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

متن آموزش به پرستاران
تعريف خودكشي:
خودكشي مرگي است كه عمدا به دست خود شخص حاصل شود .اقدام به خودكشي 1عمل عمدي و حساب
شده به منظور خاتمه بخشيدن به زندگي است كه منجر به مرگ نمي شود .اين نوع خودكشي تحت عناوين
مختلف مانند خودكشي ناقص ،خودكشي ناموفق ،خودكشي عقيم ،ژست خودكشي ناميده مي شود.
افكار خودكشي 2به افكار فرد در مورد نابود كردن خود و يا به عبارت ديگر به تصور عمل خودكشي در ذهن
گفته مي شود .درواقع افكارخودكشي اشتغاالت ذهني راجع به نيستي وتمايل به مردن مي باشد كه هنوز
جنبهءعمل به خود نگرفته است.
دربيماران افسرده هنگامي كه به علت درمان رو به بهبود هستند با افزايش انرژي خطر خودكشي نيز درآنها
افزايش مي يابد
همه گيرشناسي:
شيوع خودكشي در استان  ...........برابر  ................و در شهرستان  ..................برابر  .....................مي باشد.
عوامل اجتماعي :
خودكشي هنگام نقصان حمايت اجتماعي ،ازدست دادن عزيزي و مشكالت و سختي در روابط بين فردي،
رخ مي دهد .احساس اتصال وارتباط با ديگران يك مانع مهم دراقدام به خودكشي است .درغير اين صورت
خطر خودكشي به ويژه درمبتاليان به افسردگي اساسي ،بيشتر مي شود .زندگي در تنهايي عامل مهمي
دررفتارهاي خودكشي است .ازدست دادن شغل و بيكاري مي تواند فرد را تا  2.2برابر مستعد اقدام به
خودكشي كند.
عوامل اجتماعي :افزايش جمعيت ،مهاجرت ،جنگ ،تبعيض(نژادي ـ جنسي ـ مذهبي) مردساالري ،بيسوادي،
مشكالت مربوط به ازدواج ،اوقات فراغت.
عوامل زيست شناسي:
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از نظر زيست شناسي كاهش سروتونين مركزي در بروز رفتارهاي انتحاري نقش دارد .گروهي از محققين
موسسه كارولنيسكا در سوئد نخستين كساني بوده اند كه متوجه شدند غلظتهاي پايين متابوليك سروتونين،
اسيد  -2هيدروكسي ايندول استيك 3درمايع مغزي نخاعي با بروز رفتارهاي انتحاري ارتباط دارد.
روش هاي اقدام به خودكشي:
در دسترس بودن وسيله الزم براي خودكشي مثال وجود اسلحه گرم در منزل ،سكونت در ساختمانهاي مرتفع،
آشنابودن به اثرمرگ آور داروها و سموم و مواد مخدر ،نزديكي با دريا و درياچه يا رودخانه هاي عميق مي
تواند در انتخاب روش انهدامي موثر باشد .استفاده از داورهاي روانگردان شايع ترين روش اقدام به خودكشي
و حلق آويز نمودن ،خودسوزي و خوردن دارو شايعترين روش اقدام به خودكشي منجر به مرگ مي باشد.
عوامل و فاكتور هاي خطر:
جنس :زنان  4برابر بيشتر از مردها اقدام به خودكشي مي كنند و مردان  4برابر بيشتر از زنها خودكشي موفق دارند.
در زنان خطر اقدام به خودكشي  3برابر بيشتر از مردان است .در برخي از مناطق غربي ايران مرگ ناشي از
خودكشي ميان زن و مرد برابر و گاهي در زنان بيشتر از مردان است .اقدام به خودكشي در زنان متاهل و
مردان مجرد بيشتراست.
سن :شايعترين سن اقدام و اقدام منجر به مرگ بين  12تا  33سالگي است .در سن  42تا  22سالگي نيز اوج
مختصري پيدا مي كند
مذهب :اعتقادات مذهبي به ويژه در كاهش اقدام به خودكشي منجر به مرگ موثر است و نقش حفاظتي

