دوش گرفتن ،مطالعه کتاب داسههتان ، ،تماشههای فیلم ،پیاده روی ،شههنا ،دیدار با دوسههتان ،مالقات با
اعضای خانواده ،خواب ،مسافرت ،ورزش مالیم ،خرید ،شنیدن موسیقی ،آواز خواندن ،کوه پیمایی ،قدم زدن دیدار با دوستان،
دیدار با اعضا خانوده و همسایهها و...
 .3شناسایی رفتارهای اجتنابی
 مفهوم اجتناب را برای بیماران تو ضیح دهیدو اجتناب از فعالیت و اجتناب ار تماس با مردم انها را بیش از پیش اف سرده
تر خواهد کرد .از این رو الزم ا ست برای کاهش رفتارهای اجتنابی در مقای سه با حالت قبل از ابتال به بیماری اف سردگی،
آن رفتارها را شنا سایی نمایند .از انها بخواهید فهر ستی از اجتنابهای خود تهیه کنند .اجتناب از فعالیت و اجتناب از
معاشرت جز این موارد است .موارد شناسایی شده را در برگه تعیین فعالیتهای مورد عالقه بیمار در نظر بگیرید.
در مورد اجتنابها مدال بزنید تا این مفهوم برای مراجعه کنندگان ملموس تر شود :


قبال روزی یکبار به مادرم تماس تلفنی داشتم االن حوصله اش را ندارم



قبال هفته ای یکبار در پارك پیاده روی داشتم االن نمی روم



قبال هر ماه در جلسه شهرداری محله شرکت میکردم االن روحیه اش را ندارم



.............................................

رویارویی با اجتنابها
اجتناب از ب سیاری از فعالیتها ی سالم به ویژه ارتباط اجتماعی با اقوام و خوی شاوندان و دو ستان سابژ در اف سردهها شایع
است انها به دلیل افسردگی منزوی می شوند و حوصله مردم را ندارند .چنین چیزی به انفعال ،انزوا و اهمال کاری میانجامد،
که خود رفتارهای مشههکل آفرین به شههمار میآیند .یکی از مزایای فعال سههاختن بیماران این اسههت که آنها با پرداختن به
فعالیتهای روزانه و لذت بخش به تدریج با اجتناب ،انفعال و انزواجویی وداع میکنند .هر چقدر اجتنابها کمرنگ تر شوند،
بیمار تقویت بی شتری دریافت میکند و ن سبت به خود اح ساس بهتری خواهد دا شت و دیگران نیز ن سبت به وی اح ساس
بهتری خواهند داشت.در این راستا باید اجتنابها را هدف قرار دهید:


چه فعالیتهایی است که از وقتی افسرده شدیدآنها را انجام نمی دهید؟.



......................................



....................................



قبل از افسردگی چه فعالیتهایی انجام میدادید؟



....................................

...................................... 
پاسههخ به این پرسههشها به شههما کمک میکند تا با مشههارکت بیمار برنامه ای تدوین کنید و او را به تدریج با اجتناب هایش
مواجهه کنید .برای مدال :فهرسههتی از نام خویشههاوندان و دوسههتان تهیه کنید و از بیمار بخواهید تماس و مالقات با آنها در
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برنامه روزانه اش بگنجاند .توجه دا شته با شید ک سانی را انتخاب کنید که ن سبت به بیمار حمایت کننده با شند .آن د سته از
افرادی که انتقاد کننده هسههتند ،نیش و کنایه میزنند و بیمار را سههرزنش میکنند ،منبعی از اسههترس برای بیمار محسههوب
میشوند و ارتباط با آنها میتواند تشدید کننذه افسردگی باشد.
 .4شناسایی ارزشها:
مفهوم ارزشها را برای بیماران تو ضیح دهید .انها باید بدانند که ارزشها مفهومی شخ صی ه ستند و ما را هدایت میکنند.
یک زندگی فاقد ارزش یا ناهم سو با ارزش ک سل کننده و اف سرده ساز ا ست .شادی ،کمک به دیگران ،ادامه تح صیل ،کار
کردن ،و ....همگی ارزش محسهههوب میشهههوند .در مورد ارزشها مدال بزنید از بیماران بخواهید ارزشهای خود را نام ببرند.
برر سی کنید اف سردگی تا چه اندازه ارزشهای بیماران را تحت تاثیر قرار داده ا ست.برای آ سان سازی کار حیطههای ارزش
بیماران را شناسایی کنید .از افراد مختلف مدال بزنید و به کمک هم ارزشهای بیمار را شناسایی کنید و سپس با هم بررسی
کنید تا چه اندازه زندگی بیمار همسو با ارزش هایش است.
این حیطهها عبارتند از :ارتباط بین فردی ،شغل ،تحصیل ،مسئولیتهای شخصی ،مذهب ،تفریحات ،سالمتی ،پول ،هنر ،و....
مدال:

ارزش :رابطه نزدیک و محبت به والدین
فعالیت همسو با ارزش :شام خوردن با مادر دو بار در هفته .هفته ای یکبار از والدین دیدار کردن و رسیدگی به امورا ت انها.
بهتر است در برنامه ریزی فعالیت ،مواردی را انتخاب کنید که چندین حیطه ارزشی را در بر گیرند.
مدال :سرزدن به بستگان ،کمی مطالعه ،تفریح و( ...چون افسردگی بر جنبههای مختلف زندگی تاثیر میگذارد) با محدود
کردن تمرکز تان روی یک جنبه از زندگی ،فرصت کسب تجارب مدبت و احساس رضایت از دیگر حیطههای زندگی را از دست
میدهید
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برگه تعیین فعالیتها (مورد عالقه ،قبل از افسردگی ،مطابق با ارزش ها)
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

در حوزه روابط خانوادگی
.....................................
در حوزه روابط اجتماعی
.....................................
درحوزه روابط عایفی و صمیمانه
...................................
در حوزه آموزش و تحصیل
....................................
در حوزه کار و شغل
....................................
در حوزه تفریحات و سرگرمی ها
....................................................
در حوزه فعالیتهای ورزشی
................................................
در حوزه معنوی
...............................................
در حوزه هیجانات و امور روانشناسی
...............................................

مدال هایی از رفتارهایی که می توان انتخاب و تعیین نمود در جداول زیر نشان داده شده است.
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سرگرمی؛ هنر ،صنایع دستی

آموزش
یادگیری یک کار تازه مدل زبان یا موسیقی

نواختن یک ساز موسیقی

یادگیری یک کار هنری مانند نقاشی

اواز خواندن

خواندن

رقص

درس خواندن

کارهای صیایع دستی یا هنری مانند نقاشی،
مجسمه سازی ،نویسندگی ،سینما

داستان نویسی ،شغر

دکوراستون ،بازسازی مبل و وسایل منزل

حضور در مراسم سخنرانی

عکاسی

بازگشت به مدرسه ای دانشگاه

کار روی چوب یا فرش یا معرق کاری

کالس کامپیوتر

جمع اوری اشیا با قیمت

سایر موارد

سایر موارد

فعالیتهای بومی

بهداشت و سالمت

تمیز کردن خانه

عکاسی کردن

اشپزی – شیرینی پذیری

خرید لباس نو

کار در حیاط خانه

رفتن به آرایشگاه

شستن ماشین

رفتن به پیرایشگاه یا ارایشگاه

خیایی کردن

ماساژ بدن

معاف بودن از فعالیتهای خانه

عطر و ادکلن زندن

خرید گل و گیان

اماده شدن برای رفتن به بیرون از منزل

دکور خانه را تغییر دادن

رسیدن به بهداشت مانند داندان ،عینک،
ورزش کردن

خوشبو کردن منزل

ارایش نمودن

درست کردن ابزارهای خراب منزل

ورزش کردن

سایر موارد

سایر
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مسافرت

تفریح

سفری را تدارك دیدن

تماشای تلویزین و گوش کردن به رادیو

رفتن به مکانهای تفریحی مانند باغ وحش یا
پارك

با خانواده دورنا بازی کردن

رفتن به مکانهای گردشگری

رفتن به سینما

رفتن به پیک نیک

رفتن به میهمانی خانوادگی و مراسم

رفتن به رستوران یا در فامیل

رفتن به تماشای مسابقات

رانندگی کردن

رفتن به سینما یا تئاتر

رفتن به خانه دوست یا فامیل در یک شهر
دیگر

سایر موارد

رفتن به کوه و دشت
رفتن به موزه یا مکانهای تاریخی شهر
رفتن به خرید و دیدن از مغازه ها
رفتن به کتابخانه
سایر موارد
تعامل با سایر فعالیتهای محلی و شهری

ورزش و مسابقه

میهمانی رفتن یا دادن

شنا کردن و یا ورزشهای محلی

با خانواده و دوست از گذشتهها حرف زدن

رفتن به دوچرخه سواری

انجام کارهای گروهی

رفتن به شکار

دیدار با خانواده

پیاده روی ،کوهنوردی

بازیهای کامپیوتری و موبایلی

بازی تنیس ،پینگ پنگ

سایر موارد

ماهی گیری کردن
تماشای یبیعت و پرنده ها
بازیهای خانوادگی
مشارکت در ورزشها محلی
سایر موارد
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جلسه سوم:
برنامه ریزی اجرایی برای انجام فعالیتهای موثر
اهداف جلسه سوم


ثبت و الویتبندی فعالیتهای موثر و لذت بخش



تعیین و انتخاب فعالیتهای روزانه



ثبت فعالیتها به صورت هفتگی



ارزش گذاری برای فعالیتها تعیین شده



تعیین و ارایه پاداش

برنامه ریزی انجام فعالیتهای روزمره قبل از ابتال به افسردگی و آرامش بخش/لذت بخش:
در برنامهریزی برای فعالیتهای لذت بخش ،زمان شاخص مهمی ا ست ،برخی از این فعالیتها را میتوان به صورت روزانه،
برخی دیگر را به صههورت هفتگی و ماهانه انجام داد .برای مدال ،بیماران میتوانند هر روز موسههیقی گوش دهند ،قدم بزنند،
آواز بخوانند و یا دوش بگیرند .اما برخی فعالیتهای لذت بخش مانند کوه پیمایی و یا م سافرت معموالً به صورت هفتگی یا
ماهانه انجام میشهههوند .برنامه ریزی برای فعالیتهای لذت بخش کم هزینه ای که بیمار بتواند آنها را روزانه انجام دهد ،در
الویت ا ست .توجه دا شته با شید که فعالیتهای لذت بخش ،نباید پیچیده و خ سته کننده با شند .در جدول زیر فعالیتها و
دفعات و زمان انجام آن را د ر هفته مربویه بنوی سید .با تکمیل این جدول میتوان روند پی شرفت درمان را ثبت نمود .تو صیه
میشود که  15مورد از این فعالیتها را در برنامه روزانه بگنجانید .برای سهولت در اجرا میتوانید فعالیتهای انتخاب شده را
بر حسب سختی اجرا و یا نیاز به امکانات اولویت بندی نموده و در جدول اجرا وارد نمایید.


اگر مدت زمان انجام آن فعالیت مهم نیست میتوانید خط تیره بکشید



بهتر است برای هفته اول سه فعالیت را منظور کنید



برای هر هفته  3تا  5فعالیت را در نظر بگیرید



تعیین تعداد فعالیتها به منظور ایجاد چالش برای بیمار ا ست لیکن باید مراقب بود که منجر به خ ستگی و ف شار
بیش از حد به بیمار نشود



جدول خود را به صورت روزانه تکمیل کنید

برای ثبت انجام فعالیتهای در نظر گرفته ابتدا باید جدول روزانه به صورت زیر تکمیل شود:
 .1در ستون اول فعالیتها نوشته میشود
 .2در صههورت انجام ان در هر یک از روزهای هفته دور کلمه "بله" و در صههورت انچام نشههدن کلمه "خیر" دایره کشههیده
میشود .در صورتیکه تعداد نوشته شده پیش از اتمام هفته تحقژ یافت باید دور کلمه "تکمیل" را دایره کشید.
 .3پس از تکمیل فعالیت در هر هفته دادههای ثبت شده به جدول هفتگی ثبت رفتار منتقل میشود.
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جدول ثبت روزانه انجام فعالیتهای تعیین شده در هفته................... .
شنبه

فعالیت

تعداد

زمان

بله

خیر

یکشنبه
کامل

بله

خیر

دوشنبه
کامل

بله

خیر
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سه شنبه
کامل

بله

خیر

چهار شنبه
کامل

بله

خیر

کامل

پنجشنبه
بله

خیر

جمعه
کامل

بله

خیر

کامل

جدول ثبت هفتگی فعالیتهای انجام شده
هدف ایده ال هفته... .
فعالیت

هدف

هفته... .

هفته... .

هفته... .

هفته... .

