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 بنام خدا

 روان بهداشت دفتر –وزارت بهداشت 

 پروژه پیشگیری از اقدام مجدد به خودکشی با پیگیری تلفنی
 بهزیستیتعدیل شده از جزوه مشاوره تلفنی سازمان 

 

 کننده به خودکشیهای برقراری ارتباط با بیمار اقداممهارت

 روش انجام مصاحبه همدالنه در ضمن بستری بیمار در بیمارستان

 
 

به بیمار خود را معرفی کنید. به وی بگویید همه کمک هایی که الزم است در اورژانس (. 6برقراری ارتباط حرفه ای )راپور

خود را حفظ کند و با کارکنان اورژآنس همکاری نماید. هر موقع امادگی داشت شما حاضر هستید به وی خواهد شد. ارامش 

 که با وی صحبت کنید و از نگرانی ها و فشارهایی که منجر شده وی اقدام به خودکشی کند با وی صحبت خواهید نمود.

 ود میتواند باب صحبت را با وی باز کنید.  اگر همان زمان نیز بیمار امادگی داشت و اقدامات فوری پزشکی تمام شده ب

کار شمما این اسمت که یک شمنونده، حمایت کننده و دلگرم کننده باشمید. راحت و آرام باشمید. هرشه بیشتر به او گوش         

 بدهید، کمک بیشتری به او کرده اید.

ر مورد مشکالتش که بیان میکند اجازه دهید از دالیلی که باعث شمده مراجع اقدام به خودکشمی کند صمبحت کند. از وی د   

 سوال کنید تا اگر مایل است ان را باز کند و احساساتش را بیان کند.

تا مدتی که بیمار در بیمارسمتان یا اورژآنس بسمتری می باشمد، الزم اسمت تعداد بیشتری جلسه مشاوره با وی برگزار کنید.     

 ارستان مالقات کنید.بهتر است روزی یکبار یا هر دو روز یکبار بیمار را در بیم

دقیقه مناسم  است. شاید ادامه مکالمه باعث خستگی وی شود. ادامه صحبت را به   03هر جلسمه   خاتمه دادن به مکالمه.

جلسممه بعدی موکول کنید. در ضمممن مصمماحبه اجازه ندهید که بیمار خیلی هیجانی شممود و نتواند خود را کنترل کند. در   

 صورت مشاهده شنین وضعیتی موضوع گفتگو را تغییر دهید. 

 

 وش دادن فعالهای اساسی گمهارت
حسما  افسمردگی یا خودکشمی دارد بهتر اسمت سمکوت کنیو و گوش بدهیو . کسانی که احسا       در مقابل فردی که ا    

به آنها راه حلّ بدهیو. آنها محیط اَمنی می خواهند که  فوری یا  سمموال پیش شمموند دوسممت ندارند معموال خودکشممی دارند 

نیست. ما باید برای این کار گرایش خود را به گفتن  ، کار ساده ایوش دادن درستگ ها و اضمررابهایشان را بیان کنند. تر 

هر سمننی ببیان دیدگاه، گفتن حکایت و توصمیه کردنك کنترل کنیو. الزم است که ما نه تنها به واقعیتهایی که شنم می   

ه به این است که اوضاع را از دیدگا . نیازنیز توجه می کنیوبلکه به احسماسماتی که ورای آن نهفته است   گوش میدهیو گوید 

                                                           
1 Rapport 
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آن فرد درك کنیو نه خودمان. در صمورتی که شما می خواهید به یک فرد خودکش کمک کنید، در اینجا شند نکته را باید  

 یادآوری کرد.

 

ز گوش دادن و گوش دادن فعال دارای تفاوتهای عمده ای هسممتند. شممنیدن عملی ایر ارادی بوده و گوینده ا ، شممنیدن     

شممنیده شممدن سممننان خود بازخورد مدبتی بدسممت ننواهد آورد. گوش کردن هر شند فعالیتی ارادی اسممت لیکن در گوش 

دادن تنها سمننان فرد با دقت شنیده می شود در حالی که گوش دادن فعال فعالیتی است که در آن هو سننان فرد شنیده  

ما با گوشهای خود می شنویو اما با مغزمان  مرالعه قرار می گیرد.ن و لحن صدای او و هو زبان بدن او مورد می شمود، هو ت  

به عنوان مدال وقتی کسمی می گوید من عصمبانی هستو شنان ه فقط به کلمات او توجه کنیو نمی توانیو    . گوش می دهیو

 ،درا ادا می کن شمدت عصمبانیتش را درك کنیو اما اگر به تن صمدای او توجه کنیو که با صمدای بلند یا آهسته این کلمات    

درك بهتری از میزان عصممبانیت او به دسممت می آوریو. و اگر به شهره و اندام او نیز نگاه کنیو مدال ببینیو شهره اش سممر   

شده یا دندانهایش را به هو فشرده است درك کاملتری از میزان عصبانیت او بدست می آوریو. روان شناسان معتقدند که در 

درصد از طریق حروف منتقل  7درصد از طریق تن و لحن صدا و تنها  03، از طریق ژست های بدن درصمد پیامها  55ارتباط 

 .می شوند

 مهارت های اساسی گوش دادن فعال

  به آنها راه حلّ بدهیو.   فوری یا  سوال پیش شونددوست ندارند معموال کسانی که احسا  خودکشی دارند 

o  جای میرفتی کالنتری شکایت می کردی، این کار که معقول تر بود!هر گز نگوییو مدال: شرا خودکشی کردی به 
 .محیط امن یعنی یک نفر  آنها محیط اَمنی می خواهند که تر  ها و اضررابهایشان را بیان کنند و خودِ خودشان باشند

مانند شما بیمار را انرور که هست قبول کند و به وی احترام بگذارد. بیمار انتظار ندارد که واکنشی مانند اعضاء خانواده 

 خود از سوی مشاور شاهد باشد

  دداری وخو توصیه کردنك  و تجربیات دیگران ، گفتن حکایتخودمان گرایش خود را به گفتن هر سمننی ب بیان دیدگاه

   کنیو

   که شمنم می گوید بلکه به احسماسماتی که ورای آن نهفته است گوش بدهیو.     اتفاق هاییالزم اسمت که ما نه تنها به