و

پيشگيري كننده دارد.
رويداد هاي فشارزا ،نحوه مقابله و حمايت اجتماعي :مشكالت خانوادگي ،رابط همسران به ويژه در  6سال اول
زندگي ،مشكالت ميان فرزندان و والدين از شايعترين استرس هاي قبل از اقدام به خودكشي در ايران مي
باشد.
سالمت جسمي :بيماريهاي مزمن جسماني كه فرد ساليان طوالني با بيماري و عوارض ان درگير مي باشد ،احتمال
اقدام به خودكشي را  1.1برابر افزايش مي دهد .درد مزمن ،آسيب ضربهاي مغزي ،سرطان ،و يا كساني كه با
دياليز خون ،اچ آي وي ،لوپوس اريتماتوس سيستميك دست به گريبان هستند
سالمت رواني :اختالالت رواني از در  63تا  03درصد در اقدام به خودكشي نقش دارند كه از اين ميان اختالالت
خلقي به ويژه افسردگي  63درصد ،آن را به خود اختصاص مي دهد .خشونت خانگي خطر اقدام را تا حدود
 3برابر افزايش ميدهد
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وابستگي به الكل :خطر اقدام به خودكشي را  3.0برابر افزايش ميدهد .مصرف الكل خطر اقدام به خودكشي در
مدت  6ساعت پس از آن را تا  21برابر افزايش ميدهد .نيمي از اقدام كنندگان به خودكشي در يك ساعت
بعد از مصرف الكل اتفاق مي افتد.
ساير انواع وابستگي مواد :سيگار خطر اقدام به خودكشي را  2برابر افزايش ميدهد.
اختالل شخصيتي :در  43اقدام كنندگان به خودكشي اختالل شخصيت ديده مي شود .ين در حالي است كه
وجود شخصيت مرزي و شخصيت منفعل و پرخاشگر نيز خطر اقدام به خودكشي باالتر است.
ساير عوامل :سابقه اقدام به خودكشي خطر اقدام مجدد را  23برابر افزايش ميدهد.
عوامل محافظت كننده خودكشي
عوامل محافظت كننده ،عواملي اند كه تا حدودي افراد را در مقابل خطر اقدام به خودكشي محافظت مي
كنند .در واقع از اين عوامل به منزله سدي در برابر اقدام به خودكشي ياد مي شود .اين عوامل شامل :نبود
اختالالت روانپزشكي ،شاغل بودن ،وجود كودكان در خانه ،داشتن احساس مسئوليت در خانواده ،حاملگي،
داشتن عقايد مذهبي قوي ،داشتن احساس رضايت از زندگي ،وجود مكانيسم قوي حل مسئله ،وجود
يكپارچگي اجتماعي از طريق كار يا استفاده ي مفيد از اوقات فراغت ،دسترسي به خدمات و مراقبت هاي
بهداشت روان ،حمايت شدن از طرف دوستان ،خانواده و ساير افراد مهم ،وجود رابطه مثبت و خوب با
درمانگر ،و وجود ساير حمايت هاي اجتماعي مي باشند .هرچند كه نبايد اين عوامل را ،آنچنان قوي پنداشت
كه ديگر به فكر از بين بردن عوامل خطر زاي خودكشي نبود .تعدادي از اين عوامل در ذيل آمده است.
پيشگيري از خودكشي:
تحقيقات انجام شده در دنيا نشان ميدهد كه مرگ و اقدام به خودكشي قابل پيشگيري است ،از جمله روشهاي
نامستقيم پيشگيري از خودكشي ميتوان به اين موارد اشاره نمود:
الف -درمان نشانههاي رواني و رواني -جسمي افسردگي.
ب -بهبود روشهاي مقابله با بحران در افرادي كه به شدت در فكر خودكشي به سر ميبرند.
پ -كاهش شيوع كاراهايي كه منجر به برانگيختن افكار خودكشي در فرد ميشوند.
ت -اميد دادن به افراد مبني بر اينكه پس از مشكالتي كه پشت سر گذاشتهاند يا در حال حاضر با آنها دست
و پنجه نرم ميكنند ،زندگي بهتر خواهد شد.
سازمان جهاني بهداشت شش استراتژي پيشگيري از خودكشي را معرفي نموده است:
 .1ايجاد خدمات در دسترس بهداشت رواني
 .2ايجاد خدمات پيگيري اقدام كنندگان به خودكشي
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 .3ايجاد سيستم ثبت رفتارهاي خودكشي مانند افكار ،داشتن برنامه ،اقدام و مرگ
 .4كاهش ميزان دسترسي به روش هاي اقدام به خودكشي مانند نفت ،سموم گياهي ،قرص برنج
 .2آموزش رسانه ها جمعي براي نحوه انعكاس خبر خودكشي
 .6افزايش سواد بهداشت روان در مردم و كاهش انگ داشتن بيماري رواني در مردم
در كشور ما سعي شده در محورهاي شش گانه فوق اقدامات الزم انجام گيرد ليكن در سه مورد فوق برنامه
عملياتي مبتني بر استراتژي مشخص در سطح ملي تحقق يافته است .اين سه مورد عبارتند از ايجاد خدمات
كشف افراد در معرض خطر و ارايه خدمات درماني و مشاوره به اقدام كنندگان به خودكشي ،دوم :ايجاد
سيستم ثبت رفتار هاي خودكش و سوم :كه از ابتداي سال  66به مورد اجرا گذاشته خواهد شد ،ثبت و ارايه
خدمات پيگيري به اقدام كنندگان به خودكشي است.
مورد سوم از اورژانس بيمارستان هايي كه اقدام كنندگان به خودكشي ارجاع داده مي شوند شروع خواهد شد.
اين افراد با دقت شناسايي شده و به صورت روزانه ثبت و از طربق كارشناسان بهداشت روان مراكز جامع
خدمات بهداشت روان مستقر در شهرستان ها تحت آموزش ،مشاوره و پيگيري تلفني قرار خواهند گرفت.
هدف از اين خدمات ترغيب فرد اقدام كننده براي استفاده از خدمات بهداشت روان در دسترس در شهر محل
سكونت مي باشد .اين روش موفق شده است كه تا  %23ميزان اقدام به خودكشي را كمتر نمايد .خطر اقدام
مجدد به خودكشي تا  23برابر پس از اولين اقدام افزايش مي يابد.
چگونه شخص با افکار خودكشي را شناسايي كنيد
نشانههايي كه بايد در رفتار يا سابقه قبلي شخص جستجو كنيم:
 .1رفتارهاي كنارهگيري از جامعه ،ناتواني از برقراري ارتباط با خانواده و دوستان
 .2بيماريهاي روانپزشكي
 .3الكليسم
 .4اضطراب
 .2تغيير در شخصيت ،تحريك پذيري ،بدبيني ،افسردگي
 .6تغيير در عادات خوردن يا خوابيدن
 .1اقدام قبلي به خودكشي
 .0احساس گناه ،بي ارزشي يا خجالت
 .6سابقه فاميلي خودكشي
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 .13تمايل ناگهاني براي سر و سامان دادن به امورشخصي يا نوشتن وصيتنامه
 .11احساس تنهايي ،بيچارگي يا نا اميدي
 .12يادداشت در مورد خودكشي
 .13مشكل در سالمت جسمي ،بيماري جسمي
 .14گفتگو هاي مكرر در مورد مرگ يا خودكشي