هدف

هدف

هدف

هدف

تعداد زمان تعداد زمان انجام تعداد زمان انجام تعداد زمان انجام تعداد زمان انجام تعداد زمان انجام

ایالعات از جدول ثبت روزانه به این جدول در پایان هر هفته منتقل میشود.
 .1در ستون جدول ایده ال ،تعداد دفعات مورد نظر و از پیش تعیین شده نوشته میشود.
 .2اگر حداقل در سه هفته تعداد در نظر گرفته شده در ستون هدف ایده ال تحقژ پیدا نمود ،میتوان ان از ادامه انجام ان فعالیت چشم پوشی نموده و فعالیت جدیدی را به جدول
اضافه نمود
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جدول ثبت هفتگی فعالیتهای انجام شده (نمونه)
هفته..1. .

هدف ایده ال
فعالیت

هفته..2. .

هدف
تعداد زمان

هفته.3.. .

هدف

هفته..4. .

هدف

هفته.5.. .

هدف

تعداد زمان انجام تعداد زمان انجام تعداد زمان انجام تعداد

رفتن سر کار

5

-

5

-

5

5

-

5

5

-

5

درست کردن شام

3

-

2

-

3

3

-

3

3

-

3

ظرف شدن

4

-

3

-

3

4

-

4

ورزش کردن

3

30
دقیقه

زمان

هدف
انجام

تعداد زمان انجام

تکمیل تکمیل تکمیل
3
2
2
-

-

3

3

-

4

4

-

4

2

20

2

3

30

3

اینک شما فعالیتهای هفتگی خود را ثبت نموده اید و بر ح سب ستون هدف ایده ال برخی از هدفهای تعیین شده محقژ شده اند .در این موارد الزم ا ست خودتان را در مقابل
موفقیتهایی که بدست اورده اید مورد تشویژ و تمجید قرار دهید .برای این منظور جدول زیر را تکمیل نمایید.
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جدول ارایه پاداش در مقابل تکمیل موفقیت آمیز فعالیتهای هفته
هفته.......... .

ارایه پاداش

پاداش انت اب شده
بله
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خیر




برای انتخاب پاداش ،دقت کنید مواردی را بنوی سید که در شما اح ساس خوب ایجاد نماید و اثر ت شویقی دا شته
باشد و شما را برای انجام فعالیتهای بعدی ترایب نماید
در صورت ارایه تشویژ دور کلمه "بله" یا "خیر" دایره بکشید

پس از معرفی فعالیتهای سازنده و سودمند از بیمار بخواهید پس از هر فعالیت آن را به لحاظ اح ساس ت سلط و ر ضایتی
که از انجام آن کار نصهههیب بیمار میشهههود از  0تا  100درجه بندی کند .به عبارتی ،بیماران باید بگویند که با انجام یک
فعالیت سازنده (مانند پرداخت ق سط بانکی و ).. .تا چه اندازه در آن فعالیت اح ساس ت سلط و ر ضایت میکنید؟ درجه بندی
احساس لذت بردن از انجام کاری و نیز احساس تسلط و کنترل برای انجام ان کار با مقیاس زیر درجه بندی میشود
خیلی زیاد
100

زیاد
75

متوسط کم
25
50

ه یش
0

تکالیف منزل
از بیماران بخواهید که حداقل  2فعالیت لذت بخش را به صورت روزانه 3 ،تا  5فعالیت را به صورت هفتگی و  4تا  5فعالیت
را به صورت ماهانه در جدول فعالیت روزانه خود بگنجانند.
آنها همچنین بایدقبل از پرداختن به فعالیت های لذت بخش پیش بینی کنند که چقدر از آن لذت خواه ند برد و پس از
انجام آن فعالیت نیز میزان لذتی که از انجام این فعالیتها برده اند را در مقیاسی از  0تا  100درجه بندی کنند .این فن که
توسط برنز 1پیشنهاد شده است به بیماران کمک میکند که در عمل متوجه شوند تا چه اندازه پیش بینیهای آنها منفی و
غیر واقع بینانه بوده است.

- Burns- 1989
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1

چند نکته برای انجام بهتر برنامه فعالسازی رفتاری
 .1آموزش فعاليتهای گام به گام
انجام فعالیتهای روزانه به ویژه فعالیتهای پیچیده به صههورت گام به گام برای آن دسههته از بیمارانی توصههیه میشههود که
افسرده شدید بوده و فاقد انرژی هستند.
مدال :بیمار قادر نیست آشپزخانه خود را که جزو فعالیتهای روزمره در نظر گرفته است انجام دهد.
مقابله و ارائه راه حال :برای نظافت اشههپزخانه به ازای نیم سههاعت فعالیت 15 ،تا  30دقیقه اسههتراحت کنند .آنها بتدریج
سعی میکنند زمان فعالیت و ا ستراحت را همزمان با بهبود و ضعیت خلقی خود تنظیم کنند بطوریکه اح ساس خ ستگی و
فشار نکنند .افزودن فعالیتهای لذب بخش نیز میتواند به حل این مشکل کمک نماید

 .2رویارویی با افکار منفی
اجتناب از یاداوری افکار منفی و ف شار برای بیرون راندن ان باعث ت شدید خلژ اف سرده می شود .به جای تالش برای بیرون
راندن ان ،این افکار را یادداشت کنید .ثبت این افکار از شدت آن کم میکند.
یادداشت افکار منفی:


من مادر خوبی نیستم



من مدل سابژ قدرت انجام کارهایم را ندارم



من نسبت به هم دورههای خود خیلی کم ارزش تر هستم



....................................



...................................

 .3رویارویی با هيجانات
افسههردگی را بپذیرید به عنوان مهمان ناخوانده ای که دیر یا زود شههما را ترك میکند و میرود .از افسههرده بودن شههرمگین
نبا شید .اف سردگی ن شانه نقص نی ست بلکه یک بیماری قابل درمان ا ست .پس هرگاه خلژ اف سرده دا شتید جلوی گری ستن
خودتان را نگیرید .اجازه دهید اشکها ام را از وجودتان خارج کنند.

 .4از افراد حمایت گر کمک بخواهيد
سه نفراز کسانی که فکر میکنید میتوانند به شماکمک کنند را شناسایی کنید و به هر یک از آن افراد بگویید سعی دارید
چه کاری انجام دهید و اینکه آنها دقیقا چه کمکی میتوانند به شما بکنند.
مدال :اگر می خواهید استخر بروید و تنها هستید به یک دوست زنگ بزنید و از وی بخواهید که با هم به استخر بروید .همراه
و همپا پیدا نمودن در در فعالیت ها ،نه تنها احتمال انجام دادن ان فعالیتها را باال میبرد ،بلکه آن را لذت بخش کرده و
ارتباط شما را با دیگران تقویت میکند.

29

فرم پیگیری تلفنی
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بنام خدا
وزارت بهداشت – دفتر بهداشت روان
پروژه پیشگیری از اقدام مجدد به خودکشی با پیگیری تلفنی
فرم پیگیری تلفنی
كد شناسایی مراجع ..............................................تشخيص بيماري ...................:
جلسه  .................پيگيري
تاریخ (....................../....................../.................روز /ماه  /سال)
 -1آیا بيمار زنده است؟ بلی

خير

 -2اگر خير ،علت مرگ چيست؟ ..........................
 -3آیا شما( منظور بيمار) تا لحظه ترخيص از بيمارستان مجددا سعی بر خودكشی داشتيد؟
خير

بلی

 -4چند مرتبه..................... :
 -5ميزان رضایت شما از جلسات مشاوره در مركز جامع بهداشت روان چقدر بوده است:
خيلی كم

كم

متوسط

خيلی زیاد

زیاد

 -6از آخرین دیدار با شما در بيمارستان/مركز جامع خدمات سالمت ،آیا احساس كرده اید كه نياز به دریافت حمایت و
پشتيبانی داشته باشيد ؟
 .aبلی

خير

 -7در صورت پاسخ بلی ،لطفا نام افراد و سازمان هایی كه تماس برقرار نمودید مثل بيمارستان ها ،سازمان هاي حمایتی،
روانپزشک ،درمانگاهها ،پزشک خانواده ،انجمن هاي خيریه ،خویشاوندان و دوستان را بنویسيد
.......................................................................... .a
 -8ميزان رضایت شما از افراد و سازمان هایی كه در باال اشاره نمدید و كمک دریافت نموده اید چقدر است؟

خيلی كم

كم

متوسط

خيلی زیاد

زیاد

 -9آیا از زمان مرخص شدن از بيمارستان تا اكنون كه با شما صحبت می كنم از سرویس اورژانس اجتماعی  123استفاده
نموده اید.
بلی

چند بار

خير

ميزان رضایت شما چقدر بوده است :خيلی كم

كم

متوسط

زیاد

خيلی زیاد

 -10آیا از زمان مرخص شدن از بيمارستان تا اكنون كه با شما صحبت می كنم از خط مشاوره  1480استفاده نموده اید.
بلی

چند بار

خير

ميزان رضایت شما چقدر بوده است :خيلی كم

كم

 -11آموزشهاي الزم به بيمار با توجه به چک ليست انجام پذیرد.
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متوسط

زیاد

خيلی زیاد

الف -تشخيص روانپزشکی (در صورت داشتن تشخيص)
ب -ترغيب به استفاده از سرویس هاي روانپزشکی و روانشناسی
ج -معرفی مراكز حمایتی (از قبيل مراكز مشاوره ،روانپزشکی و روانشناسی،ترك اعتياد ،مشاوره خانواده) در صورت نياز
د -معرفی و ترغيب و تاكيد استفاده از سرویس اورژانس اجتماعی  123در هنگام بروز بحران و نيز خط مشاوره 148
هـ -آموزش مجدد عوامل خطر و محافظت كننده در اقدام به خودكشی
 -12در صورت وجود سواالت توسط مدد جو ،سواالت نوشته شود .
.......................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
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دستور العمل تکمیل پرسشنامه پیگیری
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بنام خدا
وزارت بهداشت – دفتر بهداشت روان
پروژه پیشگیری از اقدام مجدد به خودکشی با پیگیری تلفنی
دستورالعمل تكمیل پرسشنامه پیگیری تلفنی
-1
-2

جلسه پیگیری و کد بیمار را در برگ پیگیری ثبت کنید.
خود را به پاسخ دهنده تلفن معرفی کنید .احوال پرسی کوتاهی انجام دهید .از وی اجازه بگیرید که سواالت
پرسشنامه را از وی بپرسید
سواالت  1تا  9از مددجو سوال کنید.
پس از اتمام تکمیل پرسشنامه آموزش های الزم ذیل را به بیمار بدهید.
 oتشخیص روانپزشکی (در صورت داشتن تشخیص)
 oترایب به استفاده از سرویس های روانپزشکی و روانشناسی
 oمعرفی مراکز حمایتی (از قبیل مراکز مشاوره ،روانپزشکی و روانشناسی،ترك اعتیاد ،مشاوره خانواده ) در
صورت نیاز
 oمعرفی و ترایب و تاکید استفاده از سرویس اورژانس اجتماعی  123در هنگام بروز بحران
 oاستفاده از خط  1480مشاوره سازمان بهزیستی
در صورتیکه بیمار در سوال  5از خدمات روانپزشکی استفاده نموده نوع مراجعه و داروهای تجویز شده سوال شود.
از بیمار بخواهید که اگر در رابطه با این موضاعات سواالتی دارد مطرح کند.



اگر احساس نمودید که طرف مقابل نیاز به صبحت و درد دل دارد این فرصت را به وی بدهید .چند دقیقه

-3
-4

-5
-6

به حرف ها و صبحت های وی گوش کنید.


