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 هبیمارستانعلیمرادیانمرکزمشاوریشناسروانخانملیالرسولی،کارشناس.



 ث

 

یسپاسگزار  

 نمودند:یاریارادرانجامپروژهمریزبهشرحکهیهمکارانازیسپاسگزاروتشکّربا

؛رئیسمحترمدانشگاهعلومپزشکیایران،جنابآقایدکترابطحی-

؛،رئیسمحترمدانشگاهعلومپزشکیهمدانجنابآقایدکتررضاصفیآریان-

؛جنابآقایدکتربهزادامیری،معاونبهداشتیدانشگاهعلومپزشکیهمدان-

؛جنابآقایدکترمهدیسلیمانفالح،مدیرشبکهبهداشتیدرمانیشهرستانساوجبالغ-

 .خانمدکترزهراداداشی،معاونبهداشتیشهرستانساوجبالغ-

 

 

 

 

 

  



 ج

 

 گزارش خالصۀ

  مقدمه

فیوظااانجامیراستار،د0988درسالیپزشکسالمتروانوزارتبهداشت،درمانوآموزشرۀادا

هیاولیبهداشتیهامراقبتدرنظامیخودکشازهیاولیریشگیپادغامۀبرنامنیتدواقدامبهشیخوۀمحول

نیاا.نماوددرمعرضخطر)مانندافرادمعتاد(یهاگروهکیدبردرمانافسردگیوشناساییودرمانباتأ

قصداقادامکهیافرادیبرایابیدستفراهمآوردنخدماتبهداشتروانوقابل-0:یکلبرنامهبااهداف

یناشاریاممرگوکاهشویخودکشموارداقدامبهکاهش-2،واندنمودهاقدامایداشتهویخودکشبه

درآمد.اجراشهرستاننهاوندوساوجبالغبهدر0983سالدربرنامهنیاآغازگردید.ازآن

کیدبرشناساییافرادمبتالبهافسردگیونامهپیشگیریازخودکشیباتأبراجرااینبرنامهدرراستای

.باشدیمدرآمد،اجرابه0981درسالکهدرشهرستانخرمآبادهاآندرمان

 روش

نظربهاینکهدرسیستمخدماتیوبهداشاتیوباشدیمدرمحیطپژوهش1تجربیاینمطالعهازنوعشبه

.گرددیمنیزمحسوب2،ازاینروپژوهشیدرخدماتبهداشتیشودیمموجودانجام

افارادکهکلیاۀباشدیمدوساوجبالغ)شهریوروستایی(آماریشاملساکنانشهرستاننهاونجامعۀ

عتاددرمعارضخطارخودکشایدرجامعاۀی،اقدامکنندهبهخودکشیوافرادممبتالبهبیماریافسردگ

دررانیاز9811پایاانفاروردینساالتا9831مزبوردرمدتیکسالازابتدایاردیبهشتماهسال

 .ردیگیبرم

 روش اجرا

برایاجرایطرحاقداماتزیرانجامگرفت:

 سابق(وهمدان؛ایران)تهرانتشکیلستاداجراییدردانشگاهعلومپزشکی .0

                                                           
1.quasi experimental 

2.health system research    
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ازخودکشیوزارتبهداشاتودرماانوشارحوظاایفپرسانلبهداشاتییریگشیپبازبینیبرنامه .2

 رحدرسطوحمختلفشبکه؛مربوطبهاینط

 کارشناسانمراکزبهداشتودرمان؛بازبینیجزواتتهیهشدهونیزتهیهجزوهآموزشیبرای .9

 دانان،بهورزانورابطینبهداشتی؛کارآموزشپزشکان،کارشناسان، .4

 مختلفکارکنانبهداشتروان؛یهاردهارزیابیکتبینتایجآموزشدر .5

 یانسطوحاول،دوموسومبهداشتی؛ارجاعوبازخوراندمیهافرمتهیه .6

 خودکشیدرمنطقهشهریوروستایی؛ثبتبیمارانافسرده،اقدامکنندهبهخودکشیویهافرمتهیه .1

آنان،نآنبرایمردم،بیماران،خانوادۀبروشورآموزشیدرموردافسردگیودرما05ینوتکثیرتدو .8

 کارکناناورژانسبیمارستانوپزشکانعمومی.

افسردگیوانجامغربالگریبرایکشفبیمارانافسردهودرسشنامهغربالگریبرایتشخیصپرتهیۀ .3

 وشهری.معرضخطربرایخودکشیدرمناطقروستایی

مااه6بهطورکلیدراینطرحابتداظرفیتوتوانشبکهبهداشتروانرادرشهروروستاطایمادت

ارتقادادیم،درمرحلهبعدکارکنانسطوحمختلفبهداشتروانرادرشهروروستابارایغرباالگریو

خودکشیآموزشدادیام.مدیریتوبهجریاندرآوردنپروسهدرمانافرادخودکشیکردهیادرمعرض

هایاحتمالیبرطرفشاوند.دراینآموزشهامجدداًبعدازسهماهازغربالگریاولیهتکرارشدتاکاستی

هایمختلافهامودستاندرکاراننهادهاوسازماناینمرحلهدرسطحوسیعیبهآگاهسازیمسئوالن

فرادمهموتاثیرگذاردرسازمانهایمربوطهمازادیداروجلساتمتعدددرفرمانداریبرگزارکردیمتا

هاوهمراهیهایآنانبرایپیشابردبهتارطارحاینطرحآگاهشده،هماهنگیبیشترشودوهمازکمک

استفادهشود.ایناطالعرسانیوآموزشدررادیووتلوزیونهمانجامگرفت.فارضبارایانباودکاه

اجرایموثرطرحدارد.درمرحلهبعدطبیعتاًهمدرروستاوهمشاهربخشیتاثیرمهمیدرهمکاریبین

)نهاوندوساوجبالغ(غربالگریکردیموافرادنیازمندبهکمکودرمانرادرچرخهازپیشتنظیمشاده

شناختیکهدرهردوشهرتاسیسدرمان)داروییتوسطپزشکانوغیرداروییتوسطمرکزخدماتروان

قراردادیم.اینفرایندرایکسالادامهدادیمودرنهایتآماارخودکشایدرخوردوارجاعکردیم(،باز

پایانطرحراباآمارسالقبل)پیشازاجرایطرحپیشگیریازخودکشی(مقایسهکردیم.

  



 خ

 

 نتایج

پزشاکاناجرایبرنامهآموزشیبرایکارکنانبهداشتروانشاملبهورزان،کارشناساان،کارداناانو .9

عمومیشاغلدرشبکهاثرمعنیداریدردانشومهارتآنانبرایتشخیصودرمانبیمارانافساردهو

 افراددرمعرضخطربرایخودکشیداشت.

درشاهر31لغایتپایانفروردینسال83درمدتیکسالاجرایطرحازابتدایاردیبهشتسال .2

 نفراقدامبهخودکشیداشتند.983نفرودرشهرساوجبالغ،655نهاوند،

 بهخودکشیبهصورتزیربهدستآمد:کنندگاناقداممشخصات .8

 ؛درصد(62تا56)باشندمی06-25سنینبیندرهردوشهرستانبیشترینگروهسنی 

 درهاازنخودکشای%54.انادداشاتهاقدامبهخودکشیازمردهابیشترهازندرهردویاینشهرها

 گزارششدهاست؛درساوجبالغ%19نهاوندو

 گزارشگردید؛1498ودرساوجبالغ%4399ازنظرتحصیلی،گروهراهنماییومتوسطهدرنهاوند% 

 افرادمجاردهلبیشترازهلودرساوجبالغافرادمتأدمتأافرادرشهرستاننهاوندافرادمجردبیشتراز

 اقدامبهخودکشیداشتند؛

 دادندمیازنظرشغلیبیشترینگروهرادرهردوشهرستانتشکیلآموزدانشودارخانهگروه. 

 بودنادوبقیاۀشاهرمنااطقسااکن%درساوجبالغ0/50ودرنهاوند%5/54،ازنظرمحلسکونت

 درمراکزروستاییگزارشگردید؛هاخودکشی

 4.1%منجاردامکنندگاندرشهرستانساوجبالغ%ازاق290ازاقدامکنندگانبهخودکشیدرنهاوندو

نفاروسااوجبالغ081658نهاونادجمعیات،0983بارطباقآماارسرشاماریساالبهفوتشدند.

درصدهازار96/9ودرساوجبالغ38/4رستاننهاوندهزارنفربود)میزانخودکشیدرشه298180

؛پسازمداخله(نفر

 بودکاهباهدرهردوموردنهاوندوساوجبالغروشاقدامبهخودکشیترینشایعیتبادارومسموم

،سم،ابزارتیزوبرنده،تریاک،رایآنگزارشگردید.پسازخودکشیباداروب%1891و8296ترتیب

 بعدیقرارگرفتند.هایرتبهخودسوزیدروکردن،آویزحلق

 غرباالگری%6/21و8/50ساوجبالغبهترتیابونهاوندازکلجمعیتتحتپوشش،درشهرستان

 ؛شدند
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 نفارباهازای44و99نهاوندوساوجبالغباهترتیابهایشهرستاننافرادغربالگریشدهدرازمیا

0111باهازای9/0.انادشدهاعنفرجمعیتعمومیتشخیصدادهشدهوبهمرکزبهداشتارج0111

 .اندشدهرستاننهاوند،توسطپزشکعمومیتأییدتشخیصنفرازجمعیتغربالگریشدهدرشه

 بهمرکزبهداشتارجاعشدهتوسطبهورزوبهداشتدادبیمارانمشکوککهازسویخانۀازمیانتع

 ییدقرارگرفتهاست.%توسطپزشکانعمومیتشخیصموردتأ3/9درشهرستاننهاونداست،

 بهمتخصصارجاع5/52وجبالغ%ودرشهرستانسا2/95طیمدتطرحدرشهرستاننهاونددر%

بهداشترادورزدهوخودبیمارانشبکۀیابیماربهاینمعنیباشدکهخانوادهتواندمی.اینارقاماندشده

 .اندنمودهخودبهمتخصصمراجعهتعدادبیشتریازآنانمستقیماً

 جلساتمشاورهاساتفادهاز%کسانیکهدرایندفترنامشانثبتشدهبود96اوجبالغدرشهرستانس

صاورترایگاانبیماربه41.درساوجبالغ%بالغبود81کهاینرقمدرنهاوندبالغبردرحالی،نمودند

اینمراکازبهبیماریهیچدلیلفقدانچنینمرکزیهنهاوندبولیدر،معرفیشدندبهمرکزدرماناعتیاد

 ارجاعنشد.
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 بحث
برنامهپیشگیریازاجرانتایجحاصلازعملیاتارتقاءتوانشبکهدرکشف،ارجاعودرماننشاندادکه

یرپاذامکاانخودکشیدرکشوربهویژهدرمناطقیکهمیزانخودکشیباالترازمیانگینکشاوریاسات

.سیستمآموزشکارکنانبهداشتروانی،ارتقاءسیستمارجاعونیزارتقاءسیستمثباتممکانوباشدیم

 .باشدیمعملی

درحصولبهاهدافموردانتظااردرشهرساتاناینطرح،بهرغممشکالتاجراییندنشاندادنتایج

رنفاربهازایصدهازانفر5نفربه61نهاوندموفقعملنمودهاست.میزانفوتناشیازخودکشیاز

به8/4به1/6ندرشهرستانساوجبالغازخالفموردانتظار،اینمیزاجمعیتکاهشپیدانمود.امابر

تعدمموفقیتکاهشنرخیخودکشیدرشهرساتانازایصدهزارنفرجمعیتافزایشداشتهاست.علّ

%(02روستایی)مناطقیزانغربالگریدرصدپایینمدوموردبایدجستجونمود:اولدرساوجبالغرادر

مقایمیاافقادانخادماتبساتریدرآنپزشاکروان%(ودومکمباود52)ونادنسبتبهشهرستاننها

شهرستان.