چگونه خطر خودكشي را ارزيابي كنيم
وقتي پرســتاران مراقبتهاي بهداشــتي شــك به رفتارهاي خودكشــي مشــكو ميشــوند موارد زير بايد
بررسي شوند:


افكار و احساسات فعلي فرد درباره مرگ يا خودكشي



نقشه فعلي فرد براي خودكشي



ساختار حمايتي شخص (خانواده و دوستان)

 بهترين راه براي پي بردن به افكار خودكشي در يك فرد اين است كه در مورد خودكشي از اوسوال
كنيم.
 بر خالف باور عمومي سـؤ ال درباره خودكشـي باع

كاشـته شدن افكار خودكشي در سر شخص

نمي شـود .در حقيقت اين افراد خوشـحال ميشـوند راجع به موضوع خودكشي و سواالتي كه با آن
دست و پنجه نرم ميكنند به صورت واضح و مستقيم صحبت كنند .
چگونه سؤال بپرسيد؟
سـؤ ال كردن درباره افكارخودكشـي آسـان نيسـت .بهتر است به تدريج بيمار را به سمت موضوع سؤال
هدايت كنيد.
برخي از سواالت مفيد عبارتند از:
آيا احساس غمگيني ميكنيد ؟
آيا احساس ميكنيد كسي به شما توجه نميكند؟
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آيا احساس ميكنيد زندگي ارزش زنده بودن ندارد؟
آيا احساس ميكنيد ميخواهيد مرتكب خودكشي شويد؟
چه موقع سؤال كنيد؟
وقتي شخص احساس ميكند طرف مقابلش دركش ميكند.
وقتي شخص با صحبت درباره احساساتش احساس راحتي ميكند.
وقتي شخص درباره احساسات منفي اش مثل تنهايي يا بيچارگي صحبت ميكند.
چه سؤالي بپرسيد؟
 -1براي اينكه بفهميد فرد تصميم قطعي براي خودكشي دارد
آيا قصد داريد به زندگيتان خاتمه دهيد؟
آيا در مورد اينكه چگونه اينكار را انجام دهيد فكري كردهايد؟
 -2براي اينكه متوجه شويد كه فرد آيا ابزاري براي خودكشي دارد بايد اين سؤاالت را بپرسيد
آيا قرص  ،اسلحه يا ابزار ديگري در اختيار داريد ؟
آيا اين ابزار هروقت كه بخواهيد در دسترس شما هست؟
 -3براي اينكه متوجه شـويد آيا آن شـخص زمان مشـخصـي را برا ي خودكشـي در نظر گرفته است اين
سؤاالت را بپرسيد
تصميم گرفتهايد كي به زندگيتان خاتمه دهيد؟
تصميم داريد كي براي آن برنامهريزي كنيد؟

چگونه شخص مستعد خودكشي را مديريت كنيد؟
افراد كم خطر

فرد با افكار خودكشــي مانند "نميتوانم ادامه دهم" "ايكاش مرده بودم" دارد اما نقشــهاي براي اينكار
نكشيده است.
كارهايي كه بايد انجام دهيد:
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ازلحاظ هيجاني وي را حمايت كنيد
با افكار خودكشـي كار كنيد .هرچه شـخص واضحتر راجع به فقدان ،تنهايي ،و بيارزشي صحبت كند كمتر
دچار بحران هيجاني ميشـود .وقتي بحران تمام ميشود شخص در اين فكر فرو ميرود كه چكار كند .اين
مراحل بسيار مهم و سرنوشت ساز است ،همانطور كه هيچ كس انتظار ندارد فردي كه تصميم براي مرگ
گرفته بتواند تصميم خود را عوض كند و مجدداً براي زندگي تصميم بگيرد
بر تواناييهاي مثبت فرد تاكيد كنيد از طريق صــحبت با او درباره اينكه آن شــخص مشــكالت قبلياش را