در ضمن صحبت بیمار وضعیت روانی و خطر خودکشی را ارزیابی نمایید .اگر احساس نمودید که نیاز به
کمک بیشتری دارد میتوانید بر حسب شرایط و وخامت حال بیمار از اقدامات زیر استفاده نمایید:
 oوی را برای استفاده از خطر تلفن  1480ترغیب نمایید
 oاگر احساس نمودید که خطر جدی تری وجود دارد وی را ترغیب نمایید که به اورژانس اجتماعی
 123تماس بگیرد (در صورت وجود چنین خدماتی در محل سکونت وی)
 oاگر خطر اقدام مجدد را جدی تر ارزیابی نمودید از وی اجازه بگیرید و به خانواده صحبت کنید .بیمار
و خانواده را ترغیب کنید که به اورژانس بیمارستان مراجعه کنند
 oاگر در منطقه روستایی زندگی می کند با بهورز روستا تماس بگیرد
 oاگر در منطقه شهری زندگی می کند به مرکز مشاوره مراجعه نماید
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خاتمه دادن به تماس .در مواقعی که فرد تماس گیرنده در وضیعت بحرانی نیست کم کم تماس را به پایان برساند .قبل از
خداحافظی نکات زیر را رعایت نمایید:
 .1اگر تحت درمان است ادامه درمان یا مشاوره را ترایب نمایید
 .2اگر مراجع به تازگی درمان یا مشاوره را شروع نموده است ،تاکید کنید که اثرات درمانی این گونه خدمات بعد از
چند هفته ظاهر می شود
 .3از وی بابت وقتی که در اختیار شما قرار داد تشکر کنید
 .4بفرمایید که  .........هفته/ماه دیگر تماس می گیرید تا از حال وی جویا شوید.
ارزیابی وضعیت خودکشی طی تماس تلفنی
 .1اگر تماس گیرنده ای می گوید «من خیلی افسرده ام ،دیگر تحملش را ندارم»،
این سؤال را از او بپرسید «آیا شما افکار خودکشی هم دارید؟ نگران نباشید که نکند با این سوال افکار خودکشی را به
وی القا کنید  .خیر ،شما دارید کار درستی انجام می دهید .شما دارید به او نشان می دهید که دلسوز هستید ،او را جدّی
گرفته اید و کار خوبی کرده که دردش را با شما در میان گذاشته است.
 اگر پاسخ خیر است ،وی را تشویژ کنید که به روانپزشک یا روانشناس مراجعه کند .فهرست مراکز را که قبال بهوی دادید یاد اوری کنید .یاد اوری کنید که شانس بهبودی  70-60درصد است  .بهتر است ان را از خود دریغ
نکند .اگر از درمان های رایج استفاده می کند ادامه ان را ترایب کنید
 .2اگرپاسخ سؤال قبلی «بله» است ،می توانید این سؤالها را هم مطرح کنید:
آیا در این مورد که چگونه خودکشی کنید هم فکری دارید؟ (بررسی یرح ونقشه) ،آیا چیزهایی که الزم است را فراهم
کرده اید؟ (وسایل خودکشی) ،آیا در این باره که چه زمانی این کار را بکنید فکر کرده اید؟ (برنامه ریزی زمانی).
 اگر پاسخ منفی است ،یعنی فکر خودکشی را دارد ولی برنامه ای برای انجام این کار ندارد ،همان اقدام مرحله  aراانجام دهید
 .3اگر برای اقدام به خودکشی برنامه ریزی نموده است ،از اقدمات زیر استفاده نمایید:
 وی را برای استفاده از خطر تلفن  1480ترایب نمایید اگر احساس نمودید که خطر جدی تری وجود دارد وی را ترایب نمایید که به اورژانس اجتماعی  123تماسبگیرد (در صورت وجود چنین خدماتی در محل سکونت وی)
 اگر خطر اقدام مجدد را جدی تر ارزیابی نمودید از وی اجازه بگیرید و به خانواده صحبت کنید .بیمار و خانواده راترایب کنید که به اورژانس بیمارستان مراجعه کنند
 اگر در منطقه روستایی زندگی می کند با بهورز روستا تماس بگیرد -اگر در منطقه شهری زندگی می کند به مرکز مشاوره مراجعه نماید
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جدول ثبت خودکشی
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جدول ثبت اطالعات مربوط به اقدام کنندگان به خودکشی در شهرستان  .................استان ..................
مشاوره
کوتاه در

ردیف

فامیل

نام

شماره ملی

شماره موبایل

شماره منزل

بیمارست
ان

مشاوره
کوتاه

تماس تلفنی

مدت بعد
از
ترخیص

2

1

4

3

5

7

9

11

بله

خیر

بله

خیر

بله

خیر

بله

خیر

بله

خیر

بله

خیر

بله

خیر

بله

خیر

بله

خیر

بله

خیر

بله

خیر

بله

خیر

بله

خیر

بله

خیر
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راهنما برای درمانگران برای استفاده از روش:
اقدام به خودکشی ،برنامه مداخله کوتاه مدت
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بسمه تعالی
وزارت بهداشت – دفتر بهداشت روان
پروژه پیشگیری از اقدام مجدد به خودکشی با پیگیری تلفنی

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
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این کتابچه ترجمه فارسی از کتابی است به نامه Attempted Suicide, Short
 Intervention Programکه توسط دکتر مایكل کُنراد (روانپزشک) و دکتر آنژا گیسین-
میالرت (روانشناس بالینی) در سال  2015برای 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 ،همكاری جدی و مهمی داشتند.
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پیوستن 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 10بهصورت 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 بهخایر بیماری یابرحسب حادثه در بیمارستان بستری شدهاند
نیستند .پذیرش اقدامکنندگان به خودکشی در بیمارستان ناشی از عملی است که برای چگونگی انجام آن برنامهریزی کردهاند.
محققان مختلفی بهوجود مشکالت جدی در رابطه ی بین اقدام کنندگان به خودکشی و متخصصان سالمت روان پیبردهاند.
برای مدال ،بیماران متمایل به خودکشی معتقدند متخصصین سالمت برای ایشان فایدهای ندارد یا حتی در مواردی به آنها
توجهی نمیکنند.
متخصصان معتقدند هیش 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 خطرناكتر میشود.
بهعالوه ما میدانیم افرادی که اقدام به خودکشی میکنند االب 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
ایرقابل تحمل درنظر بگیرند ،آن را بهعنوان امری کامال شخصی میدانند که نمیخواهند از دستش بدهند .افرادی که در
بحران خودکشی بهسر میبرند ،افکارشان را صرفا بخایر نصیحتهای کسی که سعی میکند با آنها دربارهی چیزی بهایر 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 میکنند االب عزت نفس پایینی دارند و بدلیل حساسیت
و ترس از آسیبدیدن توسط ایرافیانشان من جمله متخصصین سالمت روان میل به انزوا در آنها باال است .درك و شناخت
وجوه همکارانهی اتحاد درمانی بهعنوان فرایندی خالق ،پویا ،و بازگشتپذیر و مبتنی بر اهداف (directed toward
) ،shared goalsامری مهم و ضروری است .در معنای وسیعتر ،اتحاد درمانی بهعنوان همکاری فعال و هدفمند بین بیمار
و درمانگر توصیف میشود.
.ای روش بر این فرضیات استوار است:
 -1فهم و شناخت احساسات و افکار بیمار .درك 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 درك شود .درحالیکه درمانگر تالش میکند 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 مشترك .برقراری اتحاد معنادار نیازمند مدل مشترکی از شناخت آسیبپذیریهای بیمار و اقدام به
خودکشی است.

Treatment engagement

42

10

 -4تعهد و درگیری درمانگر به درمان .درمانگر نگرشی ایرقضاوتی اتخاذ میکند .این نگرش حس ایمنی و صداقت رادر فرد
ایجاد میکند و باعث میشود درمانگر مهارتهای حرفهایاش 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.
درك و پذیرش دو عامل ضروری در برقراری اتحاد درمانی است .این دو عامل به بیمار امکان میدهد در مقابله با ناامیدی
و امگینی ایرقابل تحمل ،همچنان امیدوار باقی بماند .درمانگر همدل بهصورت کالمی و ایر کالمی به بیمار میفهماند که
تجارب هیجانی شدیدش قابل درك 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 ایر از خودکشی را انتخاب کرد .درمانگر ظرفیتهایی
که بیمار هنوز نتوانسته آنها را تجربه کند ،میبیند و به بیمار منعکس میکند ،و زمانی که بیمار درمورد امکان تغییردادن
شرایطش احساس ناامیدی میکند ،امیدوار باقی میماند.
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همکاری کردن جهت پیشگیری از وقوع خودکشی
مدل « طبی» سنتی

افسردگی:
بیخوابیاشتهای کمعدم لذت؟ خودکشی گرایی؟درمانگر
بیمار
دیدگاه مشارکتانه

خودکشیگرایی
رنج ،استرس ،بیقراری ،
ناامیدی ،تنفر از خود،
دالیل زنده ماندن درمقابل دالیل مردن

درمانگر و بیمار

دیدگاه مشارکتانه
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همدل بودن درمانگر با میل اقدام به خودکشی بیمار به این معنا است که او میل به خودکشی بیمار را پذیرفته است و
درك میکند که چگونه بیمار به مرحلهای رسیده است که حاضر است به خودش آسیب بزند ،بدون اینکه تالش کند آن را
اصالح کند ،متوقف کند یا در آن مداخله کند .این به این معنی است که درمانگر تالش میکند تاحدی با تجارب دردناك
بیمار همدلی کند تا بتواند درك کند چرا خودکشی تنها گزینهی دردسترس بیمار است .بهجای اینکه درمانگر برضد رفتار
خودکشی اقداماتی انجام دهد یا تالش کند انگیزه ی فرد به زنده ماندن را بیشتر کند ،با میل به خودکشی بیمار همدلی
میکند و کامال روی این نیت و میل بیمار تمرکز میکند.
خودکشی یک عمل است نه بیماری:
باتوجه به وجود مشکالتی در زمینهی رابطهی درمانی با بیمارانی که دستبه خودکشی زدهاند ،به این نتیجه رسیدیم که
اتخاذ مدل یبی نسبت به بیماری کمک کمی به ما می کند .اینکه ما خودکشی را یک رفتار بدانیم تا بیماری به ما دیدگاه
جدیدی میدهد.
مصاحبهی حکایتگونه(narrative interviewing) :
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 بافت درمانی ،حکایات
خوانده میشود .حکایت بهصورت داستانی که ما به شنوندهای بادقت بهگونهای تعریف میکنیم که به حوادث 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 میتواند بار دیگر دریچهای از اهداف زندگی را بهرویمان بگشاید.
االب یی  20تا  30دقیقه اول داستانهای منسجمی را از بیمار میشنویم که در آن بیمار بهصورت خودجوش بین خودکشی،
تجارب آسیب زای اولیه و تجارب منفی اخیر (مشکالت ارتبایی) پیوند برقرار میکنند .در این حالت بیمار و مصاحبهکننده به
دوستانی تبدیل میشوند که در یک مسیر قدم گذاشتهاند و با هم همسفر شدهاند.
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بیمار 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 دااون بودم .از خودم بدم میومد ،نمیتونستم جلوی افکارم را بگیرم ،میخواستم جلوشونو بگیرم. رنج خیلی زیادی را تحمل میکردم .راه دیگری نداشتم .میدونستم پایان دادن به زندگیم یعنی پایان دادن به تمامدردهام.
 صدایی میشنیدم که میگفت  :بیارزشی ،بیلیاقتی ،نمیتونی کاری انجام بدی .همیشه میگفتم چیزی نمیشی .حقیبرای زندگی کردن نداری .احساس ناامیدی ،تلخی ،و ناکامی و درماندگی به حدی شدید بود که نمیتونستم یاقت بیارم.
و کاری کنم.
داستانهایی که بیمار تعریف میکند االب دربارهی رنج روانشناختی ایرقابل تحمل و افکار ایرقابل تحمل است .و هردوی
اینها زمانی ظاهر میشوند که بیماران خودشان را بهعنوان چیزی بهدردنخور میبینند
در بعضی از بحرانهای وجودی ،بیمار هیش راهی نمیابد ،و بهدنبال آن حس ایرقابل تحمل هشدار و بهدام افتادن را تجربه
میکند .نامه ی باال با این جمالت پایان یافت :نمیدونم پایان راهم کجاست اما به اینجا تموم نمیشه .بامستیر عنوان خودکشی
به عنوان راهی برای فرار از خود را انتخاب کرد و خودکشی را برحسب انگیزهی فرار کردن از آگاه بودن از خود فرمولبندی
کرد .عامل اصلی خودکشی اسنادهای منفی نسبت به خود است .شکستها به خود اسناد داده میشود .این کار خود منجر
به بروز شرمندگی و عایفهی منفی در فرد میشود .و آنچه در ادامه ر میدهد ساختارشکنی شناختی (ادراك زمان
تغییریافته ،تفکر عینی ،دید تونلی ،فقدان اهداف بلندمدت ،برنامهریزی برای خودکشی) و فقدان معنا است .شناختهای
معمول خودکشی با جمالتی شبیه به جمالت زیر توصیف میشود :من باری روی دوش خانواده هستم ،هیشوقت بهخایر
اشتباهی که مرتکب شدم بخشیده نمیشم ،و خودکشی تنها راه برای حل کردن و پایان دادن به مشکالتم است .ممکن است
بیمار بگوید :مجبورم به آن پایان بدم ،یا میخواستم به افکارم پایان بدم .در مدل نظری کنش خودکشی ،این اقدامات معموال
هدفمحور هستند :هدف خود کشی رهایی یافتن از حالت روانی ایرقابلی تحملی است که با رنج ،ناامیدی ،یاس ،ناتوانی،
شناسایی میشود.