 پیشنهاد

یپیشاگیریمشابهبرایابرنامهشودیمییدامکاناجرایاینبرنامه،توصیهنظربهنتایجحاصلشدهوتأ

،خطارشکساتازبینرفاتنوعملیاتیشدنرابهمنظوراینبرنامهتوانیمآید.دراجراازخودکشیبه

اجرایاینبرناماهونیزداوطلبهستندنرخباالییازخودکشیدارایکهییهااستانمرحلهبهمرحلهدر

بهاجرادرآورد.الزمرادارندیهاساختبودهوشرایطاجراییوزیر
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 مقدمه و معرفی طرح
ساازمانبهداشاتهداشاتیبیهااتیااولورخخودکشایازمداخالتمعطوفبهکاهشن،دردهۀاخیر

خودکشیدردهندیم(.آمارجهانینشان0یافتهودرحالتوسعهبودهاست)جهانیوکشورهایتوسعه

(.نتاایجتحقیقااتنشاان9و2ویسنیآندرحالتغییراسات)والگاخیرروبهافزایشبودهیهادهه

(5)یاسالووندرصادهازارنفاردر28تاا(4)ازصفرنفردرکشورهایاسالمیدادهمیزانخودکشی

راست.متغیّ

(.در8و1و6است)درصدهزارنفربرآوردشده8تا6میزانخودکشیدرایراندرمطالعاتملی

درطولعمار%9و04،6کرجبهترتیببرابرنرخفکر،برنامه،واقدامبهخودکشیدرشهریامطالعه

دستآمدهدرسطحجمعیتعمومیب%2/0و6،9برابربیترتتهبهسالگذشوهمینموارددریک

(3.)

خودکشیحائزاهمیاتبسایاررفتارهای1خطرعواملپیشگیریازخودکشی،شناسایییهابرنامهدر

زدواجکارده،دختاروتاازهایهاازنمردهاایمجارد،انددادهاتانجامشدهدرایراننشاناست.مطالع

باهدرمعرضخطربااالتربارایاقادامدارخانهیهازنجوان،مردهایبیکار،وونوآموزدانشپسرهای

ظارتباطزمانیبااقدام،ازلحا(.دراقدامکنندگانایرانی1و8و01و00و02)قراردارندخودکشی

ونیزتعارض،ساالنبزرگاختالفباهمسردراجتماعیازجملهاختالفاتخانوادگی،-روانیمشکالت

نیتارعیشااوشاغلیالتماالیومشکعواملفشارزایروانینزدیک،نیترعیشاباوالدیندرنوجوانان

(.05و04و09و3و8)،دراقدامبهخودکشیهستندعواملفشارزایروانیدور

موضوعیاستکهدرمطالعاتاقدامکنندگان،یپزشکروانوبررسیتشخیصیشناختروانمشکالت

%اقادام31کهبایشازاندداده(.مطالعاتخارجینشان06)کمترموردبررسیقرارگرفتهاستداخلی

،یپزشکروانیهاصیتشخریکیادودارند.ازمیاندرمحویپزشکرواننحداقلیکتشخیصکنندگا

03و08و01روانیمشاهدهشدهدراقدامکنندگاناست)-بیماریعصبینیترعیشاافسردگیاساسی

(.21و

                                                           
1.Risk factors 
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نقاشدارناد،اجتماعیدرباروزرفتارهاایخودکشای،خانوادگیویدرواننظربهاینکهعواملمتعدّ

تقریباًغیرممکاناسات.هاریاکازپیشگیریازخودکشی،کاریدشواروکنترلتمامیاینعواملدر

.انادگرفتاهمربوط،اهدافمختلفیرادرنظارمتناسبباعواملخطررویکردهایپیشگیریازخودکشی

العااتبخشایآندرمطروانیازرویکردهاییبودهاستکهاثار-عصبییهایماریبودرمانتشخیص

(.20خارجینشاندادهشدهاست)

کهعلتاقدامبهخودکشیخودرانهتنهادربیمارانافسرده،بلکههمچنیندرکسانیازآنجاییکه

درمانافسردگیدر؛شودیمافسردگیدیدهیهانشانه،کنندیممشکالتخانوادگی،شغلی،ومالیعنوان

بهداشتیهابرنامهکردناعتباراتاینبخشازرویکردمناسبیدرهزینهتواندیمپیشگیریازخودکشی

 روانیتلقیشود.

 رانیامشکل خودکشی در جهان و  گسترۀ

،دردسترساساتهاآنالعاتکهاطّییکشورهاسازمانجهانیبهداشت،خودکشیدریهاگزارشطبق

سال،خودکشی94-05کشورهادرگروهسنینیاودربرخیازباشدیمعلتاصلیمرگ01ۀدرزمر

.دهدیملیتشکعلتمرگرانیسوم

نفاردرجهاان111/411ازشیباهارساالهساازماننیااازساویشادهبراساسآمارهایمنتشر

طیشارالیادلهوباگارددینماتعدادشااملهماهماواردنیاکهرسدیمنظرهولیب،کنندیمخودکشی

.طبقشوندینمازمواردگزارشییباالمذهبیغالبدرکشورها،درصدیهانگرشاجتماعی،فرهنگیو

باابیاترتوفنالنادباهالنکایسارخودکشیمربوطبهکشورهایمجارساتان،زانیمنیباالترآمارها،نیا

در9/2باکیمکزمربوطبهکشورزانیمنیکمتربودهوجمعیتنفرصدهزاردر8/23و6/98،8/95

دهیاگردصدهزارگازارشدر2/02متحدهاالتیاِخودکشیدرزانیمبودهاست.تیجمعنفرزارصده

،یخاوردگساالروانایهمچاونافساردگی،یهاایماریبکشورهانیااست.عواملاصلیخودکشیدر

گزارش،آماریازخودکشایکشاورهایاساالمینیاذکرشدهاست.درییتنهاودیشدجسمییماریب

کشورهابااکشاورهاینیامحدودگزارششده،آمارخودکشیدریهایبررسارائهنشدهولیبراساس
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نیاخودکشیدرزانیمبودنترنییپاتداردودرحدکمتریگزارششدهاست.علّیادیزصنعتیفاصله

دانساتنخودکشایویاارهیاکبگنااهوالهیانیادبودناعتقادمردمبهغالبلیدلبهتوانیمکشورهارا

فقدانثبتمواردمرگناشیازخودکشیدانست.

.آمارارائهافتدیممورداقدامبهخودکشیاتفاق01هرموردخودکشی،یبهازاییاروپادرکشورهای

کنیلا.انددهیرسراجعهکردهوبهثبتشدهفقطدرموردکسانیاستکهجهتدرمانبهمراکزدرمانیم

.گردندینمعدممراجعهبهمراکزدرمانیگزارشلیدلهبهاآنازییباالاریبسدرصد

خودکشیلیدلموجوددربعضیازکشورهایجهان،بازماندگانافرادیکهبهنیقوانمطابقمقرراتو

دمتعادّیهاانظام.درایرانگردندیمازتمامویاقسمتیازحقوقومزایایوراثتمحروماندکردهفوت

.ایانکنندیمخودداری،اندکردهدرمانیافرادیکهاقدامبهخودکشییهانهیهزدرمانی،ازپرداختبیمۀ

بسیارکمتارگازارشمنجربهفوتویااقدامبهآن،بهمیزانیهایخودکشکهتعدادشودیمامرموجب

شود.

42بهطورمتوسطروزانهدرمانوآموزشپزشکی،منتشرشدهتوسطوزارتبهداشتآماراساسبر

آمارنسبتخودکشیمردانباهنیا.طبقافتدمیاتفاقسال23سنینیانگیمباکشورخودکشیدرمورد

ازیاریبسانسابتباهرانیااهرچندکاهآماارخودکشایدربهیکاست.5/4بهیکوگاه5/2زنان

رشادرانیااگذشتهدریهاسالآمارباآمارثبتشدهنیاسهیمقاقرارداردامایترنییپاۀکشورهادررد

باه0969صدهزارنفاردرساالدر9/0خودکشیاززانیمطوریکههب؛دهدقابلتوجهیرانشانمی

است.دهیرس0981درسالتیجمعصدهزارنفردر4/6

،کاه«درهجدهاستانکشاورریممرگویمایس»خصوصدر0981دربررسیانجامگرفتهدرسال

نینهما،صادهازارنفاردر6/1شهرستانکشورگرفتهشده،خودکشیدرمردانبا035آنازیهاداده

نیااجینتابودهاست.طبقریمعلتمرگونیدهم،صدهزارنفردر0/5ودرزنانباریمتمرگوعلّ

ماوردیهااشهرساتاننیباخودکشایراداشاتهواززانیمنیشتریبالمیاکرمانشاهویهااستان،بررسی

،آباادهباا6/22چارداولبااروانیشا،5/26بااوانیا،8/21،درهشهربا6/23سرپلذهاببا،مطالعه
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خودکشایرازانیامنیباالترتیجمعنفرهزارصددر6/20باواسالمآبادغرب8/20باالمیا،1/22

  .اندداشته

 رانیاخودسوزی در 

زناانیطلباکمکنوعخودکشیاستکهبرخیازآنبهعنوانفریادنیتردردناکازجمله«خودسوزی»

شودودرصورتیکاهکنند.خودسوزیاغلبمنجربهمرگمیمیادیکشوریهااستانمناطقمحرومدر

.افتینخواهدییرهاهاازجراحاتوصدماتناشیازخودسوزیقربانیزندهبماندتامدت

نیشاتریب،0981طبقبررسیانجامگرفتهتوسطوزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکیدرساال

رموادمخدّاستفادهازدارو،خوردنکردن،زیآوسوزی،حلقمورداستفادهبرایخودکشی،خودیهاروش

روشحلق؛المیاچرداول،سرپلذهابوروانیشیهاشهرستانوگلولهبودهاست.روشخودسوزیدر

مادره؛هشاهر،کهناوجوخرّدرّدرروشدارووماوادادواسالمآباادغارب؛،اسدآبوانیاکردندرزیآو

سرپلذهاب،دهلرانیهاشهرستانمدرهوروشگلولهدروخرّانیآشتردرساوه،خودکشیباموادمخدّ

.انددادهمواردرابهخوداختصاصنیشتریبالمیاو

ماوردخودکشایدراساتان177حادودآمارارائهشدهازسویاستانداریایالمدرهرسالاساسبر

خودسوزیانجاامۀویشهابهخودکشینیاشتریباست.نفر221تعدادنیاافتدکهسهمزنانازاتفاقمی

خودساوزیداردوپاسازۀنیزمآماررادرنیشتریبالمیا.شودبهمرگقربانیمنجرمیشودکهاکثراًمی

وگلساتانهامخودساوزیدرساطحهیالویکهک،تهران/همادان،هایکرمانشااه،هماداندراستانالمیا

کاهبارفرهنا هاااساتاننیاادرییروستاوریعشاهایساختارسنتیخانوادهافتد.ایاتفاقمیگسترده

فرهنا گااهینیهمانوعزجرآورخودکشیاسات.باراسااسنیاوقوعسازنهیزممردساالریبناشده

منااطقنیاهایخودسوزیدرازعلتیکیشوندکههایاجباریمیبهازدواجدادنتندخترانواداربه

است.