چگونه بدون خودكشي حل كرده است .
فرد را به كارشناسان بهداشت روان يا پزشك ارجاع دهيد.
در فاصله هاي زماني منظم با فرد مالقات داشته باشيد.
افراد با خطر متوسط
فرد افكار خودكشي و طرح و برنامهريزي براي اينكار دارد ولي تصميم فوري براي خودكشي ندارد.
كارهايي كه بايد انجام دهيد
از لحاظ هيجاني وي را حمايت كنيد .با احســاســات خودكشــي بيمار كار كنيد و بر تواناييهاي مثبت فرد
تمركز كنيد و مراحل زير را به ترتيب انجام دهيد.
از دودلي وي اسـتفاده كنيد ،كاركنان بهداشتي بايد بر دودلي فرد تمركز كنند و تمايل براي زنده ماندن را در
وي تقويت كنند.
راههاي ديگر به غير از خودكشـي را شرح و بسط دهيد حتي اگر آنها راه حلهاي ايدهآل نباشند به اين اميد
كه شخص حداقل به يكي از آنها را توجه كند.
قراردادي بـا فرد ببنـديد و از وي قول بگيريد كه وي بدون تماس با كاركنان بهداشـــتي وبراي مدت زمان
معيني خودكشي نخواهد كرد (قرارداد عدم خودكشي).
فرد را به روانپزشك ،مشاور يا پزشك ارجاع دهيد و هرچه سريعتر براي او وقت مالقات بگيريد.
با خانواده ،دوستان ،و همكاران فرد تماس بگيريد و حمايت آنها را جلب كنيد.
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افراد پرخطر
فرد براي خودكشي نقشه قطعي دارد ،ابزار آن را در اختيار دارد و تصميم دارد فورا" آن را عملي سازد.
كارهايي كه بايد انجام دهيد
شخص را تنها نگذاريد ،پيش او بمانيد.
به آرامي و مهرباني با او صــحبت كنيد ،قرص ،چاقو ،اســلحه و ســموم نباتي را از دســترس او دور كنيد
(دوركردن ابزار خودكشي).
با او قراردادي ببنديد (قرارداد عدم خودكشي).
سريعاً با پزشك تماس بگيريد ،آمبوالنس را خبر كنيد و شرايط بستري شدن وي را فراهم كنيد.
به خانواده خبر دهيد و حمايت آنها را جلب كنيد.
منابع حمايتي
منابع حمايتي معمول دردسترس عبارتند از
خانواده
دوستان
همكاران
روحانيون
مراكز بحران
كاركنان بهداشتي
چطور به منابع حمايتي دسترسي پيدا كنيد؟
تالش كنيد تا ازفرد مستعد خودكشي براي جلب حمايت منابع و تماس با آنها  ،كسب اجازه كنيد.
حتي اگر فرد اجازه نداد ،تالش كنيد شخصي را كه به طور ويژه بتواند از فرد مستعد خودكشي حمايت كند
در كنار او قرار دهيد.
از قبل با فرد مسـتعد خودكشي صحبت كنيد و توضيح دهيد كه گاهي وقت ها صحبت با غريبه ها آسانتر است تا با
فرد مورد عالقه ،به اين ترتيب او احساس ناديده گرفته شدن يا رنجيدگي نمي كند.
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با منابع حمايتي ارجاع بدون متهم كردن آنها يا ايجاد احساس گناه در آنها صحبت كنيد.
حمايت آنها را جلب كنيد.
به نيازهاي آنها هم توجه كنيد.
چه كارهايي انجام دهيد و چه كارهايي انجام ندهيد؟
چه كارهايي انجام دهيد