عناصر ASSIP
 – 1جستجوی سابقهی بحران خودکشی از یریژ مصاحبهی حکایتی و برقراری اتحاد درمانی
 -2پخش فیلم برای فعالسازی شناختی و هیجانی برانگیختن حالت رنج روانی .مسائل مهم زندگی مربوط به آسیب پذیری فرد توصیف میشود.
فعالسازی و بازسازی شناختی عایفی
 -3افزایش خودآگاهی از یریژ معرفی کردن عالئم هشداردهنده فرد ،برقراری و رشد استراتژیهای رفتاری برای بحران خودکشی در آینده و
مواجهسازی مجدد با مصاحبهی حکایتی اولیه.
 -4برقراری ارتباط یوالنیمدت با بیماران از یریژ ارسال نامههای منظم ،تقویت اتحاد درمانی و یادآوری کردن مجدد استراتژیهای پیشگیرانه به
بیماران.

پایهی :ASSIP
اهداف و محیط درمان:
درمان مختصر  ASSIPبرای بیمارانی یراحی شده است که اخیرا اقدام به خودکشی کردهاند.
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بیماران دریی  14روز تدبیت و تحکیم روانی و یبی ابتدایی ،به  ASSIPارجاع داده میشود ASSIP .را باید بهعنوان
مکمل درمان یوالنیمدتتر درنظر گرفت.

اتحاد
درمانی

مصاحبه
حکایتی

فعالسازی
شناختی
رفتاری
پخش فیلم
مواجه
مختصر
روان
آموزشی

اقدامات
رفتاری
ایمن

جمالت
کوتاه
مواجه
مختصر

مهار
درمانی و
تداوم
رابطه

کاهش
خطر
خودکشی

نامه و
کارت
بحران

 ASSIPمرحله 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 :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 ایالعات بیشتر فیلم را متوقف کند .بیمار هم میتواند
برای اینکه نکات جدیدی به مصاحبه اضافه کند یا ایالعات جدیدی وارد کند ،فیلم را قطع کند .در پایان جلسه بیمار ،جزوهی
مکتوبی از "خودکشی بیماری نیست بلکه فقط یک کنش است" را دریافت میکند سپس آن را مطالعه میکند و بهعنوان
تکلیف خانه باید نظراتش را بنویسد.
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 می دهد .یک نسخه از آن به دیگر متخصصان و درمانگران و درصورت امکان به دیگران مهم داده میشود .بهعالوه ،بیمار
کارتی حاوی جمالت امیدوارکننده دریافت میکند .این کارتها بهاندازهی کارتهای اعتباری است و شامل مواردی مانند
اهداف یوالنیمدت ،عالئم هشداردهنده و استراتژیهای رفتاری ایمن بهعالوهی کارت بحران جهت ایمینان 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.
پیگیری تلفنی یی  12ماه از فرد اقدام کننده به عمل می آید.
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جلسات درمان :ASSIP
جلسهی اول :اجرای مصاحبهی حکایتی
در جلسهی اول از بیمار مصاحبهی حکایتی اخذ میشود .از جلسه فیلم گرفته میشود .بیمار تشویژ میشود آنچه باعث شده
دست به خودکشی بزند را بهصورت داستان بیان کند .هدف از انجام مصاحبهی حکایتی دستیابی به فهم مشترکی از مکانیسم
فردی که باعث رفتار خودکشی میشود ،بهعالوه بیرون کشیدن حوادث برانگیزاننده و حساسیتهای فردی است .مصاحبه
حکایتی معموال  20تا  40دقیقه بهیول میانجامد .جلسه با ارائهی شرح مختصری از اهداف درمان به بیمار – حتی اگر بیمار
ایالعات مکتوبی از  ASSIPو ساختار آن داشته باشد (ضمیمهی  1را ببینید) ،آااز میشود .اصوال ،به بیماران دربارهی خطر
باالی خودکشی مجدد پس از اقدام به خودکشی و اینکه  ASSIPیک درمان مختصر و ساختاریافته است که هدفش برقراری
و رشد استراتژیهای ایمن پیشگیرانه است و اینکه به مدت  2سال با نامه دادن با فرد بیمار تماس برقرار میشود ،توضیحاتی
داده میشود .درمانگر ایمینان حاصل می کند که بیمار دستورالعمل و اصول را درك کرده است ،و از او میخواهد هر سوالی
دارد بپرسد .بسیار مهم است که به بیمار توضیح دهیم فیلمبرداری از جلسه بخش مهم و اصلی درمان است ،و اینکه از مصاحبه
ضبطشده ،در جلسه دوم و سوم استفاده میشود .بیمار و درمانگر هر دو فرم رضایتنامه ضبط جلسات با ذکر محرمانه بودن
را امضا میکنند .
ساختار جلسه اول:
پس از ارائهی ایالعاتی دربارهی  ،ASSIPدرمانگر مصاحبهی روایتی را آااز میکند و به بیمار میفهماند که او شخصیت اول
این داستان است:

من میخواهم با زبان و کلمات خودت بشنوم چطور به مرحلهای رسیدی که به خودت آسیب برسانی...
یبژ تجاربی که دارم ،همیشه داستانی پشت این اقدام به خودکشی هست و من میخواهم داستانت را بشنوم.
درمانگر باید مسیر را به بیمار نشان دهد و به داستان روایتی بیمار اعتماد کند .بعضی بیماران میپرسند " ،میخوای از کجا
شروع کنم؟" در اینجا درمانگر میگوید :این به تو بستگی دارد ،از هرجایی دوست داری شروع کن .الگوی شایع در اینجا این
است که بیماران داستان را با اتفاقات و حوادث گذشته شروع میکنند 2 ( .سال پیش ،دوست ناگهان من را تنها گذاشت ،و
من افسرده شدم) .سپس به سمت بحران خودکشی واقعی پیشروی میکنند ( .بعد از آن من رابطهی دیگری برقرار کردم ،اما
دوباره همین اتفاق افتاد و من ناامید و افسرده شدم ،نمی تونستم سرکار بروم و به خودکشی فکر کردم) .االب بیماران بدون
دخالت فعال درمانگر بحران فعلی را به تجارب کودکیاش ارتباط میدهند ( .درواقع داستان من به دوران کودکیم برمیگردد).
درمانگر باید به بیمار اجازه دهد در هنگام گفتن داستانش ،سکوت کند .درمانگر نباید سخنان بیمار را قطع کند حتی اگر
بعضی مسائل مهم او بدون پاسخ مانده باشد ،و دربارهی مسائل مهم خیلی زیاد صحبت نکرده باشد .درصورت نیاز میتوان
بعدا به این مسائل پرداخت .تنها سواالتی که میتوان یی داستان بیمار از او پرسید ،پرسیدن سواالت روشنکننده است .البته
این امر تنها زمانی باید صورت گیرد که به فهم شرایط بیمار کمک کند .توجه :مصاحبهی روایتی جایی برای تعبیر و برداشت-
های در مانگر باهوش نیست ! باید به بیمار اجازه داد آزادانه صحبت کند .حتی اگر داستان از جایی شروع شود که بهظاهر
ربطی به بحران خودکشی ندارد ،چراکه بیمار ،فرد متخصص داستان خودش است .تنها زمانیکه بیمار سخنانش را تمام کرد،
درمانگر میتواند برای فهم و کسب ایالعات بیشتر سواالتی بپرسد .برای این ،خیلی مهم است که همیشه از سواالت باز پاسخ
استفاده کنیم -یعنی سواالتی که نمی توان با بله یا خیر به آنها پاسخ داد .درمانگران باید از پرسیدن سواالتی مدل چرا پرهیز

48

کنند چرا که این سواالت باعث نمیشود فرد را به ادامه دادن داستانش دعوت کند .درواقع فرد با پاسخ کوتاه بدون هیش شرح
و بسطی به سوال پاسخ میدهد.
نمونههایی از سواالت بازپاسخ:
 oمیتونی دربارش بیشتر توضیح بدی؟
 oبرای اینکه بفهمم ،بگو منظورت چیه؟ آیا میتونی با جزئیات بیشتری توضیحش بدی؟
 oمیتونی به من بگی چطور ایده ی خودکشی به ذهنت خطور کرد؟
پایان دادن به جلسهی اول:
در اواخر جلسه اول درماانگر باید داستان بیمار را فهمیده باشد و آن را تایید کند .و درصورت امکان به آسیبپذیری فرد که
در یی جلسه شناسایی شده اشاره کند .برای مدال درمانگر میتواند بگوید:

.قبل از اتمام جلسه اول توصیه میشود حتما خطر خودکشی ارزیابی شود .بهیور ایدهآل این امر بهصورت همکارانه صورت
میگیرد ،با استفاده از فرم وضعیت خودکشی  SSF-IIIمیتوان آنرا ارزیابی کرد.
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جلسهی دوم :پ ش فیلم
معموال ،جلسه دوم را باید یک هفته بعد از جلسه اول تشکیل داد .هدف این جلسه این است که درمانگر و بیمار با همکاری
هم به فرایند خودکشی که در جلسهی اول توسط بیمار حکایت شده بود از منظر بیرونی نگاه کنند .بیمار این کار را از جایگاه
مشاهدهکننده انجام میدهد و ایالعات بیشتری ارائه میکند و همکاری بیشتری دارد. .
ساختار جلسه دوم:
درابتدا ،باید از بیماران خواست هر نظری دربارهی جلسه اول داشتند را مطرح کنند .درجلسهی دوم باید هدف را در نظر
داشت:
 دستیابی به فهم بهتر از آسیبپذیری بیمار ،که معموال در بافت زندگی فرد دیده میشود. بررسی کردن رفتار خودکشی با جزئیات بیشتر ( درصورتی که در جلسهی اول انجام نشده باشد) اخذ ایالعات اولیه دربارهی استراتژییهای ایمن خود بیمار که ممکن است بحران هیجانی از بحران هیجانی قبلیبیمار پدیدار شده باشد.
پس از آن درمانگر فیلم را پخش میکند ،کنار بیمار مینشیند و به این یریژ نشان میدهد که این یک اقدام مشترك است.
بدلیل زمان محدود و برای اینکه تنها دربارهی چیزهایی که مهم و مورد نیاز است صحبت شود الزم است درمانگر قبل از
شروع جلسه بخشهای مربوط را انتخاب کند.
درمانگر بیمار ر.ا تشویژ می کند ایالعاتی اضافه کند تا هیجانات و افکارش رو ابراز کند ،بهعالوه از بیمار میپرسد از اینکه
االن داره داستانش را میشنود و میبیند چه حسی دارد؟ با همکاری نزدیک با بیمار درمانگر کاوش میکند و تالش میکند
تا الگوی بیمار که منجر به بحران خودکشی شده را شناسایی کند .از بیمار خواسته میشود تا خودش را مجددا توی اون
موفعیت قرار بدهد  ( .چه احساسی داشتی؟ چه افکاری داشتی؟) .در یی جلسه ،درمانگر به عالئم هشداردهندهی فردی و
فعالیتهای جایگزین بیمار اشاره می کند ( .اگر دوباره در همچین موقعیتی قرار بگیری،کاری هست انجام بدی؟) .همهی
بیماران در این مرحله نمیتوانند به بعضی فعالیتهای جایگزینی که میتوانند انجام دهند اشاره کنند.
با بیمارانی که به پخش فیلم جواب نمیدهند چه باید کرد؟ بهندرت ،بیماران منفعل میمانند و میگویند که دیدن فیلم
مصاحبه معنایی برایشان ندارد .این کار میتواند بهعنوان اجتناب بیماراز هیجانات شدید تفسیر شود.اگرچه در درمان مختصر
مانند  ،ASSIPبه نظر نمیرسد مواجه کردن بیماران با این تفاسیر مفید باشد .درواقع پیشنهاد میشود برای اینکه بیمار را به
هیجانات و افکار مشکل آفرین نزدیک کنیم ،از یک مسیر انحرافی استفاده کنیم .در اینجا استراتژی که به ما کمک خواهد کرد
پرسیدن سواالت دایرهای است .برای مدال درمانگر میتوان این سواالت را بپرسد:
 oتصور کن دوست نزدیکت داره این داستان را تعریف میکند ،چه احساسی داری؟ به او چه میگویی؟ فکر میکنی