زیاآوحلاقچهاارمبعادازخودسوزیدرردۀ،شرقیجانیآذربااستانیکبررسیانجامگرفتهدردر

دراساتانیخودساوزدرماوردقیاتحقکیاجینتاا.داشتهاستخوردنسمقراردارووکردن،خوردن
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مسرووادگیباهانداختالفاتخانازکسانیکهاقدامبهخودسوزیکرده%81دهدنشانمیتهران/همدان

انادکاهشاناظهاارداشاتهافراددرموردمشکالتعاطفینیااز%62اند.دانستهکارنیاۀزیانگراگرانید

.اندداشتهارزشیوبییدینااماحساس%18واندوتمسخرقرارگرفتهریتحقمورد

شهرستانباوجاودحصاولنتاایج4پیشگیریازخودکشیتوسطپزشکانعمومیدرمطالعۀانجام

هجزکاشان،ساوجبالغ،اسالمآبادغرببیهاشهرستانمطلوبدرکاهشنرخخودکشیدرسهمورداز

زیررابرایمسئوالنوقتدفتربهداشتروانوقتوزارتمتبوعایجادنمود:یهاسؤالایالم،

 ؛کتوبازنتایجطرحگزارشمفقدان .4

 و؛ندراجرایطرحفقدانمتدولوژیمدوّ .2

 کهطرحانجامشدهبود.ییهاشهرستانفقداننتایجمشابهدرتمام .2

ازخودکشیمبتنیبرآموزشپزشکانعمومیبارایتشاخیصویریگشیپازاینروادغاماستراتژی

رامهمفمندنوهددرمانافسردگیرااقدامیزودرسدانستهونیازبهبررسیکاملآنبامتدولوژیمدوّ

نهاوند،درخصوصادغامآننتایجطرحپیشگیریازخودکشیدرشهرستانۀارائتلقینمودند،تاپساز

مجددبهعملآید.یریگمیتصموانیکطرحملیبهعنPHCدرشبکۀ

،آباادخرمشهرستان،کشیدراستانلرستانپیشگیریازخودباتکمیلطرحمزبور،برنامۀ0981سال

متادولوژیکقبلایرانیازنداشات.باهمنظاوریهاضعفایجطرحامیدوارکنندهبودوآمد.نتدراجرابه

درشهرستاننهاوناد،طرحمزبورمجدداًتکمیلمطالعاتمقدماتیواضافهنمودنبرخیاقداماتاجرایی

همزمانبهمورداجراگذاشتهشد.وشهرستانساوجبالغ

ودکهاجرایاینپیداکرداینب0981کهطرحپیشگیریازخودکشینسبتبهسالیاعمدهتفاوت

نبود،ریپذامکانمحلاجرایطرحاستراتژیبدونارتقاءکلسیستمخدماتبهداشتیودرمانیشهرستان

انبیماارانمباتالباهدرراستایشناساایی،ارجااعودرما«ارتقاءشبکهبهداشتودرمان»بههمیندلیل

اهدافاصلیاینطرحقرارگرفت.افسردگی،جزء

رادرمیزانخودکشیمنجربهمرگنسبتیداریمعنکاهشآبادخرمطرحدرشهرستاننتایجاجرای

موردبهازایهرصدهزارنفار6موردبه21بهگروهکنترلنشانداد.میزانمرگناشیازخودکشیاز
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نفارباه03یعنایرجمعیترسید،درحالیکهاینرقمدرشهرستانگروهکنترل)کوهدشت(بدونتغیی

ازایصدهزارنفرجمعیتباقیماند.

،ولحااظداشاتن0981طرحجاریپسازتدوینبرنامهجدیدملیپیشگیریازخودکشیدرساال

شدودریزیربرنامهشهری،افرادبازنشستهونیزمعتادان،نانینشهیحاشسایرافراددرمعرضخطرمانند

د.درآماجراشهرستاننهاوندوساوجبالغبه

 اصلی هدف
ساوجبالغونهاوندیهاشهرستانودکشیدرجمعیتتحتپوششخزکاهشموارداقدامومرگناشیا

بهداشتیاولیه.یهامراقبتادغامدرنظامطرحجامعپیشگیریازخودکشیبهشکلازطریقاجرای

 اختصاصیاهداف 
)بهورز،خودکشیرفتارهایپیگیری،مراقبتومدیریتدرموردبهداشتیسطحدانشپرسنلارتقای .0

 ؛ورابطینبهداشتی(عمومیپزشک،کارشناسکاردان،

خدماتنوجوانان،جوانان،زنان(ازخودکشیو)معرضخطروپرخطردرهایگروهآگاهیافزایش .2

 بهداشتیودرمانیدردسترس؛

 ؛آنمدیریتوخودکشیمدارسدرموردمشاورینآگاهیسطحارتقای .9

رفتارهاایوخودکشایاززدایایانا برتأکیدجامعهباآگاهیسطحارتقایوصحیحنگرشایجاد .4

 ؛خودکشی

،عللوعواملخانوادگی،دموگرافیکشامل)اطالعاتخودکشیرفتارهایهایدادهنظامثبتارتقای .5

 ؛و...(محافظتیخطر،عوامل

 ؛بهداشتییۀلاوهایمراقبتسیستمدرخودکشیازپیشگیریبرنامهاجرای .6

 منطقه؛کلیدیونگرشافرادآگاهیحسطافزایش .1

ومنطقه.محلیهایرسانهدرخودکشیوآموزشافسردگیورفتارپرخطربرایرسانیاطالع .8
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 نتایج مورد انتظار از این تحقیق
 )ساوجبالغونهاوند(؛ردوجمعیتدبعدازمداخلهخودکشیقبلونرخاقدامبهفراوانیۀارائ .0

 صین؛پوششبرنامهازنظرشناساییافرادپرخطر،درمانوپیگیریوارجاعبهمتخصّ .2

افزایشدانشرابطینوپرسنلبهداشتیبرایپیشگیری،شناسااییوبیماریاابی،ارجااعباهموقاع،و .9

 کشی)ساوجبالغونهاوند(؛هایخودپیگیریرفتار

دارویاینماابرایمراقباتودرشبکهشناسانروانو،پزشکانروانن،افزایشدانشومهارتپزشکا .4

 )ساوجبالغونهاوند(؛

 ومدیریتآن)ساوجبالغونهاوند(؛افزایشآگاهیمشاورینمدارسدرموردخودکشی .5

 خودکشی)ساوجبالغونهاوند(بعدازانجاممداخالتطرح.کاهشنرخاقدامبه .6

 

 ها واژه تعریف
 :اقدامآگاهانهوعمدیبرایازبینبردنخودکهنهایتاًبهمرگفردمنجرگردد.خودکشی

 :اقدامآگاهانهوعمدیبرایازبینبردنخودکهمنجربهمرگفردنشود.اقدام به خودکشی

 :یهاایمااریبیصافساردگیطباقطبقاهبنادیمالکمعیارتشاخ3مالکاز5وجودبیمار افسرده

 .(DSM-IV)آمریکاپزشکانروانانجمنیپزشکروان

 :مالکموجوددرپرسشنامهغربالگریافسردگیکه8مالکاز4داشتنغربالگری بیماری افسردگی

 .شودیماجراهورزویارابطبهداشتیدراینتحقیقساختهشدهوتوسطب

 :شوندیماینغربالگریشاملکسانیغربالگری سایر افراد در معرض خطر برای اقدام به خودکشی

اقادامباهراًیااخویاکنندیمریزیبرنامهبرایخودکشیخودیادرفکروباشندکهدارایفکرخودکشی

رفتارهااایعصاابانیبااودهوو.ایاانغربااالگریشاااملافاارادیکااهپرخاشااگر،اناادداشااتهخودکشاای

 .شودیمنیزاندداشتهتکانشی/پرخاشگری

  گاردانروانکهباهمصارفماوادشودیمانیشاملکسافراد معتاد دارای فکر خودکشی:غربالگری

.اندبودهمزماندارایفکرخودکشینیزمبتالبودهوه

 :ویاولینکسیاستکاهبااکندیمروستاودرخانهبهداشتزندگیپرسنلبهداشتیکهدربهورز.

.باشدیمبیماردرارتباط



 1    فصل اول. موضوع پژوهش

1 

 

 :دداوطبیهستندکهباآموزشمختصربهعنوانرابطبهداشتیبامراکازبهداشاتیافرارابط بهداشتی

.کارغربالگریبیماریافسردگیدرشهرکنندیمهمکاریهاخانوادهارایهخدماتبهداشتیبهشهریدر

توسطاینافرادانجامشدهاست.

 :دورهدیادۀدرمانیروستایی،پزشکازبهورز،پزشکمرکزبهداشتیویاشبکهشاملسیستم ارجاع

 .باشدیمصیشهرستانبهعنوانسطحچهارممرکزتخصّبهداشترواندرمرکزشهرونهایتاً

 :پزشاکانعماومیاستکهدراینطرحبرایاساتفادۀیاژهیواملپروتکلدرمانشدرمان افسردگی

 بودهاست.«یلیننورتریپت»و«فالکستین»طراحیشدهاستوآنشاملاستفادهاز

 درمانمشابهافسردگییاارجاعباهارهای پرخاشگرانه/ تکانشی:درمان افراد پرخاشگر یا دارای رفت

 .متخصص

 متادون»معرفیبیمارانمعتاددارایفکرخودکشیبهمراکزدرماناعتیادبرایدرمانطوالنیبا». 