گوش دهيد ،همدلي نشان دهيد و آرام باشيد؛
حمايتكننده و مراقب باشيد؛
موقعيت را جدي بگيريد و ميزان خطر را ارزيابي كنيد؛
درباه اقدامهاي قبلي خودكشي سؤال كنيد؛
راههاي ديگر به غير از خودكشي را شرح و بسط دهيد؛
درباره نقشه خودكشي سؤال كنيد؛
با فرد قرارداد عدم خودكشي ببنديد به اين ترتيب براي او فرصت زندگي ايجاد كنيد؛
ديگر حمايتها را شناسايي كنيد؛
ابزار خودكشي را از ميان برداريد؛
اقدامي انجام دهيد ،به بقيه خبر دهيد و كمك بگيريد؛
اگر خطر باالست ،در كنار او بمانيد؛
چه كارهايي انجام ندهيد

وضعيت را ناديده بگيريد؛
شو زده ياوحشت زده شويد؛
بگوييد همه چيز درست ميشود؛
با فرد درجهت انجام اين كار(خودكشي) بح

كنيد؛

مشكل را ناچيز جلوه دهيد؛
قسم بخوريد كه به كسي چيزي نمي گوييد؛
فرد را تنها بگذاريد؛
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فرايند اقدامات درماني براي فرد اقدام كننده به خودكشي در اورژانس
 .1پذيرش و ثبت اطالعات
 .2ويزيت پزشك و ارايه خدمات درماني
 .3آموزش مختصر بيمار و همراه وي در صورت وجود شرايط الزم
 .4معرفي به كارشناس بهداشت روان شهري
 .2درخواست مشاوره از روانپزشك بيمارستان
 .6ترخيص بيمار از اورژانس و معرفي به بخش
 .1كارشناس بهداشت روان شهري بيمار اقدامات زير را انجام خواهد داد:
 .aبرقرار ارتباط همدالنه با بيمار و همراه
 .bارزيابي وضعيت و شدت بيماري روانپزشكي
 .cاموزش مختصر قبل ار ترخيص از بيمارستان يا اورژانس
 .dبرقرار  3تا  4جلسه مشاوره پس ار ترخيص در مركز بهداشت روان شهري
 .eپيگيري تلفني به مدت يكسال
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