 این است که اوضاع را از دیدگاه آن فرد درك کنیو نه خودمان.  الزمه این کار

o    کنش دیگری نشممان میدادیو، ولی اگر ما در موقعیت مشمابه بیمار قرار داشمتیو ممکن بود که احسما  متفاوت و وا
 مهو این است که بیمار را با تمام شرایط و توانائیهایی روانی درك کرده و بپذیریو

   از نصممیحت بیمار و ارایه راه حال برای حل مشممکل بیان شممده از سمموی بیمار خودداری کنید. از او ننواهید که باید در

 زندگیش تغییر ایجاد کند. هرگز نگوییو:

o  به این زیبایی شرا باید خودکشی کندآخه دختر 

o پسر به این رشید شرا باید این قدر ضعیف باشد که به خاطر ........... دست به این کار بزند 

o خانو به این با هوشی و با داشتن شینین خانواده خوب شرا باید خودکشی کند 

 ساسی داشته باشد بپرهیزید. این کار به شما از این که بیمار حق ندارد حتی در درون خود اینگونه فکر کند یا شنین اح

 کمک می کند که در مورد بیمار قضاوت نکنید بلکه فقط مشاور باشید

o  بیمار: میدونی فقط من می بینو که شمموهرم به کارش بیشممتر از من اهمیت میدهد خوب دیگه زندگی کردن معنی
 ندارد
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o  آخه این شه فکری که این خانو می کنه!مشاور در افکار خود: عج  آدمیه، تو این موقعیت بیکار و ........ 

   وقت کافی برای گوش دادن به حرف های بیمار اختصما  دهید. حد اقل نیو ساعت در هر جلسه. زمان مالقات بیمار را

به گونه ای تنظیو کنید که مرمئن باشممید که می توانید حداقل نیو سمماعت برای گوش دادن به ییمار وقت اختصمما  

 دهید

  باشممید احسمما  ترحو، دلسمموزی را به بیمار منتقل نکنید. بیمار نیاز به احترام و اعتماد دارد نه ترحو از سمموی   مراق

 دیگران. 

 ممکن است احسا  ترحو به اعتماد به نفس بیمار که اسی  دیده است بیشتر صدمه وارد کند

لنفس ابکنیو. با وجود داشتن ............... خیلی ضعیفبپرهیزید: بی اره خیلی ادم ضعیفیه، گناه داره باید یک کاری براش 
 است!

  ن و لحن صدای او هو ت و هو با دقت در رفتارهای ایر کالمی وی  هو سننان فرد شنیده می شود فعال گوش کردندر

اش سممر  شممده یا اگر به شهره و اندام او نیز نگاه کنیو مدال ببینیو شهره  و هو زبان بدن او مورد مرالعه قرار می گیرد.

دندانهایش را به هو فشمرده اسمت درك کاملتری از میزان عصمبانیت او بدست می آوریو. روان شناسان معتقدند که در    

درصد از طریق حروف  7درصمد از طریق تن و لحن صدا و تنها   03درصمد پیامها از طریق ژسمت های بدن،    55ارتباط 

 .منتقل می شوند

  کنید. با تکان دادن سر به بیمار نشان دهید که کامال حواستان با وی است بیمار را به سنن گفتن ترای 

 واقعاً ؟! و ...ك –جدی ؟!  -بعد شی شد؟  -بخ  خ  ! گاهی با گفتن کلمات یا صداهایی مانند 

 نشان میدهیو که شش دانگ حواسمان با وی است. 

وی سوال پرسید که خود به بیان جزئیات بیشتر از برای روشمن شمدن کاملتر موضوعی که بیمار بیان میکند میتوان از   

 سوی بیمار کمک می کند و نیز نشان میدهد که تمرکز کامل به گفته های بیمار داریو

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

 نید.  میتوانید احساسات وی را به بیمار منعکس ک 

o  :پدرم دو روز است که با من صحبت نمی کند"بیمار"  . 

o .مشاور: وقتی در این مورد صحبت میکنی انگار خیلی ناراحت و عصبانی می شوی 

   .خود را به جای گوینده قرار داده و سعی کنیو دنیا را از دیدگاه او ببینیو و درك کنیو 

  .. رب ض، تکان خوردن یا حالت عصبی ، عوامل حوا  پرتی را به حداقل برسانیو از جمله  بازی کردن با کلید و سکه و

، الزم است زمان مصاحبه تلفن روزنامه خواندنو  تماشای تلویزیون ، جا به جا شمدن مکرر ، گرفتن روی میز با انگشمتان 

 همراه خود را خاموش کنید

  پی در پی بمباران نکنیو که احسا  کند مورد بازجویی قرار گرفته است. گوینده را با سؤاالت 

 و معنی ان را جویا شویو منظور گوینده را با کلمات خودش به او انعکا  دهیو 

o بیمار: تمام یک ماه گذشته ذاال شده بودم 

o مشاور: وقتی می گویی ذاال شدم، منظورتان شیه؟ 

  وی را قرع نکنیوتا زمانیکه بیمار صحبت می کند، سننان 



8 
 

  مراقبت رفتار های ایر کالمی خود باشیو. بیمار بسیار حسا  و آسی  پذیر است. ممکن است در مقابل احسا  و نظر

بیمار در ما واکنش منفی ایجاد شمود. اگر ناخواسته ان را نشان دهیو رابره احترام امیز و ایر قضاوتی ما با بیمار صدمه  

 ر است که ما بیمار را انرور که هست قبول کنیو و حامی وی باشیویادمان نرود قرا. خواهد خورد

     در صمورتی که الزم باشمد سوالی بپرسیو از جمالت کوتاه استفاده کنیو. از سواالت باز استفاده کنیو تا بیمار به توضی

 بیشتر ترای  شود و پاسخ بله یا خیر نباشد

o  سه ماه قبل نیست شیه؟مشاور: منظور شما از اینکه گفتید حوصله ام مانند 

o مشاور: شی شده فکر میکنید دیگه جای شما در خانه نیست؟ 

o مشاور: برداشت شما از رفتار مادرتان نسبت به انتناب نامزد شی هست؟ 

   هنگامی که بیمار در ضممن بیان حواد  و اتفاقات به ابراز احساسات پرداخت اجازه دهید که هیجانات وی بیرون ریزی

 مر را تسهیل کنید.پیدا کند. این ا

o مشاور: می بینو وقتی در مورد هو کالسی خودت صحبت می کنید بغض گلویتان را می گیرد 

o مشممماور: به نظر میرسمممه هر موقع که در مورد کنکور صمممحبت می کنی دشار لرزش صمممدا و اضمممرراب میشمممی؟ 
 

. اگر بیمار از شمما سوال نمود آن را کوتاه و بدون ااراق و صادقانه پاسخ دهید. سعی نکنید که طوری  پاسخ مناسب بدهید

 پاسخ دهید که به هر نحو رضایت بیمار جل  شود.  