  



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل دوم: 

 پژوهش ۀنیشیپ
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 پیشگیری از خودکشی در کشورهای توسعه یافته یها یاستراتژ مرور سیستماتیک
دریخودکشاازیناشامارگ2112،377111درسال.استیعمومموضوعمهمبهداشتیخودکش

ساالعمارازدساتونیلیم21ازشیبایهایماریبکل%ازبار5/9ۀنشاندهندکه.سراسردنیارخداد

مارگدر27ازشیبا،کشاوردهدرکاهباودهیشرقیاروپامیزانساالنهدرنیباالتر.(9)باشدیمرفته

ازکمترمیزانراداشتند)نیترنییپامسلمانیکشورهاونیالتیکایآمر.کردندنفرراگزارش111/911

(.2)(نفر111/911درهر5/6

یهاایبررسا.(8)شاد(111/911/99)مارگ89655باعاثیخودکش2112درسالکایامردر

ۀدهنادنشاانکه(4)دهندیمنشانرایخودکشدیعقا%8/8ویخودکش%اقدامبه6/1یعمومتیجمع

.(5)باشدیمدالردرآمدمیلیارد3/99ازدسترفتنویانسانتراژدیبزرگکی

عوامالو1ماشاهچکاانیاسترساورهاباهعیوساطاورهبکهداردیمتعدّدعللیخودکشیرفتارها

%11ازشیبااساتوریادرگعاملمهمکییپزشکروانیهایماریب.(6)شوندیممیتقس2کنندهمستعد

.(7-98)دارندDSMاIVصیتشخکیهایخودکش

و3)هساتندمرتبطهایخودکش%از61ازشیببایقطبدوواختالالتیافسردگویخلقاختالالت

.(97و96)و(7

،ساوءالکال،کشاندهلیوساادسترسبودندردرمواردمرتبطباخودکشیعبارتنداز:لیدخعواملگرید

،3کماکیجساتجویرفتارهاا،یخودکشانگارشباه،یپزشاکروانیهادرمانبهیدسترسومصرفمواد

.(6)جنسو،سن،تأهلتیوضع،یجسمیهایماریب

باایمحاورچنادکاردیروکیابایدشاملیخودکشازیریشگیپکهدهدیمنشانعللنیاتوجهبه

.توجهخاصبهبهداشتروانباشد

مااهکیایطا%در66وسالکییطدرهایخودکش%از38چون،استیریشگیپقابلیخودکش

.(97و93)اندکردهمالقاتهیاولیهامراقبتپزشکانقبلازمرگشانبا

یهاامراقباتپزشاکانافسردهتوساطمارانیبیغربالگربهبود،یریشگیپیدیکلراهبردکی،نیبنابرا

.باشدیمعمدهیافسردگودرمانبهترهیاول

  

                                                           
1.trigger or proximal  

2.predisposing 

3.help seeking behaviors 
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هیتجز2115تا9166ازسالیخودکشازیریشگیپیامداخلهمطالعاتکیستماتیسیبررسکیرد

.2-2و2-9جدول(.943)مطرحشدندیخودکشازیریشگیپیاصلیمحورهاشدهولیتحل

.نوعمطالعه،میزانرعایتاستانداردهایعلمی،جمعیتوراهبردپیشگیرانه2-9جدول
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رعایتاستانداردهایعلمی،جمعیتوراهبردپیشگیرانه،میزانشناختیاتبوممطالع.2-2جدول
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 یعموم تیجمع و آموزش یآگاه شیافزا
یرفتارهااوآشاناییبااعوامالخطاریخودکشاخطارصیتشخهدفبهترکردنعموممردمباآموزش

گساترشرغامشاهرتویعلا.ردیاگیماصاورتیخودکشویروانیهایماریبان کاهش،یخودکش

یرفتارهااکاهشدریآموزشیهابرنامهعموممردمویرسانیآگاهیاثربخش،یعموممداخالتبهداشت

،(57)،انگلساتان(57)شدهاساتومطالعااتدرآلماانیابیارزکیستماتیسندرتبهطورهب،یخودکش

نشانیافسردگرابرنگرشراجعبهعللودرمانیعمومیآموزشکم،اثرات(53)لندیوزین،(56)ایاسترال

اعماالکااهشمثالهیااولیامادهایپباریریاگاندازهاثراتقابلیعمومیهاآموزشنیچننیا.اندداده

مطالعهدریک.(998)و(53-57ند)نداشتهایافسردگضدشتریبمصرفایجستجویدرماناییخودکش

یآگااهافازایشیبارامااهازتاالش1درمنطقهمداخلهپسازیخودکشدراعمالکاهش%93آلماندر

 درمنطقهمداخلهمشاهدهنشد.یخودکشدرنگرشبهرییتغ،حالنیا.با(51)مشاهدهشد

مبتنیباریهابرنامهباگروههدفجوانانازجملهمدارسو،اختصاصیآموزشییهایاستراتژدیگر

گرنبارشاواهدهساتندکاهنشاامبتنیهاتعدادکمیازاینبرنامه.(994-995)جامعهانجامشدهاست

بخشایوایجاادامنیاتبارایپیشاگیریازیشگیریازخودکشاییااارزیاابیاثرآگاهیفعلیازدانشپ

.(994)رفتارهایخودکشیاست

است،امااهشدنشاندادهکهآگاهیدربارهخودکشیبهتر9131-9115رسیستماتیکمطالعاتازسالمرو

.(22)هاوحمایتهمساالنداشتهاستجستجویکمک،نگرشۀهممضردرباراینموضوعهماثراتمفید،

مبتنایباریهاابرنامهبهایننکتهدستیافتندکه9111-2112مرورسیستماتیکمطالعاتدیگراز

امابخشدیمرابهبودیپزشکروانیهایماریبونگرشنسبتبهدهدیمدانشراافزایشسطح،آموزش

.(28)تواندازرفتارهایخودکشیپیشگیریکندمیافزایشآگاهینشاندهدشواهدکمیوجودداردکه

،اقادامباهخودکشایمیازانکاهش،ماهافزایشآگاهی8پسازبالینیتصادفیییکارآزمادیگرۀمطالع

امااهایچنفاعقابال.نشااندادراافسردگیوخودکشینسبتبهبهترتطابقییهانگرش،افزایشدانش

.(21)مشاهدهنشدکمکیعقایدخودکشییاجستجومیزانتوجهیبرای

تطابقبااسترسوافازایش،مسئلهبهایننکتهدستیافتندکهبهبودحلدرنوجوانانمطالعاتمتعدد

رویرفتارخودکشیارزیابیهااینمهارتامااثراتبخشدیمعواملمحافظتیرابهبود،1پذیریبرگشت

(.48-44)نشدهاست

                                                           
1.resiliense 
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 اولیه یها مراقبتپزشکان 
اولیهکمترتشخیصدادهشادهیااتحاتیهامراقبتدرشرایطیپزشکروانافسردگیودیگراختالالت

بااپزشاکهاااساتچاونبیشاترخودکشایپاذیرامکاانپیشگیری.(996-997)گیرنددرمانقرارمی

.(97-93)اندتماسداشتهشانازمرگقبلماهاولیهطییکیهابتمراق

غربالگریودرمانافسردگیندارندوهماینموضاوعبارهاولیهمعموالًدانشکافیدریهامراقبتپزشکان

ۀبهبوددانشپزشکانعمومیدرباار،ممکناستدربیشترمواردخودکشیمنجربهعدمدرمانگردد.بنابراین

تشخیصبهترافسردگیوارزیابیخطرخودکشییکجزءمهمپیشگیریازخودکشیاست.

دهنادیمانشان(41)وایرلندشمالی(24)امریکا،(61)استرالیا،(69)برخیمطالعاتدرانگلستان

.دبخشیمتشخیصودرمانافسردگیرابهبود،اولیهیهامراقبتباهدفآموزشپزشکانیهابرنامهکه

ریتمادی.وانگلستاننشااندادهنشاد،(68)برزیل،(62)ولیاینموضوعدرمطالعاتدیگردرامریکا

تشخیصودرماانافساردگیرابهباودبخشادودرتواندیمیبهبودکیفیتهاانگیزه،یابیمارانمراقبت

(.27)کاربرددارد،جاییکهآموزشبهتنهاییممکناستکافینباشد

امراقبتازافساردگیبامدیریتدرمانیرابههمراهتمیالگوردرامریکاکهیاشدهکنترلۀمطالعیک

کهدرگروهایسهکردهاستبهایننتیجهرسیداولیهمقیهامراقبتدردرمانمعمولافسردگیاواخرعمر

ازبیماریدرمقایساهباادرماانمعماولافساردگییترمطلوبسیرمداخلهبهبودعقایدخودکشیومورد

اولیهباایهامراقبتپزشکاننوجوانانکهتوسطبهبودکیفیتدرمانافسردگیدرۀیکمداخلمشاهدهشد.

%کاهشدراقدامبهخودکشیدرگروهموردمداخلهشد.این51بهحمایتمراقبیندرمانانجامشد،منجر

(.42%(نداشت)93اقدامبهخودکشیتفاوتآماریباگروهکنترل)ۀمیزانپایبهدلیلپایینبودنرقم

اولیاهبارایتشاخیصوپاسا باهیهاامراقبتدراسترالیایکبرنامهکهمربوطبهآموزشپزشکان

درمعارضخطارارانباعثشناسائیبیما،وعقایدخودکشیدرافرادنوجوانبودیشناختروانپریشانی

.(64)ودرمانتغییرینداشتریتمدییهاراهبردولی،شد%981خودکشیتا

اولیاهباایهامراقبتآموزشپزشکانیهابرنامهمطالعاتیکهرفتارهایخودکشیرادرپاس بهاکثر

،ژاپان(47)،مجارساتان(66و993)ساوئددریدرمنااطقخاصا،هدفتشخیصودرمانافسردگی

هاا،کهافزایشتجاویزضادافساردگیدهندیمنشاناند،دادهمطالعهقرارمورد(43)یاسلوونو،(65)

یقابلتوجهیهانمونههمچنیناینمطالعات.شودیممیزانخودکشیاغلبباعثکاهشقابلتوجهدر

.کنندیمارائه،اندشدهکاهشمیزانخودکشیراکهباعثمداخالتدرمانیاز
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هتعدادمواردتشخیصدادهشدهومورددرماانقارارگرفتاشودیمباعثآموزشپزشکانیهابرنامه

وآوریادیهابرنامهرسدچهبهنظرمیاگر.میزانخودکشیکاهشیابدافسردگیافزایشوبهدنبالآن،

کهخدماتمشااورهراارائاهییهاتلکنفرانسویدئوکنفرانسودیگریهابرنامه.موردنیازباشد1کمکی

بااینحالاثر.روندکارمیهب،امکاناتیهستندکهوقتیافرادمتخصصدرمحلحضورندارند،دهندیم

مانندمواردافسردگیاساسیتشخیص2میانجییامدهایپهمچنیناثربر،برمیزانخودکشیهااینبرنامه

گیریشاودبایداندازه،گیاولیهومیزانتجویزداروهایضدافسردیهامراقبتدادهشدهتوسطپزشکان

(943.)