چی بهش کمک میکنه؟ در ذهنت چی میگذره؟
تکالیف منزل:
در پایان جلسه دوم ،درمانگر به بیمار تکالیف منزل میدهد( .ضمیمهی  3خودکشی رفتاری منطقی نیست را ببینید) .بسیاری
از افراد رفتار خودکشیشان را بهعنوان چیزی که نمیتوانند درکش کنند یا توضیح دهند تجربه میکنند « .من نمیدانم
چطور اتفاق افتاد» این بیماران االب میگویند که آنها میترسند که این اتفاق دوباره برایشان تکرار شود .درمانگر شرح میدهد
که جزوهی نوشتهشده دربردارندهی متن خالصهای از آنچه دربارهی خودکشی میدانیم است .درمانگر به بخشهای مختلفی
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اشاره میکند .مانند رنج روانی ،نقش تجارب اولیه ی زندگی ،افسردگی و کمک خواستن .از بیماران خواسته میشود به دقت
ای ن متن را در خانه مطالعه کنند ،نظراتشان را در فضای خالی بنویسند .و آن را برای جلسه بعد با خود به همراه بیاورند.
اهداف اصلی تکالیف خانهی روانی آموزشی عبارتند از:
 -1یافتن مدل تشریحی مشترك ،که میتواند بهعنوان پایهای برای برنامهریزی سالم و مفید بهکار رود.
 -2سرعت بخشیدن به اتحاد درمانی از یریژ مکالماتی که بین بیمار و درمانگر صورت میگیرد .درمانگر باید دیدگاه
بازی نسبت به نظرات بیمار داشته باشد.
پایان دادن به جلسه دوم:
 .پس از جلسه ،درمانگر خالصهی مکتوبی از جلسه با دادههای جدید بدستآمده را تکمیل میکند ( .جدول فرمولبندی بیمار
و پیشزمینهی بحران خودکشی را ببینید).
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جلسه سوم :فرمولبندی الگوهای منجر به بحران خودکشی:
هدف اصلی جلسهی سوم تکمیل فرمول بندی فرایندها و الگوهای فردی درگیر در ایجاد و رشد بحران خودکشی بیمار و نیز
تکمیل فهرست استراتژیهای ایمن برای پیشگیری از بروز رفتار خودکشی در آینده است .پیشنهاد میشود که بخش اول
متن ،پس از جلسهی اول و دوم و با استفاده از ایالعات بهدستآمده از مصاحبهی حکایتی و کاوش عمیژتر و بیشتر فیلم
مصاحبه نوشته شود .این بخش ،با همکاری بیمار تجدیدنظر می شود .اسنادی که درمانگر در جلسه سوم با خود به همراه
میآورد عبارتند از – 1 :فرمولبندی موردی از پیشزمینهی بحران خودکشی با تاکید بر حساسایتهای فردی و حوادث
برانگیزاننده – 2 .پیشنویس اهداف میانمدت و یوالنیمدت مفید و اثربخش -3 .پیشنویس عالئم هشداردهنده فردی که
موجب بروز اقدام به خودکشی میشود – 4 .پیشنویس استراتژیهای این فرد.
در زمان نوشتن فرمولبندی موردی درمانگر را میتوان با سواالت زیر راهنمایی کرد:
 چه حوادث بیرونی یا تجارب درونی اقدام به خودکشی حاضر را برانگیخته است؟ چه حوادثی در گذشته با آسیبپذیری بیمار در ارتباط هستند؟ چه عواملی در ایجاد و بروز رفتار خودکشی نقش میانجی دارد؟ ( بهیور مدال دیگران مهم ،اختالالت روانپزشکی،سوءمصرف مواد ،تردید و دودلی و )...
بیمار چه چیزی را باید تجربه کند یا چه اتفاقی باید برای او بیافتد که منجر به راهاندازی اقدام به خودکشی در آینده شود؟
مسائل مربوط به زندگی و آسیبپذیریهای فردی که در باال به آن اشاره شد در اینجا نکتهی کلیدی و مهمی است .میتوان
آنها را مرکز توجه رواندرمانی یوالتیمدت قرارداد که االب توسط درمانگر  ASSIPتوصیه میشود .ساختار جلسه سوم:
بازبینی تکالیف خانه:
درمانگر جلسه را با این سوال شروع می کند که االن چه حسی داری؟ و اینکه قبل از این جلسه چه احساسی داشتی؟ سپس
درمانگر تکالیف منزل را با بیمار بازبینی میکند .درمانگر از بیمار بازخوراند میگیرد – .برای مدال اگر بیمار احساس کرد که
معنا و فایدهای ب رای او نداشت و یا هر سوالی داشت از درمانگر بپرسد .توصیه میشود روی متن زمان صرف کنند و متن را
بخش به بخش بررسی کنند و روی مواردی که بیمار نوشته کار کنند .خیلی مهم است که درمانگر تالش کند اهدافش را
شناسایی کند و تجارب شخصی بیمار را تایید کند .در مواردی که بیمار نظری نداشته یا جزوه را با خود نیاورده است ،درمانگر
میتواند با تاکید کردن بر مسائل مهم و ارائهی نسخه ی متن به بیمار ،او را وارد متن کند .اگرچه ،اگر بیمار به پر کردن و
انجام دادن تکالیف منزل مشتاق نیست ،نباید خیلی روی آن اصرار کرد.
فرمولبندی موردی:
قبل از جلسه ،درمانگر پیشنویسی از فرمولبندی موردی همراه با فهرستی از اقدامات مفید یوالنیمدت ،عالئم هشداردهنده
و استراتژیهای ایمن برای بحرانهای خودکشی را تهیه میکند .فرمولبندی موردی را میتوان بهصورت ضمیر اول شخص
مفرد یا سوم شخص نوشت .ما معموال ضمیر اول شخص را ترجیح میدهیم .نوشتن خالصه بهصورت ضمیر اول شخص مفرد
روی این مسئله که این داستان خود بیمار است تاکید میکند .این متن رامیتوان با همکاری بین درمانگر و بیمار بازبینی،
اصالح و تکمیل کرد.
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برنامه درمان م تصر اقدام به خودکشی)ASSIP ( :
نام بیمار:
تاریخ جلسات :ASSIP
خانم

 /آقای

عزیز:

همانطور که قبال درمورد آن صحبت کردیم ،دراینجا سعی کردم نکات اصلی مطالبی که پیرامون پیشزمینهی
بحران خودکشیت گفتی را خالصه کنم .متن زیر بهصورت اول ش ص مفرد نوشته شده چون داستان خود توست.
 – 1پیشزمینه ( یک تا نصف صفحه)

 – 2اقداماتی که در پایین به آن اشاره شده برای حفظ سالمت و امنیت من در آینده اهمیت دارد:
اقدامات مفید طوالنیمدت:

عالیم هشداردهنده:

استراتژیهای ایمن برضد خودکشی:
ابتدایی:
-1
-2
-3
-4
موارد حاد
-1
-2
-3
در تاریخ
امضای بیمار

با همکاری بیمار و درمانگر نوشته شد.
امضای درمانگر
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فرمولبندی اقدامات طوالنیمدت و اهداف ،عالئم هشداردهندهی فردی و استراتژیهای ایمن.
هر بخش باید شامل  4تا  6کلیدواژه باشد .فهرست باید کوتاه باشد تا بتوان آن را بهصورت جمالت امیدوارکننده به مراجع
داد ( .جدول جمالت امیدوارکننده را ببینید).
اقدامات طوالنیمدت مفید:
اقدامات یوالنی مدت شامل اهداف فردی است که ایرمستقیم با اقدام به خودکشی در پیوند هستند .بعضی موارد عبارتنداز:
رواندرمانی فردی ،درمان سوءمصرف الکل ،درمان افسردگی یا اضطراب ،یافتن شغل جدید ،و  . .....ممکن است بعضی از این
مسائل در یی  2جلسه ی اول ظاهر شود .درمانگر باید بیمار را تشویژ کند روی این مسائل کار کند چراکه آنها با خطر
خودکشی مرتبط هستند .اگر بیمار تحت مشاوره یا درمان حرفهای نیست ،درمانگر ممکن است اسامی و آدرس درمانگران را
به بیمار بدهد.
سواالت برانگیزاننده میتواند شامل موارد زیر باشد:
ما حاال دیدیم که چطور اتفاقات بوجود آمدند و منجر به خودکشی شدند .چه چیز میتواند در کاهش خطر بحران خودکشی
آینده مفید باشد؟
فکر میکنید درمان روانپزشکی چقدر مهم باشد؟
دارودرمانی چقدر اهمیت دارد؟
اهداف درمانی مشاورهی روان درمانی چه باید باشد؟
پاسخهایی که داده می شود :من االب درگیر مشکالت دیگران بودم .باید یادبگیرم چگونه به ایرافیانم بفهمانم به کمک و
حمایت آنها نیاز دارم .حاال فهمیدم که کار خیلی سختی است چون نمیخواهم باری روی دوش دیگران باشم .اگرچه حاال
میدانم که حژ دارم از دیگران کمک بخوام .ولی هنوز بایدروش کار کنم.
کلیدواژهها عبارتند از:
 oیادگیری شناسایی محددیتها
 oباالبردن خودآگاهی :حاال چه احساسی دارم؟ حاال چه چیزی من را اذیت میکند؟
 oیادگیری چگونگی درخواست کمک از دیگران
 oپیگیری ویزیت رواندرمانگر
نمونههایی از اقدامات مفید و بااهمیت برای حفط ایمنی افراد در آینده:
o
o
o
o
o

باالبردن خودآگاهی :همین حاال چه احساسی دارم؟
چی چیزی برای من خوب است؟ و چه چیزی خوب نیست؟
رواندرمانی
تداوم مصرف ضدافسردگیها
بهبود بخشیدن به وضعیت خانه

عالئم هشداردهنده:
o
o
o
o

بیاشتهایی
مشکالتی در ارتباط با خواب
تفکر دایرهوار
انزوا ،صحبت نکردن
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 oگفتگوهای درونی منفی،
 oسوءمصرف شدید الکل
استراتزیهای ایمن برضد خودکشی:
اول:
o
o
o
o
o

دویدن
نوازش گربه
پختن ادای خوشمزه
گوش دادن به موسیقی دلخواه
دیدن دوستان ،والدین ،خواهر برادر

موارد حاد:
o
o
o
o

)

صحبت کردن با درمانگر ( شماره تلفن.............................. :
)
صحبت کردن با درمانگر  ( ASSIPشماره تلفن ..........................
صحبت کردن با کلینیک مداخله در بحران جایی که میشناسم ( شماره تلفن ...........
مراجعه به اورژانس

عالئم هشداردهنده:
...... o
......... o
......... o
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)

نمونههایی از کیس  1و  2همراه با نمونهی نامهها و لوپرلو:
کیس  :1خانم M
عنوان:
درمان مختصر پس از بحران خودکشی ( :ASSIP :برنامه مداخله کوتاهمدت برای اقدام به خودکشی)
خانم  Mعزیز
همانگونه که قبال درباره ی این مطلب صحبت کردیم ،دراینجا شرح مختصری از نکات مهمی که درمورد سابقهی بحران
خودکشیتان گفتیم نوشتهشده است .متن زیر بهصورت اول شخص مفرد نوشته شده چرا که این داستان خود تو است.
 )1زمینه:

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 .دریی روزهایی که در مهد بودم مربیمان به ما عالقهای نداشت .در دوران مدرسه
دختر چاقی بودم و االب بهخایر این مسئله به من یعنه میزدند و من را مسخره میکردند .پدرم االب 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 خلژ 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 اولینبار من دارودرمانی را شروع کردم .من آنجا را ترك
کردم و در سالن مد کارم را شروع کردم که البته کشمکشهای زیادی را در آنجا تجربه کردم ،و فشارهای زیادی از باالسریم
به من وارد شد که منجر به اولین 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  19سالگی ازدواج کردم و  2تا بچه داشتم که هردوشون خواسته و یبژ برنامه بود .بعد از گذشت 22
سال از زندگیم یالق 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 رابطه اش را با من قطع کرد و باالتر از همه اینکه همسرسابقم در  40سال گذشته برای اولینبار روز تولدم
را فراموش کرده بود 10 .روز پیش ،وقتی جعبهی داروها را پر کردم ،ناگهان این فکر بهسرم زد که زندگی خیلی تلخ و بی
ارزش هست و هیش چیز مهمی در زندگی وجود ندارد و اینکه دیگر نمیتوانم ادامه بدم .دوستپسرم چندلحظه از خانه بیرون
رفت و بدون اینکه فکر کنم و به صورت ناخودآگاه ،هرچی قرص که برای یک هفته تهیه کردم داشتم قورت دادم .من دقیقا
نمیتونم بگم چه اتفاقی افتاد .دوست پسرم اورژانس را خبر کرد و من به بخش اورژانس منتقل شدم و بعد به بخش روانی
برگردانده شدم.
ما دیدیم که در ابتدای زندگی مشکالت زیادی داشتی و درسرتاسر زندگی االب سعی داشتی به تجارب نامطلوب و بدت البه
کنی ،اما بهیور 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 می رسد .ما دیدیم که برای پیشگیری از اینکه دوباره به این
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شرایط خطرناك 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:
o
o
o
o