 بیمار: ..... در مقابل این همه مشکل راه دیگری جز اقدام به خودکشی در مقابل من نبود. شما این را قبول ندارید؟
مه در زندگی با مشمکالت کوشک و بزرگی مواجه میشوند. برای من هو قابل درك است که شما دشار فشار  مشماور: خوب ه 

روحی روانی زیادی بودید و احسما  نمودید که در بن بسمت قرار دارید و دست به این کار زدید. فکر کنو اگر شما   
خودکشمی برای حل مشکل راه حلی نیست   هو راه حل بهتری پیدا می کردید ان را انتناب می کردید. ولی اقدام به

 که قابل قبول باشد

 

ترغیب، به سخخ ن دیگر گفتن، : گوش دادن فعال نیاز به مهارت و تمرین دارد. تعدادی از مولفه های آن اینهاسمممت

 انعکاس، شناسایی عواطف، اعتبار دهی و اطمینان دهی.

گوش دادن فعال جزء اصلی برای یک فراهو آورنده خدمات بحران است. ارتباط برقرار کردن خوب، یک بنیان مهو برای      

 هر رابره است. ارتباط برقرار کردن خوب به نظر راحت است اما در واقع در عمل خیلی پی یده است.

خوب بعد چه »یا سوال کردن « ادامه بده»یا « هبل»ترای  شامل دامنه گسترده ای از فعالیت ها از گفتن  -2ترغیب

تماس چشخمی، سرتکان دادن، جهت دادن بدن به سمت فرد و کمی به  تا ترای  های ایرکالمی مانند  «شخد  

 است. سمت جلو تکیه دادن

بیانگر عالقه و تمرکز به فرد و مشمکل اوست. با جستجوی فعاالنه شما به یک معنای مشترك   -9به س ن دیگر گفتن

نن به س»می رسمید، از سموء تفاهو جلوگیری می کنید و اعتماد کسی که با او گفتگو می کنید را به دست می آورید.   

ایی معنی واژه ه شما و تکرار قصمد یا محتوای آن ه فرد بیان کرده خیلی مفید است در اطمینان از اینکه  « دیگر گفتن

 که فرد به کار برده را می فهمد.  

                                                           
2 Encouragement 
3 Paraphrasing 
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  را قرع کرد شما همان تصمیمی گرفتید که دیگر به او زنگ نزنید، انگار که این دوستی  وقتی وی تلفن شمما
 برای همیشه تمام شده، درسته؟

     ،با نرفتن به مدرسممه در واقع مینواسممتید نشممان دهید که این شممما هسممتید که میتوانید تصمممیو بگیرید
 همینروره؟

 

انعکا  به فرد این امکان را می دهد که بفهمد از گفته های وی شه برداشمتهایی می شممود. این موضوع به   -4انعکاس

وی کمک می کند که متوجه شود شه شیزی را حسّ می کند یا فرافکنی می کند. ت ن صدا و اشاره به اینکه شه شیزی 

به نظر می آید که خیلی »می شخخود م ال : .....  انعکاس یعنی به فرد بگویید که او چگونه دیده شممنیده شممده و

انگار که خیلی مضطرب هستید )یا عصبانی هستید(. انعکاس، »نگران هسختید )یا ترسخیده اید یا غیره(. یا   

. شمه شیز می تواند کمک کند وقتی  به نظرم االن تنش دارید»دادن بخازخورد در مورد موقعیخت اسخخت مانند:   

. بازخورد، راهی برای ارتباط برقرار کردن افکار و واکنشها به فرد دیگر است. «صمحبت می کنیو آرامش داشمته باشمید؟   

 نمونه هایی از روشهای خا  ارائه بازخورد موارد زیر است:

 .تعیین کنید که شه احسا  و فکری دارید و ایره 

  باعث شده است رفتار پاسخ شما را تعیین کنید کدام. 

  فرد خواهد داشتتعیین کنید که این کار شه تأثیری روی. 

 

 

در یک وضمعیت بحرانی احساسات فرد اال  گنگ هستند و به سنتی می توان آنها را تعریف کرد.  -5شخناسخایی عواطف  

کممک کردن بمه فرد کمه بر عواطفی که حسّ می کند نام گذاری کند، به او کمک می کند کنترلی بر روی این عواطف پیدا    

رد این فرصممت را می دهد که درك او از خدمات مداخله در بحران را روشممن  کند. اسممو گذاری روی عواطف هم نین به ف

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 

م نین می تواند کمتر ملمو  شیزی باشممد که شممما روی آن مالکیت دارید مانند اتومبیل، اموال یا خانه. از دسممت دادن ه 

 مانند مورد قبل است  باشد مانند از دست دادن عزت نفس، قدرت، آزادی یا پرستیژ. سوگواری حاصل از آن 

 آیا موافقی وقتی این حرف ها را شنیدی عصبانی شدی؟ 

 به نظر میاد شنین رفتاری شما را خیلی آزرده کرد، درسته؟ 

شاید مهمترین حمایتی که به یک فرد دشار بحران می تواند داد، اعتباردادن باشد. اعتبار دادن، انتقال دادن  -1اعتبار دهی

این موضمموع اسممت که خوب اسممت بدانیو مراجع شه احسمماسممی دارد و اینکه بداند او تنها نیسممت. یعنی در هم و شممرایری 

ودن آنها و تالشهایشان برای کنار آمدن با آن شرایط را دیگران هو ممکن اسمت همین احسما  را داشمته باشمند. با ارزش ب    

تأیید کنیو. بحران ها معموال احسمما  بی کفایتی را به وجود می آورند. به آنها اطمینان دهید که می توانند از این شممرایط  

ننرانی. حت و سبحرانی بگذرند و زمانی که اوضماع ایر قابل تحمل اسمت، سزاوار کمک گرفتن هستند البته نه به شکل نصی  

                                                           
4 Reflecting 
5 Emotional Labeling 
6 Validating  
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مهمترین مسمئله این اسمت که تا حدی این عقیده را به آنها منتقل کنیو که احسماساتی که او دارد، میتواند منرقی باشد و    

 خیلی افراد دیگر در شنین شرایری شنین احساسی پیدا می کنند. برخی نمونه های اعتباردهی در زیر فهرست شده است.