 غربالگری    
تمرکزممکن.باشدیمبهسمتدرمانهاآنشناسائیافراددرمعرضخطروهدایت،هدفازغربالگری

ابزارهای.استمستقیماًرویرفتارهایخودکشییاعواملخطرمثلافسردگییاسوءمصرفموادباشد

خودکشییااعمالخودکشیبرایدانشآموزانمقطعمتوسطهبهطاورعقاید،افسردگیایغربالگریبر

کاه؛باهطاوریداردالزمرااعتبااروپایاایی،خودکشیرفتاربرایشناسائیافراددرمعرضخطر،کلی

(.929)کندمیبرابرگزارش2تاتعدادافراددرمعرضخطررا

شیباعثالقاءافکاریااعماالخودکشاینیستکهغربالگریجوانانبرایخودکدردستشواهدی

غرباالگریافساردگیدر ،USPSTF( US Preventive Services Task Force)اتعامارورمطالدر.شاود

دگیباااساتفادهازتشخیصافسرمیزان%افزایشدر91-47،خدماتاولیهبهداشتییهانهیزمبالغیندر

کاناادائیدرماوردیبارتحقیقااتماروربررساییک،مقابلدر.(24)دادنشانرالگریابزارهایغربا

بهباودیدرهاایاولیاه،مراقباتدرافساردگیمعمولکهباغربالگریدهدیمغربالگریافسردگینشان

رمنااطقنشااندادنادکاهغرباالگرید،مطالعااتمتعاددیدرمقابال.مشاهدهنشاد3افسردگیمراقبت

در.(66و59و51)خودکشایشادمیازانترافسردگیوکااهشدرمانبهجغرافیائیمحدودمنجربه

ۀهایچمطالعا،برخالفافساردگی،برایغربالگریخطرخودکشی2114درسال USPSTFدمرورشواه

یافات،اولیهبررسایکنادیهامراقبتدرشیغربالگریرابرایخطرخودکشیانگلیسیکهبتوانداثربخ

.نشد

                                                           
1.booster 

2.Intermediate outcomes 
3.depression care 



 97    پژوهش دوم. پیشینۀفصل 

 

رادرشناساییافرادیکهعواملخطرشاناختهشادهیزیآمتیموفقغربالگرینتایجیهابرنامهاگرچه

،آماوزاندبیرساتانیوپایشدانشاگاهیدرمیاانجمعیاتداناشمخصوصااًاناد،برایخودکشیداشاته

گریبخشیغربالگریجمعیتعمومیرادرمقایساهبااغرباالبیشترینیازاستکههزینهاثریهایبررس

یاکازدوروشذکارشادهدرکدامبهاینمعناکهمشخصشود؛تعیینکنیم،رضخطرجمعیتدرمع

همچنیناعتباروپایاییابزارهایغربالگریاختصاصایو.تراستجهتکاهشمیزانخودکشیبهصرفه

 (.943)مختلفبررسیگرددیهافرهن مناسببودنابزارهایاستانداردغربالگریخودکشیدرمیان

 مداخالت درمان داروئی
درزماانمارگهااآن%31هماراهوبایشازیپزشکروانبایکیازاختالالتها%خودکشی11حداقل

.(924-925)هستنددرماننشده

حتیپاسازکه(996و926)شودینمویادرستدرمانشودیمافسردگیبهطورکلیکمدرمان

تخلقایودیگاراخاتالالتدرماناخاتالال،بنابراینونهاست.نیزبههمینگ(927)اقدامبهخودکشی

ودیگار،افساردگیضادافساردگیداروهاای.جزءاصالیپیشاگیریازخودکشایاساتیپزشکروان

اثارضادخودکشایباالینیتصاادفیییکارآزمامطالعات.(5)دندهیمراکاهشیپزشکرواناختالالت

.(82و88)دهندیمنشانرابرایاسکیزوفرنیا«کلوزاپین»برایاختالالتخلقیو«مولیتی»

سوئد(47)باکاهشمیزانخودکشیدربالغینوجواناندرمجارستانهایضدافسردگتجویزباالتر

.گزارششدهاست(19-12)وامریکا(18)استرالیا،(31)

هارکننادهباازجاذبتجاویزداروهاایممیازانهاایخااصباابااالترینمناطقجغرافیائییاگاروه

ژاپان،(14)اگارچاهدرایسالند.خودکشیرادرامریکاواساترالیادارنادمیزاننیترنییپا«سروتونین»

میزان،دالیلعمدهشاملنداشتنهمکاریدرمان.هاستنشاندادهنشدچنینارتباطی(16)ایتالیا،(15)

میازانباالیالکلیسمکهمنجربهافزایشمیزانوشودیمFloor effectپایینقبلیخودکشیکهمنجربه

افساردگیدرمانضدپیگیرزناناستچونتعدادکمیازمردانآنمربوطبهدلیلیا،شودیمخودکشی

.هستندوهمکاریبادرمان

.(11)پاایینآمادهاسات،انادراداشاتهSSRIبااالترینافازایشتجاویزکهکشور27خودکشیدرمیزان

اقادامباهخودکشایراپاایینمیازانکهتجویزداروهاایضادافساردگی،کنندیممطالعاتجمعیتیگزارش

.(17)آورندیم
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ودکاانونوجواناانافساردهکاهباالیعوارضجانبیمرتبطبااخودکشایدرکمیزانۀنگرانیدربار

باعاثایجاادانگیازهبارایپزشاکان،بویدرمقایسهباپالس،رندیگیمبازجذبسروتونینیهاکنندهمهار

ارزیابیوکنترلدقیقخطرموردبیمارنرا،شودیمبرایجوانانتجویزهایضدافسردگوقتیکهشودیم

بلخطرافسردگیدرماننشادهبایددرمقاراهاایننگرانی.خودکشیوعوارضجانبیداروهاقراردهند

جوانااندرهاایخودکشا%11جوانااناساتوبایشازیسومینعلتمرگدرچونخودکش،سنجید

.(981)درزمانمرگشاندرماننشدهاستافسرده

خطارخودکشایراپاایین،ساروتونینباازجاذببرایاثباتاینموضوعکاهداروهاایمهارکنناده

برایافساردگیعمادهکاههاآناثربخشی.موردنیازاستیتصادفینیبالییکارآزمامطالعات،آورندیم

هااراهنمایمصرفضادافساردگی.ثابتشدهاست،شودیمعاملخطرمهمیبرایخودکشیمحسوب

وهااارتباطبینمصرفضدافساردگی.آموزشیبرایپزشکانعمومیگنجاندهشوندیهابرنامهبایددر

(.943)هبررسیبیشتریداردونوجوانانافسردهنیازبخودکشیدرکودکانیرفتارهاعقایدو

 مراقبت پیگیری پس از اقدام به خودکشی 
وهمکاری(989)استکنندهعودازجملهافسردگیاغلبمزمنویپزشکروانیهایماریببسیاریاز

اولیاهیهاامراقباتبرایافسردگیتوسطپزشکانیکهمداخالت.بادرماننگهدارندهاغلبضعیفاست

.(982)مؤثرترخواهدبود،وقتیکهبیمارپیگیریشودشودیمانجام

ممکناستاقداماتبعادی،مانندیمبسیاریازبیمارنافسردهکهپسازیکاقدامبهخودکشیزنده

یاادرطاولمادت(984-985)مخصوصاًدرمدتکوتاهیپسازبستری(988)بیشتریانجامدهند

یپزشکروانبهبودمراقبتحادمداومونگهدارندهازجملهبستریبنابراین(.986)افسردگیعمدهحمله

مخصوصاًبرایکسانیکهباا،(987-981)الزماستعودکنندهمزمنویپزشکروانیهایماریببرای

.رسدیمضروریبهنظراقداماتپیشگیرانه،انداختاللخلقیاقدامبهخودکشیکرده

بساتریبیماارانییموسسهزدایهابرنامهبستریدرنروژبهعنوانقسمتیازیهاتختکاهشتعداد

ردمارگوبایکنسابتاساتاندا،منجربهافزایشمیزانخودکشیدرسالپسازترخیصیپزشکروان

-%15اطمینانۀفاصل)درزنان5/213(و9/11-7/911-%15اطمینانۀدرمردان)فاصل988،میر

مراقبتپیگیریراپساز،چندجانبهمراقبتازبیمارانۀدرنروژشبک.(941)گردید(1/888-5/929

یارهیازنجیهاابرناماهمنااطقیکاهد.کنیمفراهمکنندیممراقبتبیمارستانیبرایکسانیکهخودکشی
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.(63)اندواقداماتتکرارشوندهکمترداشتهترنییپا،خودکشیمراقبتیدارند

پیشاگیریازرفتارهاایهدفاباند،کسانیکهاقدامبهخودکشیکردهبراییامداخلهمطالعاتایجنت

تعدادخودکشایکمتاردرمقایساهبااگاروهکنتارلپاسازفاراهمکاردنشاندهندۀبعدیخودکشین

بارایدیگارماداخالتدربررسای.(61)شاددرمواقعاورژانسسبزاورژانسیبرایتماسیهاکارت

فایلم،روانایاجتمااعیمساتمرپیگیاری،پیگیاریتلفنایازجملهاندکسانیکهاقدامبهخودکشیکرده

یهاامراقباتمیزاناقداماتیاعقایدبعدیخودکشایبایندرهیچاختالفی،آموزشیوخانوادهدرمانی

.(71و81-41)موردمداخلهیافتنشدیهاگروهاستانداردبعدازاقدامبهخودکشیو

براساسنتایجیکمرورسیستماتیکمداخالتروانیاجتماعیباهدنباالاقادامباهخودکشایتنهاا

(.962)بعدیداشتهاستیهااقدامبرکنندهیریشگیپقابلتوجهوراتیتأثشناختیرفتارییهادرمان

یااباهبستریشدهیپزشکرواندکشیدربخشبیمارانیکهبهعلتاقدامبهخو1روندییکمطالعۀ

کااهش،اساسنتایجاینمطالعهبر.سالپیگیریکردصورتسرپاییتحتدرمانبودندرابهمدتیک

2سالپسازدرمانمسئلهمدار%میزاناقدامبهخودکشیدرمدتیک6
امااایانکااهش،مشخصشد 

لیهواقادامبعادیباهخودکشایباالتردرماناونینارتباطقابلتوجهیبینکیفیتهمچ.قابلتوجهنبود

(.968)مشخصشد

باا،وداروییبرایآسیببهخودیشناختروانیهادرماننتایجیکبررسیسیستماتیکدیگرازنظر

ودیگرمقایسهکردهیهادرمانازکهدرماناستانداردرابایکیبالینیتصادفیییکارآزمامقاله28مرور

نشااندادکاه،متغیراقدامبعدیبرایآسایبباهخاودراباهعناواننتیجاهکااردرنظارگرفتاهاسات

هایتمااساورژانسایکارتو(odds ratio=0.7)باروشدرمانیحلمسئلههاروشترینامیدوارکننده

(odds ratio=0. 45) مقایسهبااپالسابودرهایضدافسردگوبرایدرمانبا(odds ratio=0.83)باوده

دراقادامبعادیقابلتوجاهکاهش،هایمکررآسیببهخوددارندهمچنینبرایکسانیکهاقدام.است

درمااناساتانداردودرمااندرمقایساهباا(odds ratio=0.09)باافلوپنتیکساولبرایآسایبباهخاود