درمان منظم با دکتر Sو قرار مالقات با دکتر K
دارو درمانی در پیشگیری از عود افسردگی مهم است.
پارتنر من باید مسئوول و مراقب تهیه و مصرف داروهای من باشد
به بقیه بگویم چه چیزی من را اذیت میکند

عالئم هشداردهنده:
o
o
o
o
o

وقتی احساساتم بهیور ناگهانی تغییر میکند.
احساس سنگینی و فشار روی سینه .نمیتونم هوای کافی دریافت کنم
خلژ :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 ( .تلفنی )..........................
 -5مصرف لورازپام برای کاستن از میزان تنش
موارد حاد:
با کسی حرف بزنم
تلفنی ...........................
 -6با دکتر ......................... S
تلفنی ................................
 -7پارتنر ..................... A
تلفنی ........................
 -8دکتر عمومی در درمانگاه سرپایی
 -9اورژانس  123 .......................و خط مشاوره 1480
در ماه می  2013با همکاری یکدیگر نوشته شد
خانم ........................ M
امضا
امضا

پروفسور ...................... K.M
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جمالت  LOPERELLPبرای خانم M
اقدامات مفید در یوالنیمدت


درمان منظم با دکتر Sو قرارمالقات با دکتر K



درمان دارویی برای پیشگیری از عود افسردگی



پارتنر مسئول درمان دارویی باشد



به دیگران بگوییم که چه چیزی من را اذیت میکند

عالئم هشداردهنده:


وقتی احساساتم بهیور ناگهانی تغییر میکند



احساس فشار روی سینه و هوای ناکافی



خلژ :امگینی و ناامیدی



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
 -3حمام بگیرم
 -4با دخترم حرف بزنم ( تلفنی )...............
 -5لورازپام برای کاستن میزان تنش
موارد حاد:
با کسی حرف بزنم
 -6با دکتر ...................... S
 -7با پارتنرم .......................
 -8پروفسور ....................... K
 -9دکتر درمانگاه سرپایی .....................
 -10اورژانس ......................
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ضمیمهی دو :تکلیف منزل :خودکشی رفتاری منطقی نیست
تکلیف منزل :ASSIP
خودکشی رفتار منطقی نیست
بسیاری از ما در زندگیمان لحظاتی داشتیم که در آن به خودکشی بهعنوان راهحلی ممکن برای بریرف کردن شرایط سخت
زندگی نگاه می کردیم .این کامال یبیعی است .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 حس خود فرد را تهدید میکند .حاالت ذهن مربویه االب
بهعنوان رنج روانی یا روانشناختی شدید توصیف میشود .این رنج ممکن است خیلی شدیدتر از رنج فیزیکی باشد .این حالت
االب بواسطهی تجارب منفی مانند شکست ،از دستدادن رابطه ،یا شکست در رسیدن اهداف مهم فردی برانگیخته میشود.
زمانی که ما از خودمان متنفر میشویم یا خودمان را با خودسرزنشی یرد میکنیم ،این حالت خطرناكتر میشود – یعنی
زمانی که ما شروع می کنیم برضد خودمان عمل کنیم .وقتی ما در مواجهه با تجارب دردآور راهحلی پیدا نمیکنیم ،حالت
هشدار برانگیخته میشود که ممکن است کنترل آن سخت باشد .افرادی که دست به خودکشی میزنند گزارش میکنند که
آنها اصال خود واقعی شان نیستند و در حاالتی شبیه به خلسه عمل میکنند و اینکه احساس میکنند که با بدن فیزیکیشان
ارتبایی ندارند و حتی هیش دردی احساس نمیکنند .این حالت روانی تجزیه نامیده میشود ،به این معنی است که ادراك
خود واقعی فرد دچار تحریف شده .در این مواقع بهلحاظ عملی فکر کردن و رفتار کردن بهصورت عاقالنه ایرممکن 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 ر میدهد ،ایالعاتی
بدست دهد .بهیور معمول رفتارمان نتیجهی ترکیب هماهنگ دو ناحیهی اصلی مغز است :از یکیرف مغز هیجانی که معموال
در ناحیه ی لیمبیک واقع شده است و از یرف دیگر مغز منطقی عقالنی که در کرتکس پیشانی واقع شده است ( .همچنین
منطقهی  CEOنیز نامیده میشود).
نظام لیمبیک و بهویژه آمیگدال نواحی مغز هستند که مسئول شناسایی موقعیتهای تهدیدآمیز و پاسخهای رفتاری سریع
است .موقعیتهای تهدیدآمیز منجر به تحریک پاسخ استرس حاد و وارد شدن آدرنالین به خون میشود .این امر واکنش جنگ
 گریز نامیده میشود ،الگوی واکنشی که میتوان آن را یی سیر تکاملی یافت .هورمونهای استرس ( آدرنالین ،و کورتیزول)باال در خون ،بهشدت عملکرد و فعالیت ناحیهی فرونتال را کاهش میدهد .ناحیهی فرونتال بخشی از مغز است که مسئول
حل مسئله ،برنامهریزی ،و تفکر منطقی هماهنگ با زندگینامهی خودمان است .در شرایط استرس هیجانی حاد ،این کارکردها
بههیش عنوان دردسترس نیست.
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ما میخواهیم بدانیم که این مسائل چه معنا و مفهومی برای تو دارند.
لطفا نظرتان را بنویسید.
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رفتارهای آسیب به خود در مغز ذخیره میشوند:
زمانیکه ما بحران خودکشی را تجربه میکنیم ،به ویژه بعد از اقدام به خودکشی ،بعضی از تجارب عایفی 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 آن 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 خودکشیهای بعدی یا خودکشی مکرر در آینده باشد.
متاسفانه ،این میزان خطر یی 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؟

عواملی که منجر به افزایش خودکشی میشود:
تجارب آسیبزای زودهنگام ،فرد را نسبت به پاسخ استرسی ایرقابل کنترل در موقعیتهای عایفی 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 یوالنیمدتی روی فرد برجای میگذارند .از
آنجا که فرونتال در دوران نوجوانی رشد مییابد ذهن فرد نوجوان بهویژه منوط به پرخاشگری و تحریکپذیری است .تحریک-
پذیری 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؟
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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 بهیور مکرر ظاهر میشوند .در افسردگی که االب نتیجهی
تجارب عایفی استرسزا است عملکرد فرد تغییر پیدا میکند و نمیتوان به حالت آسیبشناختی آن صرفا با نیروی اراده البه
یافت.
در این حاالت بهویژه فعالیت عصبی در کرتکس فرونتال کاهش مییابد ،ظرفیت حل مسئله ضعیف میشود و ادارك خود
بهصورت منفی در میآید ( به یور مدال من شکست خورده هستم ،من باری روی دوش خانواده هستم ،کارها هرگز خوب
نخواهند شد) .تمامی این موارد می تواند 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 موفقیت آمیزی درمان کرد .همینکه افراد احساس بهتری داشته باشند تکانههای
خودکشی ناپدید میشود.
من معتقدم که افسردگی در مورد من عامل خطر مهمی بوده است.
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 ایرقابل 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 تاریخچه ی اقدام به خودکشی داشته باشد ،بسیار مهم است که از عالئم
هشداردهنده ی اولیه آگاه باشیم و قبل از اینکه حالت خودکشی فعال شود و بهراه بیافتد و زمانی که تکانههای هیجانی و
تجزیه ظاهر شود ،عکس العمل 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 خودیاری مدل پیادهروی ،مهمانیرفتن ،دید
و بازدید با همسایه و  . ....اما باالتر از همه این است که ،فهرستی از اسامی و ایالعاتی از افرادی که میتوانند به فرد کمک
کنند را باید داشته باشیم .این افراد می توانند 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.
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فکر میکنم در مورد من موارد زیر مفید کمککننده خواهند بود.
1
2
3
4
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.
« اسم ،آدرس ایمیل ،شماره تلفن درمانگر:ASSIP
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ضمیمهی سه:
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.
درمانگر ،از  SSF-IIIدر پایان جلسه اول استفاده می کند .خیلی مهم است که درمانگر و بیمار گام به گام پیش بروند و اینکه
درمانگر بهیور مختصر قبل از اینکه فرم را پر کند سواالت را بهیور مختصر توضیح دهد .بهتر است به آیتمهای  1تا  5دوبار
پاسخ داد :یک بار برای بحران خودکشی اخیر و بار دوم برای اینجا و اکنون .پس از مصاحبهی روایتی که االب بار عایفی دارد،
 SSfابزار مناسب و مفیدی برای تشریح و گزارش گیری 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 یوالنیمدت مرتب ط 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 میشود.
ناراحتی و رنج روانی:
ماهیت ناراحتی و رنج درونی فرد چیست؟ میزان آن چقدر است؟
منابع اصلی و مهم ناراحتی کدامند؟
معنا ،انگیزه:
ادراك 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 آنها قادر 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 تحقیژ کنند .بهنظر میرسد
تشخیص روانپزشکی عالیم افسردهساز حاضر یک عامل خطر ویژه باشد.
تاریخچهی رفتار خودکشی:
آیا قبال فرد به خودش آسیب رسانده است؟
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؟
میزان کشنده بودن روش خودکشی:
آیا روش خودکشی برگشتناپذیری برای مدال پرش از ارتفا یا شلیک کردن انتخاب شده است؟
آیا فرد تالش برای پیدا کردن ایالعاتی دربارهی روشهای خودکشی کرده است یا آیا ایالعی از ابزار و روشهای کشنده در
اختیار دارند؟
ظرفیت مقابله:
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آیا فرد قابیلت و توانایی وارد شدن به اتحاد درمانی دارد؟
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 آااز 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 بماند؟
شرایط اقدام به خودکشی:
اتفاقاتی که منجر به برانگیختهشدن اقدام به خودکشی می شوند ( مانند فقدان ،شکست شغلی ،و دیگر تجارب فقدان) فرد را
وادار میکند به امور و کارهای خود پایان دهد .برای مدال وصیتنامه بنویسد ،بدهیهای خود را پرداخت کند ،حیوانات خانگی
خود را به مراکز و دیگران بسپارد ،اموالش را تقسیم کند ،و با دیگران خداحافظی کند.
کشندهبودن ابزار و روش خودکشی:
آیا روش انتخابشده برای خودکشی کشنده است؟
آیا فرد تالش میکند ایالعاتی 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 حلمسئلهی احتمالی چه هستند؟
آیا حمایتهای اجتماعی ( مدل خانواده ،دوستان و  )...وجود دارد؟ آیا فرد میتواند از آنها استفاده کند؟
آیا فرد انگیزهای برای همکاری با تیم درمان دارد؟
آیا فرد تاریخچهی پرخاشگری یا رفتار تکانشی دارد؟ (پرخاشگری ،و تحریکپذیری عامل خطر کمتر پیشبینی کنندهای برای
خودکشی است؟
مدیریت و کنترل خودکشی:
مراحلی که بعد از خودکشی انجام می شود باید مستقیما با ارزیابی خودکشی بیمار ارتباط داشته باشد .مهمترین جنبه ،درستی
ارزیابی درمانگر است .امتناع از درمان ،اتحاد درمانی ضعیف ،شک  .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 .یرحریزی احتمالی برای ارزیابی مجدد باید انجام شود.
تصمیم گیری برای بستری کردن بیمار باید در محیط بالینی و درصورت امکان با درگیر کردن خود بیمار انجام شود.
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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 .بهیور
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 .در موارد
حاد بنزودیازپین جهت کاستن از میزان تنش میتواند مفید باشد.
اتکای صرف به قراردادهایی که به اصطالح قراردادهای بدون خودکشی نامیده میشود ،توصیه نمیشود .نتایج نشان داده است
که بعضی قراردادها ،برای مواردی که خودکشی در بیماران بستری در بخش اتفاق میافتند یا در موارد مراقبت ویژهی،
مناسبتر است.
به عنوان جایگزینی برای قرارداد بدون خودکشی ،راد اصطالح تعهد به درمان را به کار برد .که هدف آن درگیر کردن بیمار در
درمان است.
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ضمیمهی چهار :ارزیابی خطر خودکشی
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.
رتبهبندی
 )1رنج روانشناختی (صدمه ،ام 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  5 4 3 2 1استرس باال
چیزی که بیشترین استرس را با خود بههمراه دارد؟
...............................................