 فتاد، او هو احتماال همین قدر عصبانی می شد.اگر برای هرکسی این اتفاق می ا 

  با این همه اتفاقی که برا ی شمممما ر  داده البته که باید احسممما  کنید برایتان ایرقابل تحمل بوده. فکر کنو هر
 کس که جای شما بود همین طور بود.

ای اعتماد، امید و اطمینان دهی، عبارت های سمماده و مسممتقیمی هسممتند که مسممیرشممان به سمممت الق  - 7اطمینان دهی

 اطمینان است. برای نمونه:

 .خوشحالو که تصمیو گرفته اید با من صحبت کنید 

 .به نظر می آید آدم ب دلسوز، حساسیك هستید 

 .خوشحالو که تصمیو گرفته اید کمک بگیرید 

 حرف های بین ما کامال راز و سری باقی خواهد ماند 

  برای کنار آمدن با بعضی شیزهاستشما حسّ شو  طبعی خوبی دارید، این راه خوبی. 

این خیلی مهو اسمت که شیزی نگویید که واقعیت نداشته باشد. اگر بگویید که آن شنم به نظر می آید آدم حساسی است  

عبارتهای نادرسممت، رابره حرفه ولی آن را قبول نداشممته باشممید ممکن اسممت احسمما  کند که زیاد راسممتگو نیسممتید.     

 .  ا خراب می کندو اعتماد ر (Rapport)ای

 

 راهكارهای عملی گوش دادن فعال

 .  کنیو درك و ببینیو او دیدگاه از را دنیا کنیو سعی و داده قرار گوینده جای به را خود .1

 با طرح سؤاالتی از خود، حساسیت گیرندگی مان را افزایش دهیو. مدالً ب شرا او حاال این موضوع را به من گفت ؟   .2

 نکات اصلی حرف او شیست ؟ و...ك   -منظور او شیست؟  -

کلمه در دقیقه است. در صورتی که سرعت  175تا  125به یاد داشمته باشمیو که سمرعت متوسمط تکلو انسمان بین       .0

کلمه در دقیقه اسممت. از این فرصممت برای پردازش اطالعات گوینده خوب   333تا  033متوسممط تفکر انسممان بین  

 استفاده کنیو.  

 ،تکان خوردن یا حالت عصممبی ، و .. موبایلل حوا  پرتی را به حداقل برسممانیو از جمله  بازی کردن با کلید و عوام .0

بدر مداخله تلفنیك،  روزنامه خواندنو  تماشممای تلویزیون ، جا به جا شممدن مکرر، ضممرب گرفتن روی میز با انگشممتان

 .  و ... نگاه کردن به ساعت بدر مداخله حضوریك

امگین به نظر می ، ك شمده اش را به او انعکا  دهیو مدالً ب گویا موضوعی باعث خوشحالیت شده ؟! احسماسمات در   .5

 رسی! و ...ك  

   واقعاً ؟! و ...ك –جدی ؟!  -بعد شی شد؟  -با بیان عباراتی گوینده را به ادامه ی صحبت تشویق کنیو مدالً بخ  خ  !  .6

البته این کار نباید باعث حواسممپرتی  از یادداشممت برداری نکات کلیدی افلت نکنیو.  در گوش دادن به مرال  مهو، .7

 کارشنا  و احسا  کو شدن توجه وی به تما  گیرنده از جان  او شود.

 تا وقتی که گوینده مرل  خود را تمام نکرده و یا منتظر پاسخ نیست، سنن او را قرع نکنیو.   .3

                                                           
7 reassurance 
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ست و یا منالف خواسته ها و تمایالت و افکار ما هستند، صبر و شکیبانی از موقع شمنیدن سننانی که خوشایند ما نی  .9

 دهیو.  نخود نشان داده و با عالیو نامناس  از خود عکس العمل نشان 

 

بدون ، همدل، صبور. ، صمدا و حالت شمما آن را نشمان می دهد   رابره درمانی خوبی برقرار کنید. اگر شمما  خودتان باشخید 

 خونسرد و پذیرا باشید.  ، قضاوت

 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 مناس  نمیداند 

 

پس از سمالم و احوال پرسی خود را به بیمار معرفی کنید. نام خانوادگی و شغل و وییفه خود را  برقراری ارتباط اولیه.  .1

ویزیت بیمار  بیان کنید.  به وی اعالم کنید پس از بهبودی وضمممعیت جسممممانی و امادگی جسممممانی بیمار مجددا برای

خواهید امد. سمالمتی بیشتری را برای بیمار ارزو کنید به وی امید دهید که وضعیت جسمانی بیمار بزودی با کمک کادر  

 درمانی بهبود خواهد یافت.  

o سعی کنید طی مدتی که بیمار در بیمارستان بستری است روزانه از وی عیادت کنید 

 

 سبی برای مصاحبه قرار دارد مراحل زیر را انجام دهید:اگر بیمار از نظر جسمانی در موقعیت منا

پس از سالم و احوال پرسی خود را به بیمار معرفی کنید. نام خانوادگی و شغل و وییفه خود را بیان برقراری ارتباط اولیه. 

 کنید.   

   ی در موقعیت مناسب سمالم من رضمایی هستو روانشنا  بیمارستانرمرکز بهداشت. میبینو که الحمد اله از نظر جسمانی
قرار دارید. اگر اجازه بدهید کمی در مورد وضعیت احساسات و افکار شما با هو صحبت کنیو. مایل هستید در مورد علت 
اقدام به خودکشمی با هو صمحبت کنیو؟ اگر اجازه میدید در مورد اینکه شه شیزی باعث شد که شما اقدام به خودکشی   