(.964اند)بودههاروشترینمؤثر(odds ratio=0. 24)دیالکتیکالدرمقایسهبادرماناستاندارد

هااییکاههااوتایمپسازیکباراقدامبهخودکشییاکهمکااریسااختاریافتاهباینبیمارساتان

هاایوباعثکاهشاقادامکنندیمبهترهمکاریبیماررابادرمان،دهندیمپیگیریراانجامیهامراقبت

                                                           
1.Cohort 

2. Problem-oriented therapy 
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ومطالعااتهخودکشایهناوزجاایبررسایاقادامبااصلیمداخالتپسازامااجزای؛دشویمبعدی

.بیشتریدارد

هایمداخالتیمختلفرابههمراهدرصدکاهشدرجدولزیربهطورخالصهنتایجبرخیازبررسی

دهد.میزانساالنهاقدامبهخودکشیرانشانمی

 کاهش میزان خودکشی پس از مداخله .2-8جدول 

 نوع مداخله درصد کاهش در میزان ساالنه

 آموزش

 آموزشعموم دردسترسنیست

 (65و41و66اولیه)یهامراقبتپزشکان 29-19

41 

99 

(52افرادکلیدینیرویهواییآمریکا)

 (61ارتشنروژ)

 (30ها)افزایشتجویزضدافسردگی 9.2

 (chain of care)تزنجیرۀمراقب دردسترسنیست

 محدود کردن دسترسی به وسایل کشنده

 (041و81اسلحه) 5/3-5/0

 (81و13گازهایخانگی) 99-03

 (015ها)باربیتورات 29

 دردهاضد دردسترسنیست

 هارسانهسانسور دردسترسنیست
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 از خودکشی یریشگیپروان در خصوص  سالمتاداره  یها تیفعال
کیاددارنادکاهپیشاگیریازخودکشایأمحدودداخلیبرایننکتاهتیهایبررسجهانیویهاپژوهش

دریعماومپزشاکانآماوزشکهسوئدانجامشدنشاندادکشوردرکهیپژوهشدر.باشدیمریپذامکان

رادرجامعاهیخودکشاباروززانیام،یخودکشلیتمایدارامارانیبودرمانیافسردگصیتشخجهت

صاورتگرفاتبابکدرشهرکهزینیپژوهش.درداشتهاستسالادامه2تاریتأثنیاودهدیمکاهش

.کندکنترل،گذراندیمخودرانیآغازمراحلکهرایدمیاپکیانجامشدوتوانستیمشابهاقدامات

انجاامیراساتا،در0918درساالیپزشاکادارهسالمتروانوزارتبهداشت،درماانوآماوزش

یهاامراقباتدرنظاامیخودکشاازهیااولیریشاگیپادغامۀبرنامنیتدواقدامبهشیخوۀمحولفیوظا

:دیگردانجامریزیکلبرنامهبااهدافنیانمود،کیدبردرمانافسردگیباتأهیاولیبهداشت

قصاداقادامباهکهافرادیبیمارانافسردهوبرایدستیابیقابلفراهمآوردنخدماتبهداشتروانِ .0

 .اندنمودهاقدامیاداشتهوخودکشی

 ازآن.ناشیمیرمرگوکاهشوخودکشیموارداقدامبهکاهش .2

درریدرگیهاارگانازیندگانینماباحضوریبخشچندیهماهنگ،گروهیاداریهاراهبردیراستادر

وبرناماهدیاگردلیتشاکدروزارتبهداشتیستیبهزویاستاندارهمچونیفرهنگویاجتماعلیمسا

شد.یینهاییاجرا

مختلفارائهیهاگروهیبرایافسردگبردرماندیتأکبایخودکشازیریشگیپمناسبیآموزشمتون

بخاشکاادر،یعماومپزشاک،کارشاناس،کااردانشاملبهورز،رابط،یدرمانیبهداشتخدماتۀدهند

ارائاهیآموزشایهااکارگاهیبرگزاروبادیگردهیتهمرتبطیهابخشوپرستارانهامارستانیباورژانس

.دیگردفراهمازمندینبهافرادهاآنخدماتتوسط

،کاشاان،رانیاایدرماانیبهداشتوخدماتیپزشکدرچهاردانشگاهعلوم0981برنامهازسالنیا

باودنآن،ازساالزیاآمتیاموفقطرحمبنیباریهاگزارشاجرادرآمدوباتوجهبههبکرمانشاهوالمیا

زیانوکرماانیاریابختدانشگاهعلومپزشکیفارس،مازنادران،چهاارمحاالو4برنامهدرنیا0989

است.مورداجرادرآمدههبهادانشگاهنیاوخدماتیییاجراآموزشی،یهابرنامهاستکهافتهیگسترش
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 تحت پوشش تیجمعدر  یخودکشمطلق  یفراوان عیتوز سهیمقا .2-4جدول 

 9838لغایت  9831سال از  مجری طرحعلوم پزشکی  یها دانشگاه

 دانشگاه



 



 سال

 ساوجبالغ کاشان

 )ایران(

اسالم آباد  ایالم

 غرب

 )کرمانشاه(

 کل

تعداد  جمعیت

 خود

 کشی

 تعداد جمعیت

خود

 کشی

تعداد  جمعیت

 خود

 کشی

 تعداد جمعیت

خود

 کشی

 تعداد جمعیت

 خود

 کشی

0831 00611

1 
01 01011

1 
3 060111 00 00511

1 
18 88522268

22
30 

0830 03111

1 

0 00111

1 

6 001311 00 01011

1 

18 0003111 60 

0830 03811

1 

6 00311

1 

5 008111 01 01511

1 

85 080111 66 

0838 03511

1 

8 00511

1 

5 005111 01 00111

1 

06 065111 53 
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از  علوم پزشکی مجری طرح یها دانشگاه تحت پوشش تیجمع نفر هزار صددر  یخودکش میزان سهیمقا .2-5جدول 

 9838لغایت  9831سال 

  

 دانشگاه

 

 

  سال

ساوجبالغ  کاشان

 )ایران(

 اسالم آباد غرب ایالم

 )کرمانشاه(

 کل

میزان خودکشی در 

نفر  011111

 جمعیت

میزان خودکشی در 

نفر  011111

 جمعیت

میزان خودکشی 

 011111در 

 نفر جمعیت

 میزان خودکشی 

نفر  011111در 

 جمعیت

میزان خودکشی 

 011111در 

 نفر جمعیت

0831 0/5 0/8 0/01 0/00 8/0 

0830 5/0 0/0 1/6 1/00 8/0 

0830 0/0 3/0 6/00 0/00 0/0 

0838 0/0 0/0 0/08 1/00 1/6 



میزانخودکشیدرجمعیتتحتپوششدانشاگاهدهدیمنشان2-5جدولیهاافتهیطورکههمان

درصادهازارنفار0/0باه0981درصدهزاردرسال0/5علومپزشکیکاشان)شهرستانکاشان(،از

کاهشچشمگیرخودکشیموفقدرجمعیتتحاتدهندۀکهنشاناستدهیرس0989جمعیتدرسال

دتاًازروشحلاقآویازکاردناساتفادهوعماباوده.خودکشیدرمردانبایشاززناانباشدیمپوشش

.اندنموده

میزانخودکشیدرجمعیتتحاتپوشاشدانشاگاهکهدهدیمنشانهمچنین2-5جدولیهاافتهی

صدهزارنفاردر1/0به0981صدهزاردرسالدر2/9علومپزشکیایران)شهرستانساوجبالغ(،از

کاهشچشمگیرخودکشیموفقدرجمعیتتحاتدهندۀکهنشاناسترسیده0989جمعیتدرسال

.اندنمودهاستفادهکردنسموممازروش.خودکشیدرمردانبیشاززنانوعمدتاًباشدیمپوشش
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میزانخودکشیدرجمعیتتحتپوششدانشگاهعلومپزشاکیایاالم)شهرساتان2-5طبقجدول

رسایده0989درصدهزارنفرجمعیتدرساال1/09به0981درصدهزاردرسال2/01ایالم(،از

.خودکشیدرزنانبایشباشدیمافزایشخودکشیموفقدرجمعیتتحتپوششدهندۀنشانکهاست

.اندنمودهازروشخودسوزیاستفادهوعمدتاًبودهازمردان

میزانخودکشیدرجمعیتتحتپوششدانشگاهعلومپزشاکیدهدیمنشان2-5جدولیهاافتهی

درصدهازارنفار4/02به0981درصدهزاردرسال0/22کرمانشاه)شهرستاناسالمآبادغرب(،از

کاهشچشمگیرخودکشیموفقدرجمعیتتحاتدهندۀکهنشاناسترسیده0989جمعیتدرسال

.اندنمودهردانوعمدتاًازروشخودسوزیاستفاده.خودکشیدرزنانبیشازمباشدیمپوشش

در9/3میزانخودکشیدرجمعیتتحتپوششطارحازبیانگرایناستکه2-5جدولیهاافتهی

رسیدهکهنشااندهناده0989درصدهزارنفرجمعیتدرپایانسال1/6به0981صدهزاردرسال

نفاریتحات365111(،درجمعیات0981پایاه)%بروزخودکشیموفقنسبتباهساال95کاهش

برناماهاجارایدرشهرستانایالمازبدوشروعوپسازطییکساالمیزانخودکشی.باشدیمپوشش

،تحاتپوشاشیهاتیجمعدرسایر.پیداکردهاستوافزایشیسیرصعودیمجدداًلیکنکاهشداشته

تهاست.داشچشمگیریسالبهسالکاهشمیزانبروزخودکشی



 



 

 

 
 

 فصل سوم: 

 روش پژوهش
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 نوع مطالعه
.نظربهاینکهدرسیساتمخادماتیوبهداشاتیباشدیمدرمحیطپژوهش1اینمطالعهازنوعشبهتجربی

.گرددیمنیزمحسوب2،ازاینروپژوهشیدرخدماتبهداشتیشودیمموجودانجام

 آماری جامعۀ
.باشدیم)شهریوروستایی(نهاوندوساوجبالغآماریشاملساکنینشهرستانجامعۀ

 پژوهش نمونۀ
هایتکانشیوافرادپرخاشگربارفتارکلیهافرادمبتالبهبیماریافسردگی،اقدامکنندهبهخودکشیونیز

لغایاتخارداد83سالازابتدایاردیبهشتسالمزبوردرمدتیکدرجامعۀنیزمعتادبهموادمخدر

 .اندبوده31سال

 توصیف مدل مداخله
پیشگیریازخودکشیوزارتبهداشتودرمانوشارحوظاایفپرسانلبهداشاتیبازبینیبرنامۀالف(

 مربوطبهاینطرحدرسطوحمختلفشبکه.