 )3رتبهبندی بی قراری ( ضرورت عایفی 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
خطر 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 می شود بخواهید زنده بمانید یا دالیل میل به مردن را بنویسید ،سپس آنها را براساس
اهمیتشان رتبهبندی کنید.
رتبه

دالیل زنده ماندن

رتبه

میل من به زنده ماندن به میزان زیر است
0
1
2
3
4
5
6
7
8
خیلی زیاد
میل من به مردن به میزان زیر است
0
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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دالیل میل به مردن

اصال
اصال

متن آموزشی برای پرستاران
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بنام خدا
وزارت بهداشت – دفتر بهداشت روان
پروژه پیشگیری از اقدام مجدد به خودکشی با پیگیری تلفنی
متن آموزش به پرستاران
تعریف خود کشی:
خودکشی مرگی است که عمدا به دست خود شخص حاصل شود .اقدام به خودکشی عمل عمدی و حساب شده به منظور
خاتمه بخشیدن به زندگی است که منجر به مرگ نمی شود .این نوع خودکشی تحت عناوین مختلف مانند خودکشی ناقص،
خودکشی ناموفژ ،خودکشی عقیم ،ژست خودکشی نامیده می شود.
افکار خودکشی به افکار فرد در مورد نابود کردن خود و یا به عبارت دیگر به تصور عمل خودکشی در ذهن گفته می شود.
درواقع افکارخودکشی اشتغاالت ذهنی راجع به نیستی وتمایل به مردن می باشد که هنوز جنبهءعمل به خود نگرفته است.
دربیماران افسرده هنگامی که به علت درمان رو به بهبود هستند با افزایش انرژی خطر خودکشی نیز درآنها افزایش می یابد
همه گیرشناسی :شیوع خودکشی در استان  ................برابر  ....................و در شهرستان  ........................برابر ..........................
میباشد
عوامل اجتماعی :
خودکشی هنگام نقصان حمایت اجتماعی ،ازدست دادن عزیزی و مشکالت و سختی در روابط بین فردی ،ر می دهد .احساس
اتصال وارتباط با دیگران یک مانع مهم دراقدام به خودکشی است .درایر این صورت خطر خودکشی به ویژه درمبتالیان به
افسردگی اساسی ،بیشتر می شود .زندگی در تنهایی عامل مهمی دررفتارهای خودکشی است .ازدست دادن شغل و بیکاری
می تواند فرد را تا  2.5برابر مستعد اقدام به خودکشی کند.
عوامل اجتماعی :افزایش جمعیت ،مهاجرت ،جنگ ،تبعیض(نژادی ه جنسی ه مذهبی) مردساالری ،بیسوادی ،مشکالت مربوط
به ازدواج ،اوقات فراات.
عوامل زیست شناسی:
از نظر زیست شناسی کاهش سروتونین مرکزی در بروز رفتارهای انتحاری نقش دارد .گروهی از محققین موسسه کارولنیسکا
در سوئد نخستین کسانی بوده اند که متوجه شدند الظتهای پایین متابولیک سروتونین ،اسید  -5هیدروکسی ایندول استیک
درمایع مغزی نخاعی با بروز رفتارهای انتحاری ارتباط دارد.
روش های اقدام به خودکشی:
در دسترس بودن وسیله الزم برای خودکشی مدال وجود اسلحه گرم در منزل ،سکونت در ساختمانهای مرتفع ،آشنابودن به
اثرمرگ آور داروها و سموم و مواد مخدر ،نزدیکی با دریا و دریاچه یا رودخانه های عمیژ می تواند در انتخاب روش انهدامی
موثر باشد .استفاده از داورهای روانگردان شایع ترین روش اقدام به خودکشی و حلژ آویز نمودن ،خودسوزی و خوردن دارو
شایعترین روش اقدام به خودکشی منجر به مرگ می باشد.
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عوامل و فاکتور های خطر:
جنس :زنان  4برابر بیشتر از مردها اقدام به خودکشی می کنند و مردان  4برابر بیشتر از زنها خودکشی موفژ دارند .در زنان
خطر اقدام به خودکشی  3برابر بیشتر از مردان است .در برخی از منایژ اربی ایران مرگ ناشی از خودکشی میان زن و مرد
برابر و گاهی در زنان بیشتر از مردان است .اقدام به خودکشی در زنان متاهل و مردان مجرد بیشتراست.
سن :شایعترین سن اقدام و اقدام منجر به مرگ بین  15تا  30سالگی است .در سن  45تا  55سالگی نیز اوج مختصری پیدا می کند
مذهب :اعتقادات مذهبی به ویژه در کاهش اقدام به خودکشی منجر به مرگ موثر است و نقش حفاظتی و پیشگیری کننده دارد.
رویداد های فشارزا ،نحوه مقابله و حمایت اجتماعی :مشکالت خانوادگی ،رابط همسران به ویژه در  6سال اول زندگی ،مشکالت
میان فرزندان و والدین از شایعترین استرس های قبل از اقدام به خودکشی در ایران می باشد.
سالمت جسمی :بیماریهای مزمن جسمانی که فر د سالیان یوالنی با بیماری و عوارض ان درگیر می باشد ،احتمال اقدام به
خودکشی را  1.7برابر افزایش می دهد .درد مزمن ،آسیب ضربهای مغزی ،سریان ،و یا کسانی که با دیالیز خون ،اچ آی وی،
لوپوس اریتماتوس سیستمیک دست به گریبان هستند
سالمت روانی :اختالالت روانی از در  60تا  80درصد در اقدام به خودکشی نقش دارند که از این میان اختالالت خلقی به
ویژه افسردگی  60درصد ،آن را به خود اختصاص می دهد .خشونت خانگی خطر اقدام را تا حدود  3برابر افزایش میدهد
وابستگی به الکل :خطر اقدام به خودکشی را  3.8برابر افزایش میدهد .مصرف الکل خطر اقدام به خودکشی در مدت  6ساعت
پس از آن را تا  27برابر افزایش میدهد .نیمی از اقدام کنندگان به خودکشی در یک ساعت بعد از مصرف الکل اتفاق می افتد.
سایر انواع وابستگی مواد :سیگار خطر اقدام به خودکشی را  2برابر افزایش میدهد.
اختالل شخصیتی :در  40اقدام کنندگان به خودکشی اختالل شخصیت دیده می شود .ین در حالی است که وجود شخصیت
مرزی و شخصیت منفعل و پرخاشگر نیز خطر اقدام به خودکشی باالتر است.
سایر عوامل :سابقه اقدام به خودکشی خطر اقدام مجدد را  23برابر افزایش میدهد.
عوامل محافظت کننده خودکشی
عوامل محافظت کننده ،عواملی اند که تا حدودی افراد را در مقابل خطر اقدام به خودکشی محافظت می کنند .در واقع از
این عوامل به منزله سدی در برابر اقدام به خودکشی یاد می شود .این عوامل شامل :نبود اختالالت روانپزشکی ،شاال بودن،
وجود کودکان در خانه ،داشتن احساس مسئولیت در خانواده ،حاملگی ،داشتن عقاید مذهبی قوی ،داشتن احساس رضایت
از زندگی ،وجود مکانیسم قوی حل مسئله ،وجود یکپارچگی اجتماعی از یریژ کار یا استفاده ی مفید از اوقات فراات،
دسترسی به خدمات و مراقبت های بهداشت روان ،حمایت شدن از یرف دوستان ،خانواده و سایر افراد مهم ،وجود رابطه
مدبت و خوب با درمانگر ،و وجود سایر حمایت های اجتماعی می باشند .هرچند که نباید این عوامل را ،آنچنان قوی پنداشت
که دیگر به فکر از بین بردن عوامل خطر زای خودکشی نبود .تعدادی از این عوامل در ذیل آمده است.
پیشگیری از خودکشی:
تحقیقات انجام شده در دنیا نشان میدهد که مرگ و اقدام به خودکشی قابل پیشگیری است ،از جمله روشهای نامستقیم
پیشگیری از خودکشی میتوان به این موارد اشاره نمود:
الف -درمان نشانههای روانی و روانی -جسمی افسردگی.
ب -بهبود روشهای مقابله با بحران در افرادی که به شدت در فکر خودکشی به سر میبرند.
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پ -کاهش شیوع کاراهایی که منجر به برانگیختن افکار خودکشی در فرد میشوند.
ت -امید دادن به افراد مبنی بر اینکه پس از مشکالتی که پشت سر گذاشتهاند یا در حال حاضر با آنها دست و پنجه نرم
میکنند ،زندگی بهتر خواهد شد.
سازمان جهانی بهداشت شش استراتژی پیشگیری از خودکشی را معرفی نموده است:
 .1ایجاد خدمات در دسترس بهداشت روانی
 .2ایجاد خدمات پیگیری اقدام کنندگان به خودکشی
 .3ایجاد سیستم ثبت رفتارهای خودکشی مانند افکار ،داشتن برنامه ،اقدام و مرگ
 .4کاهش میزان دسترسی به روش های اقدام به خودکشی مانند نفت ،سموم گیاهی ،قرص برنج
 .5آموزش رسانه ها جمعی برای نحوه انعکاس خبر خودکشی
 .6افزایش سواد بهداشت روان در مردم و کاهش انگ داشتن بیماری روانی در مردم
در کشور ما سعی شده در محورهای شش گانه فوق اقدامات الزم انجام گیرد لیکن در سه مورد فوق برنامه عملیاتی مبتنی بر
استراتژی مشخص در سطح ملی تحقژ یافته است .این سه مورد عبارتند از ایجاد خدمات کشف افراد در معرض خطر و ارایه
خدمات درمانی و مشاوره به اقدام کنندگان به خودکشی ،دوم :ایجاد سیستم ثبت رفتار های خودکش و سوم :که از ابتدای
سال  96به مورد اجرا گذاشته خواهد شد ،ثبت و ارایه خدمات پیگیری به اقدام کنندگان به خودکشی است.
مورد سوم از اورژانس بیمارستان هایی که اقدام کنندگان به خودکشی ارجاع داده می شوند شروع خواهد شد .این افراد با
دقت شناسایی شده و به صورت روزانه ثبت و از یربژ کارشناسان بهداشت روان مراکز جامع خدمات بهداشت روان مستقر در
شهرستان ها تحت آموزش ،مشاوره و پیگیری تلفنی قرار خواهند گرفت .هدف از این خدمات ترایب فرد اقدام کننده برای
استفاده از خدمات بهداشت روان در دسترس در شهر محل سکونت می باشد .این روش موفژ شده است که تا  %50میزان
اقدام به خودکشی را کمتر نماید .خطر اقدام مجدد به خودکشی تا  23برابر پس از اولین اقدام افزایش می یابد.
چگونه ش ص با افکار خودکشی را شناسایی کنید
نشانههایی که باید در رفتار یا سابقه قبلی شخص جستجو کنیم:
 .1رفتارهای کناره گیری از جامعه ،ناتوانی از برقراری ارتباط با خانواده و دوستان
 .2بیماریهای روانپزشکی
 .3الکلیسم
 .4اضطراب
 .5تغییر در شخصیت ،تحریک پذیری ،بدبینی ،افسردگی
 .6تغییر در عادات خوردن یا خوابیدن
 .7اقدام قبلی به خودکشی
 .8احساس گناه ،بی ارزشی یا خجالت
 .9سابقه فامیلی خودکشی
 .10تمایل ناگهانی برای سر و سامان دادن به امورشخصی یا نوشتن وصیتنامه
 .11احساس تنهایی ،بیچارگی یا نا امیدی
 .12یادداشت در مورد خودکشی
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 .13مشکل در سالمت جسمی ،بیماری جسمی
 .14گفتگو های مکرر در مورد مرگ یا خودکشی
چگونه خطر خودکشی را ارزیابی کنیم
وقتی پرستاران مراقبتهای بهداشتی شک به رفتارهای خودکشی مشکوك میشوند موارد زیر باید بررسی شوند:


افکار و احساسات فعلی فرد درباره مرگ یا خودکشی



نقشه فعلی فرد برای خودکشی



ساختار حمایتی شخص (خانواده و دوستان)



بهترین راه برای پی بردن به افکار خودکشی در یک فرد این است که در مورد خودکشی از اوسوال کنیم.



بر خالف باور عمومی سؤال درباره خودکشی باعث کاشته شدن افکار خودکشی در سر شخص نمیشود .در حقیقت
این افراد خو شحال می شوند راجع به مو ضوع خودک شی و سواالتی که با آن د ست و پنجه نرم میکنند به صورت
واضح و مستقیم صحبت کنند .