 کنید با هو صبحت کنیو

  بیمار برای بیان نظرات و گونه های م تلف احساساتشکمک به 

 خاتمه دادن به مصاحبه 

o ممنونو که به من فرصت دادی تا کمی در مورد نظرات و احساسات شما صحبت کنیو 

o از اینکه به من اعتماد کردی و با من رنج و نگرانی های خودت را در میان گذاشتی ممنونو 

o   و حتما اینکار را انجام میدهیو. وقت بیشممتری خواهیو  میدونو که الزم اسممت بیشممتر صممحبت کنیو
 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 

o خیلی تحت فشار و ناراحتی است ..... 
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o  زم اسمت که بیشتر با هو صبحت کنیو تا روش های کنترل این فشار  کمی با هو صمبحت کردیو ولی ال
 ها و ناراحتی ها و احتماال ناراحتی های اعصاب را پیدا کنیو و حل کنیو

o  من قرار با ......... گذاشممتو که پس از ترخیم در مرکز جامع بهداشممت مالقات داشممته باشممیو. اگر اجازه
ر .......... نتوانست به هر دلیلی تما  بگیرد من تما  داشته بدید من تلفن منزل را داشمته باشمو که اگ  

 باشو

o دادن شماره تما  مرکز جامع و نام خودتان به خانواده 
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 ارزیابی خطر خودکشی :چهاری ضمیمه

 

 ببیمارك Aبنش 

 هر بنش را براسا  شگونگی احساسات حال حاضرتان پر کنید

 بندی کنید.= باالترین اهمیتك رتبه5ترین و = کو اهمیت1ب 5تا  1براسا  اهمیت از سپس آن را 

  بندیرتبه

 شناختی بصدمه، او و اندوه، رنج روانیك. نبود استر ، عدم رنج و درد فیزیکی رنج روان ك1 

 رنج و درد باال     5     0     0     2    1رنج و درد پایین              

 

 همراه دارد؟بیشترین درد و رنج را باخود بهشیزی که 

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

 

 فشار بودن یا درهو شکستنكبندی استر  ب احسا  کلی شما از تحترتبه ك2 

 استر  باال      5      0      0      2      1استر  پایین      

 

 همراه دارد؟شیزی که بیشترین استر  را با خود به

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

 

ر پذیقراری ب ضرورت عاطفی هیجانی، احسا  نیاز به انجام دادن کاری؛ تحریکبندی بیرتبه ك0 

 نبودن، عدم دلنوریك

 قراری باال بی       5      0      0      2       1قراری پایین   بی

 زمانی که بیشترین نیاز را برای انجام عملی دارم: 

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

 

 بندی ناامیدی ب انتظار شما از اینکه کارها بهتر ننواهد شدكرتبه ك0 

 ناامیدی باال       5         0      0      2      1ناامیدی پایین    

 بیشترین نا امیدی دارم در باره:

 

نداشتن خود، اعتماد به نفس نداشتن، عدم بندی تنفر از خود ب احسا  کلی شما از دوسترتبه ك5 

 احترام به خودك
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 تنفر از خود باال       5       0      0      2      1تنفر از خود پایین          

 بیشترین تنفر را از خودم داشته باشو:شود آن شیزی که باعث می

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

 

 

 بندی خرر خودکشیرتبه ك6 

 خرر باال       5       0       0        2       1خرر پایین     

 کشو                                       خود را خواهو کشتخودم را نمی

 از خود داشتید ارتباط دارد؟تان با افکار و احساساتی که شه میزان از علت خودکشی ك1

 اصال           1             2             0            0          5کامال       

 تان با افکار و احساساتی که از دیگران داشتید ارتباط دارد؟شه میزان از علت خودکشی ك2

 اصال            1              2           0             0          5کامال       

شود بنواهید زنده بمانید یا دالیل میل به مردن را بنویسید، سپس آنها را براسا  لرفا دالیلی که باعث می

 بندی کنید.اهمیتشان رتبه

 دالیل میل به مردن  رتبه  دالیل زنده ماندن  رتبه

    

    

    

    

 میل من به زنده ماندن به میزان زیر است

 اصال       3       1         2        0         0          5          6         7         3خیلی زیاد       

 میل من به مردن به میزان زیر است

 اصال       3        1        2         0         0          5          6          7        3خیلی زیاد       

 کند خیلی زیاد قصد خودکشی نداشته باشو عبارتند از: شیزی که به من کمک میتنها 

....................................................... 
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 متن آموزشی برای پرستاران
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 بنام خدا

 روان بهداشت دفتر –وزارت بهداشت 

 خودکشی با پیگیری تلفنیپروژه پیشگیری از اقدام مجدد به 
 

 متن آموزش به پرستاران
 

 تعریف خود کشی:

عمل عمدی و حساب شده به منظور  خودکشی مرگی است که عمدا به دست خود شنم حاصل شود. اقدام به خودکشی

 این نوع خودکشی تحت عناوین منتلف مانند خودکشی ناقم، خاتمه بنشیدن به زندگی است که منجر به مرگ نمی شود.

 خودکشی ناموفق، خودکشی عقیو، 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. 

 ت.نگرفته اسدرواقع افکارخودکشی اشتغاالت ذهنی راجع به نیستی وتمایل به مردن می باشد که هنوز جنبهءعمل به خود 

 با افزایش انرژی خرر خودکشی نیز درآنها افزایش می یابد دربیماران افسرده هنگامی که به علت درمان رو به بهبود هستند

................ شیوع خودکشی در استان ................ برابر .................... و در شهرستان ........................ برابر .......... همه گیرشناسی:

 باشدمی

 

 عوامل اجتماعی :

خودکشی هنگام نقصان حمایت اجتماعی، ازدست دادن عزیزی و مشکالت و سنتی در روابط بین فردی، ر  می دهد. احسا  

اتصال وارتباط با دیگران یک مانع مهو دراقدام به خودکشی است. درایر این صورت خرر خودکشی به ویژه درمبتالیان به 

افسردگی اساسی، بیشتر می شود. زندگی در تنهایی عامل مهمی دررفتارهای خودکشی است. ازدست دادن شغل و بیکاری 

 برابر مستعد اقدام به خودکشی کند. 2.5می تواند فرد را تا 

 ربوطعوامل اجتماعی: افزایش جمعیت، مهاجرت، جنگ، تبعیضبنژادی م جنسی م مذهبیك مردساالری، بیسوادی، مشکالت م

 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 

 استیکهیدروکسی ایندول  -5در سوئد ننستین کسانی بوده اند که متوجه شدند الظتهای پایین متابولیک سروتونین، اسید 

 درمایع مغزی نناعی با بروز رفتارهای انتحاری ارتباط دارد. 