.هاشهرستانبهداشتیوسیستمارجاعدریهاشبکهتیفعالتعیینب(

ریتمرکازبهداشاتمراحلفوقباهمکاریدفتربهداشتروانوزارتبهداشاتودرماانونیازمادی

شد.خواهدانجامهاشهرستان

اجراییقبلازمداخله:ج(مرحلۀ

(تشکیلستادمرکزیانجامتحقیقدرشهرستانموردنظرکهاعضاءآنشاملمواردزیراست:0

 ؛ستاناریاستشبکهبهداشت

 ؛شهرستانریاستمرکزبهداشت

                                                           
1.quasi experimental 

2.health system research    
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 ؛ستاناکارشناسبهداشتروان

 ؛شهرستانکارشناسبهداشت

 ؛شهرستانموردنظرپزشکانروانآنشهرستانویامنتخبپزشکروان

 مجریاینپروژه. 

.هافرمپزشکی،وپزشکیقانونیبرایتکمیلیهاتیفورآموزشبهورزان،پزشکانمراکز( 2

پزشکیقاانونییهاپروندهآمارمربوطبهرفتارهایخودکشیدرسطحشهرستانازطریقیآورجمع(9

ومراجعهکنندگانبهپزشکانومرکزاورژانسشهرستان.

 (تعیینرابطبرایارتباطگروهپژوهشباهمکاراناجراییشهرستانموردنظر.4

 آموزشی مرحلۀ د( 

باشد:اینمرحلهخودشاملسهزیرمرحلهمی

تدوینوبازنگریمتونآموزشیبرایسطوحمختلفکارکنانبهداشاتیشااملبهاورزان،رابطاین-یک

.هاآنیینهابهداشتی،کاردانانبهداشتی،پرستاران،پزشکانعمومیوتدوین

آموزشیکهشامل:یهادورهبرگزاری-دو

 ؛آنبهبهورزانموزشعالیمافسردگیوتشخیصاولیۀآ .0

 آنبهرابطین؛گیوتشخیصاولیۀردآموزشعالیمافس .2

 ؛آموزشعالیمافسردگیوتشخیصآنبهکاردانانبهداشتی .9

 ؛آموزشدرمانومراقبتازبیمارانافسردهبهپزشکانعمومی .4

 ؛پیگیریبیمارانافسردهبهبهورزان،رابطین،کاردانانآموزشنحوۀ .5

 ؛پزشکیهایفوریتآموزشعالیمافسردگیبهپرستارانمراکز .6

 ؛پزشکیهایفوریتآموزشروشبرقراریسیستمارجاعکارامدبهپرستارانمراکز .1

توسطپزشاکانپزشکانروانافسردگیمقاومبهدرمانبهشروشبرقراریسیستمارجاعمواردآموز .8

 ؛عمومی
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افزایشآگاهیجمعیتعمومیشهرستاندربارهافسردگیازطریق:هایبرنامهبرگزاری .3

 ؛خنرانیدرموسساتآموزشیایرادس

 مجامععمومی؛ایرادسخنرانیدر

 جمعییهارسانهآموزشیدریهابرنامهاجرای. 

آموزشایماذکورباهدرزمیناۀآموزشیمربوطبهاینطرحیهادورهکنندگانشرکتارزیابیدانش-سه

.منظورارزیابیمیزاندستیابیبرنامهآموزشیبهاهدافتعیینشده

اجرای مداخله( ه

دراینمرحلهاقداممربوطبهشناساییبیمارانمبتالبهافسردگیآغازگردیدهوطبقمراحالکااراقادام

گیاردرصصایدر.دررونددرمانیهریکازنیروهاایانساانیوتخردیگیمدرمانیدرموردآنانانجام

 .دهندیمدرمانبهشرحزیروظایفخودراانجام

 :و کاردانان بهداشتی بهورزانوظایف 

 ؛جستجویفعالجمعیتروستاییبرایکشفبیمارانمبتالبهافسردگی

 ؛بهداشتروستابهمراکزبهداشتیشهرستانیهاخانهیمارانمشکوکبهافسردگیازارجاعب

 ؛پیگیریدرمانبیمارانمبتالبهافسردگی

 خودکشیثبتآمارمربوطبهاقدامکنندگانبهخودکشیو.

 :طین بهداشتیرابوظایف 

 ؛برایکشفبیمارانمبتالبهافسردگیشهریجستجویفعالجمعیت

 ؛شهرستانیبهداشتمراکزارجاعبیمارانمشکوکبهافسردگیاز

 ؛پیگیریدرمانبیمارانمبتالبهافسردگی

 ثبتآمارمربوطبهاقدامکنندگانبهخودکشیوخودکشی.

 پزشکی: یها تیفوروظایف پرستاران و پزشکان مراکز 

 ؛ثبتآمارمربوطبهاقدامبهخودکشیوخودکشی

 تشخیصوارجاعبیمارانمشکوکبهافسردگیبهمراکزدرمانی.
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 وظایف پزشکان عمومی:

 ؛ویزیتبیمارانارجاعیازسویبهورزان

 ؛درمانداروییبیمارانمبتالبهافسردگی

 ؛بیمارانافسردهبهبهورزانجهتپیگیریبازگشت

 ؛پزشکروانارجاعبیمارانافسردهمقاومبهدرمانبه

 ؛پزشکرواندادهشدهازسوینبازگشتپیگیریدرمانبیمارا

 ثبتآماراقدامبهخودکشیوخودکشی.

 :کارشناس بهداشت روان شهرستانوظایف 

 اجرائیطرح؛یهایزیربرنامه

 کارکنانسطوحمختلفارائهخدمات؛آموزش 

 نظارتوپایشبرنامه؛ 

 ؛ارائهخدماتمشاورهبهبیمارانارجاعی 

 امرارزشیابیبهتیمستادی؛درکمک 

 جلساتستادیطرحدرشهرستان.درشرکت 

باشادیماضمناًمسئولیتهماهنگیاجرائیبرنامهدراستانبرعهدهکارشناسمسئولبهداشترواناستان

کهضمنهماهنگیبامجریوهمکاراناصلیطرحزمینهاجرایطرحرادرشهرستانفراهمخواهدآورد.

 ایف ستاد مرکزی پروژه در شهرستان:ظو

 ؛نظارتبرانجامدقیقتماممراحلپروژه

 ؛آمارمربوطبهاقدامبهخودکشیوخودکشییآورجمع

 ؛طورمنظمهکنترلعملکردسیستمب 

 ؛طورمستمرهتمکنترلمستقلازستادمرکزیبهمنظورارزیابیعملکردسیستمبانتخابسیس 

 گروهنظارتوتالشجهترفعاشکالیادورهبررسیگزارش. 
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رفیت سازیظ  

 آموزشی -0

PHC 

 آموزش بهورز

 آموزش کاردانان

 آموزش کارشناسان

آموزش پزشکان 

 عمومی

آموزش مشاوران 

 مدارس

آموزش 

نوجوانان/جوانان  

 آموزش زنان

 آموزش عموم

استفاده ار رسانه 

 های عمومی

آموزش افراد کلیدی 

 جامعه
کارکنان 

 بیمارستان

ارتفاء  -0
سیستم ثبت 

 داده ها

ارتقاء  -8
سیستم 

 ارجاع

 PHCدر سیستم 

 در سیستم در شهری

 درمانی -1

PHC 

افسردگی  و 
خودکشی و سایر 

بیماریهای 
سابقه  -روانپزشکی 

 خودکشی

 اعتیاد

 پزشک عمومی

 روانپزشک

 شهری

افافسردگی  و 
خودکشی و سایر 

 بیماریهای 
سابعه  -روانپزشکی 

 خودکشی

 اعتیاد

 پزشک عمومی

 روانپزشک

 خدمات بستری

افسردافسردگی  و 
خودکشی و سایر 

بیماریهای 
روانپزشکیگی و 

سابعه  -خودکشی 

 خودکشی

 اعتیاد

 مرکز MMT مرکز مشاوره

 غربالگری

زنان بي سرست، 
بیماران صعب 

العالج، حاشیه نشین 
ها و مهاجرین و 

 بازنشستگان 

زنان بي سرست، 
بیماران صعب 

العالج، حاشیه نشین 
ها و مهاجرین و 

 بازنشستگان 

دانشجویان، بچه هاي 

 طالق، بي سرپرست
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 ابزار غربالگری 

-5831)لرساتان-دراینپژوهشازابزارغربالگریکهدرطرحپیشگیریازخودکشایدرخارمآبااد

هااجهات،استفادهشد.بااینتفاوتکهچندموردازآیاتمتوسطمجریهمینطرحانجامشد(5831

آیتمایباود(.51آیتمبود)پرسشنامهطرحخرمآبااد51سهولتدرغربالگریحذفشدونهایتاًشامل

سواالتبیشترعالیمافسردگی،تمایلبهآسیبزدنبهخود،تحریاکپاذیریوتکانشاگریوافکاارو

هاایبهدلیلآنکهقبالًدرطرحخارمآباادویژگایهند.سابقهاقدامبهخودکشیراموردسوالقرارمی

روانسنجیآنمحاسبهشدهوقابلقبولبودند،دیگردراینطرحمحاسبهنشدند.اعتباردرونیباهروش

وارزش(35/0)آن(،ویژگای38/0)آزماونحساسیت،(،درنقطهبرشاپتیموم11/0آلفایکرونباخ)

ایازپرسشنامهدرپیوستبههماراهنحاوهنماره(بودند.نمونه38/0)پیشبینیکنندگیمثبتآنبرابر

گذاریوارجاعآمدهاست.

 روش تجزیه و تحلیل آماری
مورداستفادهیهاروشموردآنالیزقرارگرفتند.هادادهاستنباطیآماریتوصیفیویهاروشبااستفادهاز

.رگرسیونچندمتغیرهت،وتوصیفی،کایدو،تیتسیهاروش:تبودندازعبار

 رعایت نکات اخالقیۀ نحو
کهدرایانطارحشناسااییشادهبودنادازمندانوبیمارانافسردهخدماتبهکلیهنیازۀارائشبرایتال

هایاخالقاصلیدراینپروژهبود.اینطرحتحقیقااتیدرکمیتاهاخاالقانساتیتوروانپزشاکیاولویت

(.14/11/16/33موردتصویبقرارگرفت)کداخالق22/91/33تهراننیزدرتاری 

  



 

 

 
 

 

 فصل چهارم: 

 پژوهش یها افتهی
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صاورتهایتوصیفیبهتفصیلوبههایپژوهشحاضردردوبخشعمدههمراهباجداولویافتهیافته

جداگانهگزارشخواهندشد:

 ارتقاء سطح دانش کارکنان بهداشت روانی. 5
درزمینهارتقاسطحدانشکارکنانوسنجشآن،تصمیمگرفتهشدهکهکلیاهآماوزشگیرنادگاندرهار

نوبتآموزش،قبلوبعدازارائهآموزش،باسواالتیکهتوسطاساتیدمجریوهمکاردرطرحباتوجاه

رود،موردآزماونقارارگیرناد.بادینمنظاوردرازآنانمیعمالًدانشونیزانتظاریکه،سوادبهسطح

ازورزان،کارشناسانوپزشکانعماومی،آموزشیدربهیهادورهبررسیاثربخشیپژوهشحاضرجهت

معنادارینوبتاستفادهکردیم.درمقایسۀپیشآزمونوپسآزمونوابستهبرایمقایسهآزمونآماریتی

درکارشناساان(t= -16.575 ،p < 0.01)تیبهدستآمدهدربهاورزاننهاونادمقداراولآموزشی،

33درسطح(t= -9.075 ،p< 0.01)ودرپزشکانعمومینهاوند(t= -13.495 ،p< 0.01)نهاوند

رههایآموزشیاثاربخشگفتکهدوتوانیمدرصد33درصدمعناداراست.بهعبارتیدیگربااطمینان

بودهاست.