چگونه سؤال بپرسید؟
سؤ ال کردن درباره افکارخودکشی آسان نیست .بهتر است به تدریج بیمار را به سمت موضوع سؤال هدایت کنید.
برخی از سواالت مفید عبارتند از:
 آیا احساس امگینی میکنید ؟

 آیا احساس میکنید کسی به شما توجه نمیکند؟
 آیا احساس میکنید زندگی ارزش زنده بودن ندارد؟

 آیا احساس میکنید میخواهید مرتکب خودکشی شوید؟
چه موقع سؤال کنید؟
وقتی شخص احساس میکند یرف مقابلش درکش میکند.
وقتی شخص با صحبت درباره احساساتش احساس راحتی میکند.
وقتی شخص درباره احساسات منفی اش مدل تنهایی یا بیچارگی صحبت میکند.
چه سؤالی بپرسید؟
 -1برای اینکه بفهمید فرد تصمیم قطعی برای خودکشی دارد
آیا قصد دارید به زندگیتان خاتمه دهید؟
آیا در مورد اینکه چگونه اینکار را انجام دهید فکری کردهاید؟
 -2برای اینکه متوجه شوید که فرد آیا ابزاری برای خودکشی دارد باید این سؤاالت را بپرسید
آیا قرص ،اسلحه یا ابزار دیگری در اختیار دارید ؟
آیا این ابزار هروقت که بخواهید در دسترس شما هست؟
 -3برای اینکه متوجه شوید آیا آن شخص زمان مشخصی را برا ی خودکشی در نظر گرفته است این سؤاالت را بپرسید
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تصمیم گرفتهاید کی به زندگیتان خاتمه دهید؟
تصمیم دارید کی برای آن برنامهریزی کنید؟
چگونه ش ص مستعد خودکشی را مدیریت کنید؟
افراد کم خطر
-

فرد با افکار خودکشی مانند "نمیتوانم ادامه دهم"" ،ایکاش مرده بودم" دارد اما نقشهای برای اینکار نکشیده است.

-

کارهایی که باید انجام دهید:

-

از لحاظ هیجانی وی را حمایت کنید

-

با افکار خودکشی کار کنید .هرچه شخص واضحتر راجع به فقدان ،تنهایی ،و بیارزشی صحبت کند کمتر دچار بحران
هیجانی می شههود .وقتی بحران تمام میشههود شههخص در این فکر فرو میرود که چکار کند .این مراحل بسههیار مهم و
سرنو شت ساز ا ست ،همانطور که هیش کس انتظار ندارد فردی که ت صمیم برای مرگ گرفته بتواند ت صمیم خود را
عوض کند و مجدداً برای زندگی تصمیم بگیرد

-

بر تواناییهای مدبت فرد تاکید کنید از یریژ صحبت با او درباره اینکه آن شخص م شکالت قبلیاش را چگونه بدون
خودکشی حل کرده است .

-

فرد را به کارشناسان بهداشت روان یا پزشک ارجاع دهید.

-

در فاصله های زمانی منظم با فرد مالقات داشته باشید.

افراد با خطر متوسط
فرد افکار خودکشی و یرح و برنامهریزی برای اینکار دارد ولی تصمیم فوری برای خودکشی ندارد.
کارهایی که باید انجام دهید
-

از لحاظ هیجانی وی را حمایت کنید .با احساسات خودکشی بیمار کار کنید و بر تواناییهای مدبت فرد تمرکز کنید و
مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید.

-

از دودلی وی اسهههتفاده کنید ،کارکنان بهداشهههتی باید بر دودلی فرد تمرکز کنند و تمایل برای زنده ماندن را در وی
تقویت کنند.

-

راههای دیگر به ایر از خودکشههی را شههرح و بسههط دهید حتی اگر آنها راه حلهای ایدهآل نباشههند به این امید که
شخص حداقل به یکی از آنها را توجه کند.

-

قراردادی با فرد ببندید و از وی قول بگیرید که وی بدون تماس با کارکنان بهداشهههتی وبرای مدت زمان معینی
خودکشی نخواهد کرد (قرارداد عدم خودکشی).

 فرد را به روانپزشک ،مشاور یا پزشک ارجاع دهید و هرچه سریعتر برای او وقت مالقات بگیرید. با خانواده ،دوستان ،و همکاران فرد تماس بگیرید و حمایت آنها را جلب کنید.افراد پرخطر
فرد برای خودکشی نقشه قطعی دارد ،ابزار آن را در اختیار دارد و تصمیم دارد فورا" آن را عملی سازد.
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کارهایی که باید انجام دهید
 شخص را تنها نگذارید ،پیش او بمانید. به آرامی و مهربانی با او صههحبت کنید ،قرص ،چاقو ،اسههلحه و سههموم نباتی را از دسههترس او دور کنید (دورکردن ابزارخودکشی).
 با او قراردادی ببندید (قرارداد عدم خودکشی). سریعاً با پزشک تماس بگیرید ،آمبوالنس را خبر کنید و شرایط بستری شدن وی را فراهم کنید. به خانواده خبر دهید و حمایت آنها را جلب کنید.منابع حمایتی
منابع حمایتی معمول دردسترس عبارتند از
 خانواده دوستان همکاران روحانیون مراکز بحران کارکنان بهداشتیچطور به منابع حمایتی دسترسی پیدا کنید؟
 تالش کنید تا ازفرد مستعد خودکشی برای جلب حمایت منابع و تماس با آنها ،کسب اجازه کنید. حتی اگر فرد اجازه نداد ،تالش کنید شخ صی را که به یور ویژه بتواند از فرد م ستعد خودک شی حمایت کند در کنار اوقرار دهید.
 از قبل با فرد مستعد خودکشی صحبت کنید و توضیح دهید که گاهی وقت ها صحبت با اریبه ها آسانتر است تا با فردمورد عالقه ،به این ترتیب او احساس نادیده گرفته شدن یا رنجیدگی نمی کند.
 با منابع حمایتی ارجاع بدون متهم کردن آنها یا ایجاد احساس گناه در آنها صحبت کنید. حمایت آنها را جلب کنید. به نیازهای آنها هم توجه کنید.چه کارهایی انجام دهید و چه کارهایی انجام ندهید؟
چه کارهایی انجام دهید
 گوش دهید ،همدلی نشان دهید و آرام باشید؛ حمایتکننده و مراقب باشید؛ موقعیت را جدی بگیرید و میزان خطر را ارزیابی کنید؛ -درباه اقدامهای قبلی خودکشی سؤال کنید؛
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 راههای دیگر به ایر از خودکشی را شرح و بسط دهید؛ درباره نقشه خودکشی سؤال کنید؛ با فرد قرارداد عدم خودکشی ببندید به این ترتیب برای او فرصت زندگی ایجاد کنید؛ دیگر حمایتها را شناسایی کنید؛ ابزار خودکشی را از میان بردارید؛ اقدامی انجام دهید ،به بقیه خبر دهید و کمک بگیرید؛ اگر خطر باالست ،در کنار او بمانید؛چه کارهایی انجام ندهید
 وضعیت را نادیده بگیرید؛ شوك زده یاوحشت زده شوید؛ بگویید همه چیز درست میشود؛-

با فرد درجهت انجام این کار(خودکشی) بحث کنید؛

 مشکل را ناچیز جلوه دهید؛ قسم بخورید که به کسی چیزی نمی گویید؛ فرد را تنها بگذارید؛فرایند اقدامات درمانی برای فرد اقدام کننده به خودکشی در اورژانس
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

پذیرش و ثبت ایالعات
ویزیت پزشک و ارایه خدمات درمانی
آموزش مختصر بیمار و همراه وی در صورت وجود شرایط الزم
معرفی به کارشناس بهداشت روان شهری
درخواست مشاوره از روانپزشک بیمارستان
ترخیص بیمار از اورژانس و معرفی به بخش
کارشناس بهداشت روان شهری بیمار اقدامات زیر را انجام خواهد داد:
-

برقرار ارتباط همدالنه با بیمار و همراه

-

ارزیابی وضعیت و شدت بیماری روانپزشکی

-

اموزش مختصر قبل ار ترخیص از بیمارستان یا اورژانس

-

برقرار  3تا  4جلسه مشاوره پس ار ترخیص در مرکز بهداشت روان شهری

-

پیگیری تلفنی به مدت یکسال
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بنام خدا
وزارت بهداشت – دفتر بهداشت روان
پروژه پیشگیری از اقدام مجدد به خودکشی با پیگیری تلفنی
در را ستاي اجراي برنامه پي شگيري از اقدام مجدد به خودك شی اینجانب  .....................................موافقت
خود را با برقراري تماس تلفنی از سوي كار شناس بهدا شت روان مركز جامع سالمت  .........................با
اینجانب با شماره تلفن همراه یا شماره تلفن منزل اعالم ميدارم .بدیهی است اینجانب اختيار دارم هر زمان
كه مایل بودم انصراف خود را از ادامه همکاري با این طرح اعالم نمایم.
نام و نام خانوادگی مراجع .................................
امضا .....................................
نام و نام خانوادگی كارشناس بهداشت روان مركز جامع سالمت ..................................
...............................................
امضاء
...................................................
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بنام خدا
فهرست مراكز دولتی ارایه خدمات بهداشت روان
در استان ....................

شهرستان ...................................

مراكز روانپزشکی
نام

ادرس

تلفن

مراكز روانشناسی و مشاوره
نام

ادرس

تلفن

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

معرفی خالصه طرح

عنوان طرح:

استقرار برنامه پیشگیری از خودکشی مجدد به روش "مشاوره م تصر و پیگیری تلفنی برای اقدام کنندگان به
خودکشی
ضرورت انجام طرح:
اقدام به خودکشی:

اقدام به
خودکشی

سال 94
فوت ناشی از
خودکشی

اقدام به
خودکشی

سال 93
فوت ناشی از
خودکشی

سال 92
فوت ناشی
اقدام به
خودکشی

از
خودکشی

میانگین کشور

110

3

98.6

3

96.6

3.4

ایالم

203

8.5

185

11.5

221

7.4

لرستان ،خرم

105

5

86

4.8

40

3.3

اباد
کرمانشاه

124

1.5

83.4

7.2

161

4.6

آذربایجان

181

5.7

212

3.2

226

2.4

غربی
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هدف اصلی برنامه:

استقرار برنامه پیشگیری از خودکشی مجدد به روش "مشاوره م تصر و پیگیری تلفنی برای اقدام کنندگان به
خودکشی

انتظارات از اجراء طرح بعد از یكسال:



ارایه خدمات پیگیری تلفنی به  % 75از مراجعه کنندگان به اورژانس به علت اقدام به خودکشی در مدت  12ماه
بعد از اقدام به خودکشی



کاهش  %50اقدام کنندگان به خودکشی



ماندگاری  %85از اقدام کنندگان به خودکشی در خدمات پیگیری تلفنی در مدت  12ماه



عدم افزایش /کاهش میزان خودکشی در شهرستان های محل اجراء یرح نسبت به سال قبل از اجراء یرح (در
مدت  12ماه پیگیری)

خالصه روش اجراء:

 .1تدوین متون اموزشی و دستورالعمل اجرایی ،توسط ستاد وزارت بهداشت
 .2آموزش کارشناسان بهداشت روان استان/شهرستان های  4دانشگاه و کادر اورژانس بیمارستان ها ،به صور آبشاری
 .3ثبت و پیگیری اقدام کنندگان به خودکشی به صورت تلفنی و ترایب انان برای استفاده از خدمات بهداشت روان
موجود در شهر (بخش دولتی و خصوصی)
 .4تهیه گزارش هر سه ماه یکبار از پیشرفت کمی و کیفی انجام کار  ،توسط دانشگاهها
انتظار از معاونین بهداشتی دانشگاه های محل اجراء طرح:

 .1اشنایی با کل یرح به عنوان یرح ملی مربوط به کاهش آسیب های اجتماعی ملی با مدیریت وزارت کشور
 .2توجیح رئیس مرکز بهداشت و کارشناس بهداشت روان دانشکاه
 .3هماهنگی الزم برای اجراء یرح در شهرستان های منتخب
 .4تهیه گزارش از نحوه پیشرفت یرح هر سه ماه و ارایه به رئیس محترم دانشگاه
 .5مانیتور اجراء یرح به صورت ماهیانه
انتظار از معاونین درمان دانشگاه های محل اجراء طرح:

 .1اشنایی با کل یر ح به عنوان یرح ملی مربوط به کاهش آسیب های اجتماعی ملی با مدیریت وزارت کشور
 .2توجیح رئیس روسای بیمارستان های مربوط به شهرستان های محل اجراء یرح
 .3نظارت بر اموزش پرستاران شاال در اورژانس
 .4هماهنگی الزم برای اجراء یرح در شهرستان های منتخب
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 .5هماهنگی با معاون بهداشتی دانشگاه برای اجراء یرح
 .6ارتقاء سیستم ثبت مربوط به امار اقدام کنندگان به خودکشی در بیمارستان ها

وظایف وزارت بهداشت:
 .1تدوین برنامه اجرایی
 .2تدوین متون اموزشی
 .3ایجاد ظرفیت الزم در کارکنان بهداشتی و درمانی
 .4تحلیل داده های و ارایه فید بک به دانشگاه
 .5کمک به اصالح روند اجرا به دانشگاه به صورت دوره های سه ماهه

تهیه گزارش از  4استان و ارسال نسخه نهایی به روسای دانشگاهها
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