 

 روش های اقدام به خودکشی:

در دستر  بودن وسیله الزم برای خودکشی مدال وجود اسلحه گرم در منزل، سکونت در ساختمانهای مرتفع، آشنابودن به 

یا رودخانه های عمیق می تواند در انتناب روش انهدامی اثرمرگ آور داروها و سموم و مواد مندر، نزدیکی با دریا و دریاشه 

موثر باشد. استفاده از داورهای روانگردان شایع ترین روش اقدام به خودکشی و حلق 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:

برابر بیشتر از زنها خودکشی موفق دارند. در زنان  0بیشتر از مردها اقدام به خودکشی می کنند و مردان برابر  0جنس: زنان 

برابر بیشتر از مردان است.  در برخی از مناطق اربی ایران مرگ ناشی از خودکشی میان زن و مرد  0خرر اقدام به خودکشی 

 خودکشی در زنان متاهل و مردان مجرد بیشتراست.برابر و گاهی در زنان بیشتر از مردان است. اقدام به 

 سالگی نیز اوج منتصری پیدا می کند 55تا  05سالگی است. در سن  03تا  15شایعترین سن اقدام و اقدام منجر به مرگ بین سن: 

 پیشگیری کننده دارد.مذه : اعتقادات مذهبی به ویژه در کاهش اقدام به خودکشی منجر به مرگ موثر است و نقش حفایتی    و 

سال اول زندگی، مشکالت  6رویداد های فشارزا، نحوه مقابله و حمایت اجتماعی: مشکالت خانوادگی، رابط همسران به ویژه در 

 میان فرزندان و والدین از شایعترین استر  های قبل از اقدام به خودکشی در ایران می باشد.

د سالیان طوالنی با بیماری و عوارض ان درگیر می باشد، احتمال اقدام به سالمت جسمی: بیماریهای مزمن جسمانی که فر

، اچ آی وی، دیالیز خون، سرطان، و یا کسانی که با ای مغزیآسی  ضربه، درد مزمن برابر افزایش می دهد. 1.7خودکشی را 

 دست به گریبان هستند لوپو  اریتماتو  سیستمیک

درصد در اقدام به خودکشی نقش دارند که از این میان اختالالت خلقی به ویژه  33تا  63سالمت روانی: اختالالت روانی از در 

 یدهدبرابر افزایش  م 0درصد، آن را به خود اختصا  می دهد. خشونت خانگی خرر اقدام را تا حدود  63افسردگی 

ساعت  6برابر افزایش میدهد. مصرف الکل خرر اقدام به خودکشی در مدت  0.3وابستگی به الکل: خرر اقدام به خودکشی را 

 نیمی از اقدام کنندگان به خودکشی در یک ساعت بعد از مصرف الکل اتفاق می افتد.  برابر افزایش میدهد. 27پس از آن را تا 

 برابر افزایش میدهد.  2سیگار خرر اقدام به خودکشی را سایر انواع وابستگی مواد: 

اقدام کنندگان به خودکشی اختالل شنصیت دیده می شود. ین در حالی است که وجود شنصیت   03اختالل شنصیتی: در 

 مرزی و  شنصیت منفعل و پرخاشگر نیز خرر اقدام به خودکشی باالتر است. 

 برابر افزایش میدهد.  20ر اقدام مجدد را سایر عوامل: سابقه اقدام به خودکشی خر

 

 عوامل محافظت کننده خودکشی

عوامل محافظت کننده، عواملی اند که تا حدودی افراد را در مقابل  خرر اقدام به خودکشی محافظت می کنند. در واقع از 

اختالالت روانپزشکی، شاال بودن،  این عوامل به منزله سدی در برابر اقدام به خودکشی یاد می شود. این عوامل شامل: نبود

وجود کودکان در خانه، داشتن احسا  مسئولیت در خانواده، حاملگی،  داشتن عقاید مذهبی قوی، داشتن احسا  رضایت 

از زندگی، وجود مکانیسو قوی حل مسئله، وجود یکپارشگی اجتماعی از طریق کار یا استفاده ی مفید از اوقات فراات، 

و مراقبت های بهداشت روان، حمایت شدن از طرف دوستان، خانواده و سایر افراد مهو، وجود رابره دسترسی به خدمات 

مدبت و خوب با درمانگر، و وجود سایر حمایت های اجتماعی می باشند. هرشند که نباید این عوامل را، آن نان قوی پنداشت 

 دی از این عوامل در ذیل آمده است.که دیگر به فکر از بین بردن عوامل خرر زای خودکشی نبود. تعدا

 

 پیشگیری از خودکشی:

 های نامستقیواز جمله روش تحقیقات انجام شده در دنیا نشان میدهد که مرگ و اقدام به خودکشی قابل پیشگیری است،

 :توان به این موارد اشاره نمودپیشگیری از خودکشی می

 .افسردگی جسمی -های روانی و روانیدرمان نشانه -الف 

 .برندبه سر می فکر خودکشی های مقابله با بحران در افرادی که به شدت دربهبود روش -ب 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%AF_%D9%85%D8%B2%D9%85%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%AF_%D9%85%D8%B2%D9%85%D9%86
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8_%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%BA%D8%B2%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2_%D8%AE%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2_%D8%AE%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DA%86_%D8%A2%DB%8C_%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DA%86_%D8%A2%DB%8C_%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D9%88%D9%BE%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B3_%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%DB%8C%DA%A9&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%B1%D8%AF%DA%AF%DB%8C_(%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%AA)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%B1%D8%AF%DA%AF%DB%8C_(%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%AA)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%DA%A9%D8%A7%D8%B1_%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%B4%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%DA%A9%D8%A7%D8%B1_%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%B4%DB%8C
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 .شوندکاهش شیوع کاراهایی که منجر به برانگینتن افکار خودکشی در فرد می -پ 

رم ها دست و پنجه ناند یا در حال حاضر با آنبر اینکه پس از مشکالتی که پشت سر گذاشته امید دادن به افراد مبنی -ت 

 .کنند، زندگی بهتر خواهد شدمی

 سازمان جهانی بهداشت شش استراتژی پیشگیری از خودکشی را معرفی نموده است:

 ایجاد خدمات در دستر  بهداشت روانی .1

 خودکشیایجاد خدمات پیگیری اقدام کنندگان به  .2

 ایجاد سیستو ثبت رفتارهای خودکشی مانند افکار، داشتن برنامه، اقدام و مرگ .0

 کاهش میزان دسترسی به روش های اقدام به خودکشی مانند نفت، سموم گیاهی، قر  برنج .0

 آموزش رسانه ها جمعی برای نحوه انعکا  خبر خودکشی  .5

 اری روانی در مردمافزایش سواد بهداشت روان در مردم و کاهش انگ داشتن بیم .6

در کشور ما سعی شده در محورهای شش گانه فوق اقدامات الزم انجام گیرد لیکن در سه مورد فوق برنامه عملیاتی مبتنی بر 

استراتژی مشنم در سر  ملی تحقق یافته است. این سه مورد عبارتند از ایجاد خدمات کشف افراد در معرض خرر و ارایه 

به اقدام کنندگان به خودکشی، دوم: ایجاد سیستو ثبت رفتار های خودکش و سوم: که از ابتدای خدمات درمانی و مشاوره 

 به مورد اجرا گذاشته خواهد شد، ثبت و ارایه خدمات پیگیری به اقدام کنندگان به خودکشی است. 96سال 

وند شروع خواهد شد. این افراد با مورد سوم از اورژانس بیمارستان هایی که اقدام کنندگان به خودکشی ارجاع داده می ش

دقت شناسایی شده و به صورت روزانه ثبت و از طربق 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 ترای  فرد اقدام کننده برای 

میزان  %53خدمات بهداشت روان در دستر  در شهر محل سکونت می باشد. این روش موفق شده است که تا استفاده از 

 برابر پس از اولین اقدام افزایش می یابد.  20اقدام به خودکشی را کمتر نماید. خرر اقدام مجدد به خودکشی تا 

 

 چگونه ش ص با افکار خودکشی را شناسایی کنید 

 :در رفتار یا سابقه قبلی شنم جستجو کنیوهایی که باید نشانه

 گیری از جامعه ،ناتوانی از برقراری ارتباط با خانواده و دوستانرفتارهای کناره .1

 های روانپزشکیبیماری .2

 الکلیسو .0

 اضرراب .0

 پذیری، بدبینی، افسردگی تغییر در شنصیت، تحریک .5

 تغییر در عادات خوردن یا خوابیدن .6

 اقدام قبلی به خودکشی  .7

 ارزشی یا خجالت بی گناه، احسا  .3

 سابقه فامیلی خودکشی  .9

 تمایل ناگهانی برای سر و سامان دادن به امورشنصی یا نوشتن وصیتنامه  .13

 بی ارگی یا نا امیدی احسا  تنهایی،  .11

 مورد خودکشی یادداشت در  .12
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 بیماری جسمی مشکل در سالمت جسمی،  .10

 مورد مرگ یا خودکشی مکرر درگفتگو های   .10

 

 دکشی را ارزیابی کنیمچگونه خطر خو

 :شوند موارد زیر باید بررسی شوندهای بهداشتی شک به رفتارهای خودکشی مشکوك میمراقبت پرستارانوقتی 

 افکار و احساسات فعلی فرد درباره  مرگ یا خودکشی 

 نقشه فعلی فرد برای خودکشی 

 ساختار حمایتی شنم بخانواده و دوستانك 

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

 شود. در حقیقت ال درباره خودکشی باعث کاشته شدن افکار خودکشی در سر شنم نمیؤبر خالف باور عمومی س

کنند به صورت این افراد خوشمحال میشموند راجع به موضموع خودکشی و سواالتی که با آن دست و پنجه نرم می   

 اض  و مستقیو صحبت کنند .و

 

 ال بپرسید ؤچگونه س

 ال هدایت کنید.ؤال کردن درباره افکارخودکشی آسان نیست. بهتر است به تدریج بیمار را به سمت موضوع سؤس

 برخی از سواالت مفید عبارتند از:

 کنید ؟آیا احسا  امگینی می 

 کنید کسی به شما توجه نمیکند؟آیا احسا  می 

 کنید زندگی ارزش زنده بودن ندارد؟آیا احسا  می 

 خواهید مرتک  خودکشی شوید؟کنید میآیا احسا  می 

 

 ال کنید ؤسچه موقع 

 کند.وقتی شنم احسا  میکند طرف مقابلش درکش می

 کند.وقتی شنم با صحبت درباره احساساتش احسا  راحتی می

 کند.می وقتی شنم درباره احساسات منفی اش مدل تنهایی یا بی ارگی صحبت

 

 الی بپرسید ؤچه س

 برای اینکه بفهمید فرد تصمیو قرعی برای خودکشی دارد -1

 آیا قصد دارید به زندگیتان خاتمه دهید؟

 اید؟آیا در مورد اینکه شگونه اینکار را انجام دهید فکری کرده

 بپرسید االت راؤبرای اینکه متوجه شوید که فرد آیا ابزاری برای خودکشی دارد باید این س -2

 اسلحه یا ابزار دیگری در اختیار دارید ؟، آیا قر 

 آیا این ابزار هروقت که بنواهید در دستر  شما هست؟

 االت را بپرسیدؤبرای اینکه متوجه شوید آیا آن شنم زمان مشنصی را برا ی خودکشی در نظر گرفته است این س -0
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 اید کی به زندگیتان خاتمه دهید؟تصمیو گرفته 

 ریزی کنید؟تصمیو دارید کی برای آن برنامه 

 

 چگونه ش ص مستعد خودکشی را مدیریت کنید 

 افراد کم خطر 

 ای برای اینکار نکشیده است.دارد اما نقشه "ایکاش مرده بودم"، "توانو ادامه دهونمی"فرد با افکار خودکشی مانند  -

 کارهایی که باید انجام دهید: -

 ایت کنیدلحاظ هیجانی وی را حم از  -

ارزشی صحبت کند کمتر دشار بحران و بی تنهایی، خودکشی کار کنید. هرشه شنم واضحتر راجع به فقدان، اربا افک -

شممود. وقتی بحران تمام میشممود شممنم در این فکر فرو میرود که شکار کند .این مراحل بسممیار مهو و   هیجانی می

فردی که تصممیو برای مرگ گرفته بتواند تصمیو خود را  سمرنوشمت سماز اسمت ،همانرور که هیش کس انتظار ندارد     

 برای زندگی تصمیو بگیرد عوض کند و مجدداً

ه بدون اش را شگونهای مدبت فرد تاکید کنید از طریق صمحبت با او درباره اینکه آن شنم مشکالت قبلی بر توانایی -

 خودکشی حل کرده است .

 اع دهید.فرد را به کارشناسان بهداشت روان یا پزشک ارج -

 در فاصله های زمانی منظو با فرد مالقات داشته باشید. -

 

 افراد با خطر متوسط 

 ریزی برای اینکار  دارد ولی تصمیو فوری برای خودکشی ندارد.فرد افکار خودکشی و طرح و برنامه

 

 ایی که باید انجام دهیدهکار

و  های مدبت فرد تمرکز کنیدکار کنید و بر تواناییاز لحاظ هیجانی وی را حمایت کنید. با احساسات خودکشی بیمار  -

 مراحل زیر را به ترتی  انجام دهید.

از دودلی وی اسمممتفاده کنید، کارکنان بهداشمممتی باید بر دودلی فرد تمرکز کنند و تمایل برای زنده ماندن را در وی  -

 تقویت کنند.

آل نباشممند به این امید که های ایدهها راه حلهای دیگر به ایر از خودکشممی را شممرح و بسممط دهید حتی اگر آن  راه -

 شنم حداقل به یکی از آنها را توجه کند.

قراردادی بما فرد ببنمدیمد و از وی قول بگیریمد کمه وی بدون تما  با کارکنان بهداشمممتی وبرای مدت زمان معینی       -

 .بقرارداد عدم خودکشیك خودکشی ننواهد کرد

 جاع دهید و هرشه سریعتر برای او وقت مالقات بگیرید.مشاور یا پزشک ار فرد را به روانپزشک، -

 همکاران فرد تما  بگیرید و حمایت آنها را جل  کنید. دوستان، و با خانواده، -

 

 افراد پرخطر

 آن را عملی سازد. "فرد برای خودکشی نقشه قرعی دارد ،ابزار آن را در اختیار دارد و تصمیو دارد فورا
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 کارهایی که باید انجام دهید

 پیش او بمانید. شنم را تنها نگذارید، -

بدورکردن ابزار  شاقو، اسمملحه و سممموم نباتی را از دسممتر  او دور کنید  ر ،ق به آرامی و مهربانی با او صممحبت کنید، -

 .خودکشیك

 .بقرارداد عدم خودکشیك ی ببندیددبا او قراردا -

 بستری شدن وی را فراهو کنید.آمبوالنس را خبر کنید و شرایط  با پزشک تما  بگیرید، سریعاً -

 به خانواده خبر دهید و حمایت آنها را جل  کنید. -

 

 منابع حمایتی

 منابع حمایتی معمول دردستر  عبارتند از

 خانواده  -

 دوستان -

 همکاران -

 روحانیون -

 مراکز بحران -

 کارکنان بهداشتی -

 

 چطور به منابع حمایتی دسترسی پیدا کنید 

 کس  اجازه کنید.  ، خودکشی برای جل  حمایت منابع و تما  با آنهاتالش کنید تا ازفرد مستعد  -

حتی اگر فرد اجازه نداد ،تالش کنید شمنصمی را که به طور ویژه بتواند از فرد مستعد خودکشی حمایت کند در کنار او    -

 قرار دهید.

فرد  ها آسانتر است تا بااز قبل با فرد مسمتعد خودکشی صحبت کنید و توضی  دهید که گاهی وقت ها صحبت با اریبه   -

 مورد عالقه ،به این ترتی  او احسا  نادیده گرفته شدن یا رنجیدگی نمی کند.

 با منابع حمایتی ارجاع بدون متهو کردن آنها یا ایجاد احسا  گناه در آنها صحبت کنید. -

 حمایت آنها را جل  کنید. -

 به نیازهای آنها هو توجه کنید. -

 

 کارهایی انجام ندهید ه کارهایی انجام دهید و چه چ

 چه کارهایی انجام دهید

 همدلی نشان دهید و آرام باشید؛ گوش دهید، -

 کننده و مراق  باشید؛حمایت -

 موقعیت را جدی بگیرید و میزان خرر را ارزیابی کنید؛ -

 ال کنید؛ؤهای قبلی خودکشی سدرباه اقدام -
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 های دیگر به ایر از خودکشی را شرح و بسط دهید؛راه -

 ال کنید؛ؤنقشه خودکشی س درباره -

 با فرد قرارداد عدم خودکشی ببندید به این ترتی  برای او فرصت زندگی ایجاد کنید؛ -

 ها را شناسایی کنید؛دیگر حمایت -

 میان بردارید؛ ابزار خودکشی را از -

 دهید و کمک بگیرید؛ به بقیه خبر اقدامی انجام دهید، -

 در کنار او بمانید؛ اگر خرر باالست، -

 

 رهایی انجام ندهیدچه کا

 وضعیت را نادیده بگیرید؛ -

 شوك زده یاوحشت زده شوید؛ -

 بگویید همه شیز درست میشود؛ -

 با فرد درجهت انجام این کاربخودکشیك بحث کنید؛  -

 مشکل را ناشیز جلوه دهید؛ -

 قسو بنورید که به کسی شیزی نمی گویید؛ -

 را تنها بگذارید؛ فرد -

 

 اقدام کننده به خودکشی در اورژانسفرایند اقدامات درمانی برای فرد 

 پذیرش و ثبت اطالعات .1

 ویزیت پزشک و ارایه خدمات درمانی .2

 آموزش منتصر بیمار و همراه وی در صورت وجود شرایط الزم .0

 معرفی به کارشنا  بهداشت روان شهری  .0

 درخواست مشاوره از روانپزشک بیمارستان  .5

 ترخیم بیمار از اورژانس و معرفی به بنش .6

 بهداشت روان شهری بیمار اقدامات زیر را انجام خواهد داد: کارشنا  .7

 برقرار ارتباط همدالنه با بیمار و همراه -

 ارزیابی وضعیت و شدت بیماری روانپزشکی -

 اموزش منتصر قبل ار ترخیم از بیمارستان یا اورژانس -

 جلسه مشاوره پس ار ترخیم در مرکز بهداشت روان شهری 0تا  0برقرار  -

 به مدت یکسال پیگیری تلفنی -
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 بنام خدا

 

 فهرست مراکز دولتی ارایه خدمات بهداشت روان 

 در استان ....................            شهرستان ...................................

 

 مراکز روانپزشکی

 ادرس تلفن نام

   

   

   

 

 مراکز روانشناسی و مشاوره

 ادرس تلفن نام

   

   

   

 

 
  