،(t= -10.839،p < 0.01)مقایسهمعنادارینوبتآموزشیاولدربهورزانساوجبالغدرشهرستان

درساطح(t= -11.504 ،p< 0.01)ودرپزشکانعمومی(t= -19.867 ،p< 0.01)درکارشناسان

آموزشایاثاربخشیهاادورهگفتکهتوانیمدرصد33درصدمعناداراست.بهعبارتیبااطمینان33

بودهاست.

انجاامیهااآماوزشدرشهرستانساوجبالغنوبتدومدورهآزمایشینیزبهعنوانپیگیریوتاداوم

،در(t= -6.726 ،p < 0.01)شاده،اجاراشاد.مقایساهمعناادارینوباتدومآموزشایدربهاورزان

33درساطح(t= -5.989 ،p< 0.01)یودرپزشاکانعماوم( t= -7.79 ،p< 0.01)کارشناساان

آموزشینوبتدومنیازاثاربخشیهادورهکهدهدیمدرصدمعناداراست.یعنینتایجبدستآمدهنشان

الزمبهذکراستکهدوردوملوبعدازارائهآموزشوجوددارد.ودهوتفاوتمعناداریبینسنجشقبب

 هاارزیابینشدند.درنتیجهنتایجآندراینجانیامدهاست.هادرنهاوندنیزاجراشد،اماآزمودنیآموزش



 85    پژوهش های چهارم. یافتهفصل 

 

  نهاوندپزشکان   -ها کارشناسکاردان،  -زانرنتایج پیش آزمون و پس آزمون بهو .4-9جدول 

 در ارزیابی کتبی از جزوه آموزشی

 



 نوبت اول 

T df P. 
 پس آزمون پیش آزمون 

 میانگین تعداد
انحراف 

 معیار
 میانگین

 انحراف

 معیار 

 بهورز

 
0236912299139605109643069515-0281910

 کاردان/کارشناس

 
310194329232099229323099435-361910

 پزشک عمومی

 
060196929559019512968939115-051910
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  ساوجبالغ  پزشکان -ها کارشناسکاردان،  -زانرنتایج پیش آزمون و پس آزمون بهو .4-2جدول 

 آموزشی در مرحله اول در ارزیابی کتبی از جزوۀ

 



 نوبت اول 

T Df P. 
 پس آزمون پیش آزمون 

 میانگین تعداد
انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 

 معیار

 بهورز

 
81695529280399109802019893-861910

 کاردان/کارشناس

 
03801946295622092629126039861-0311910

 پزشک عمومی

 
9509943294910191109914009514-941910
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  ساوجبالغپزشکان  -ها کارشناسکاردان،  -زانرنتایج پیش آزمون و پس آزمون بهو .4-8جدول 

 دوم ر مرحلۀدر ارزیابی کتبی از جزوه آموزشی د

 

 نوبت دوم 

t Df P. 
 پس آزمون پیش آزمون 

 میانگین انحراف معیار میانگین تعداد
انحراف 

 معیار

 بهورز

 
80891229924019402991069126-811910

 کاردان/کارشناس

 
0020890329816219132950519131-0001910

 پزشک عمومی

 
900294899965059032980159383-911910
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 تحقیق در دو شهر نهاوند و ساوجبالغ یها نمونهوضعیت جمعیت شناختی . 2
درشاهر31روردینسااللغایتپایاانفا83درمدتیکسالاجرایطرحازابتدایاردیبهشتسال

نفراقدامبهخودکشی)شااملافاراداقادامکننادهکاهزناده983نفرودرشهرساوجبالغ655نهاوند

،باهتفکیاکجانسدوگاروهدرهاردوشهرساتانوافرادفوتشده(داشاتند.اطالعااتایاناندمانده

هایسنی،سطحسواد،وضعیتتاهل،وضاعیتشاغلی،محالساکونت،وجاودساابقهاقادامباهگروه

خودکشی،سابقهبیماریجسمانیمزمن،سابقهبیماریروانیمزمن،سابقهاعتیادباهماوادمخادر،روش

شااننتا4-4ولاجدهایسالکهدرآنخودکشیصورتگرفته،بهترتیبدراقدامبهخودکشیوماه

دادهشدهاست.

 اقدام کننده به خودکشی بر حسب جنس های آزمودنیتوزیع فراوانی  .4-4جدول 

 (31-11) سال یکدر مدت  -در دو شهر نهاوند و ساوجبالغ

 بر حسب جنس خودکشتوزیع فراوانی افراد  .4-5جدول 

 (31-11در مدت یک سال ) -در دو شهر نهاوند و ساوجبالغ

 شهر جنس آزمودنی فراوانی

 تعداد صددر

 نهاوندمرد4596233

زن5494956

 ساوجبالغمرد2192016

زن1298289

 شهر جنس آزمودنی فراوانی

 تعداد صددر

 نهاوند و  ساوجبالغمرد589801

زن40921
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 یسنّ یها گروهاقدام کننده به خودکشی بر حسب  یها یآزمودنتوزیع فراوانی  .4-6جدول 

 (31-11در مدت یک سال ) -نهاوند و ساوجبالغ شهر در دو

شهر محل 

 تحقیق
 65-51 50-41 40-3031-2526-2021-1516-11 فراوانی

More 

than 

65 

 نهاوند
23218190977432138 تعداد

3.533.32914.811.34.921.2 صددر

 ساوجبالغ
1910011961631746 تعداد

4.925.730.615.716.24.411.5 صددر
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 سنی  های گروهبر حسب  خودکشتوزیع فراوانی افراد  .4-7جدول 

 (31-11در مدت یک سال ) -شهر نهاوند و ساوجبالغ دو  در

شهر محل 

 تحقیق
 65باالی50-65 40-51 90-2641-2091-0625-0021-05 فراوانی

نهاوند و 

 ساوجبالغ

14959100 تعداد

129950196239401961593593 صددر

 

 
 سطح سواد  اقدام کننده به خودکشی بر حسب های آزمودنیتوزیع فراوانی  .4-3جدول 

 (31-11) سال یکدر مدت  -در  دو شهر  نهاوند و ساوجبالغ 

شهر محل انجام 

 تحقیق
 فراوانی

و  سواد یب

 ابتدایی

راهنمایی و 

 طهمتوسّ
 دیپلمباالتر از 

موارد ثبت 

 نشده

 نهاوند
04292942048 تعداد

209143996952296 صددر

 ساوجبالغ
652300601 تعداد

06911498490494 صددر

 

 در صفحه بعد آمده است. 4-3نمودار ستونی مربوط به جدول  *
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 بر حسب سطح سواد خودکشتوزیع فراوانی افراد  .4-1جدول 

 (31-11) سال یکدر مدت  -در دو شهر نهاوند و ساوجبالغ 

شهر محل انجام 

 تحقیق
 فراوانی

و  سواد یب

 ابتدایی

راهنمایی و 

 متوسطه
 باالتر از دیپلم

موارد ثبت 

 نشده

نهاوند و 

 ساوجبالغ

2811 تعداد

0098419014092 صددر
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 هلوضعیت تأ اقدام کننده به خودکشی بر حسب های آزمودنیتوزیع فراوانی  .4-91جدول 

 (31-11در مدت یک سال ) -در دو شهر نهاوند و ساوجبالغ 

 متأهل مجرد فراوانی شهر محل انجام تحقیق

 نهاوند 
996903 تعداد

50994891 صددر

 ساوجبالغ
011202 تعداد

45955495 صددر
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 هل وضعیت تأبر حسب  خودکشتوزیع فراوانی افراد  .4-99جدول 

 (31-11در مدت یک سال ) -در دو شهر نهاوند و ساوجبالغ

 متأهل مجرد فراوانی شهر محل انجام تحقیق

 نهاوند و ساوجبالغ 
83 تعداد

41905293 صددر



 

 
 وضعیت شغلی اقدام کننده به خودکشی بر حسب های آزمودنیتوزیع فراوانی  .4-92جدول 

 (31-11در مدت یک سال ) -در دو شهر نهاوند و ساوجبالغ 

شهر محل 

 تحقیق
 شغل آزاد خانه دار بیکار فراوانی

دانش 

 آموز
 غیره

ثبت 

 نشده

 نهاوند
56290658361041 تعداد

8959599393099601922294 در صد

 -ساوجبالغ
4821120122506 تعداد

029959925940895694490 در صد
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 وضعیت شغلی  بر حسب خودکشتوزیع فراوانی افراد  .4-98جدول 

 (31-11در مدت یک سال ) -در دو شهر نهاوند و ساوجبالغ

شهر محل 

 تحقیق
 ثبت نشده شاغل خانه دار بیکار فراوانی

نهاوند و 

 ساوجبالغ

9491 تعداد

01962995019640901 صددر
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 محل سکونت اقدام کننده به خودکشی بر حسب های آزمودنیی توزیع فراوان .4-94جدول 

 (31-11) سال یکدر مدت  -در دو شهر نهاوند و ساوجبالغ 

 

 روستایی شهری فراوانی شهر محل انجام تحقیق

 نهاوند
951238 تعداد

54954595 صددر

 ساوجبالغ
033031 تعداد

50904893 صددر







 بر حسب محل سکونت خودکشتوزیع فراوانی افراد  .4-95جدول 

 (31-11) سال یکدر مدت  -در دو شهر نهاوند و ساوجبالغ 

 

 روستایی شهری فراوانی شهر محل انجام تحقیق

 نهاوند و ساوجبالغ
69599 تعداد

006491 درصد
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 اقدام کننده به خودکشی و منجر به فوت یها یآزمودنتوزیع فراوانی  .4-96جدول 

 (31-11در مدت یک سال ) -در دو شهر نهاوند و ساوجبالغ

شهر محل 

 انجام تحقیق
 فراوانی

اقدام به 

 خودکشی

اقدام به خودکشی منجر 

 به فوت
 جمع

 نهاوند
6463655 تعداد

3896094011 صددر

 ساوجبالغ
9808983 تعداد

3193290011 صددر
 

 میزانخودکشیدر0983نفربرطبقتخمینآمارسرشماریسال298180نفروساوجبالغ081658جمعیتشهرستاننهاوند(

 درصدهزارنفرپسازمداخله(9996ودرساوجبالغ4938شهرستاننهاوند
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اقدام کننده به خودکشی بر حسب وجود سابقه اقدام به خودکشی در دو  های آزمودنیتوزیع فراوانی  .4-97جدول 

 (31-11در مدت یک سال ) -شهر نهاوند و ساوجبالغ

شهر محل 

 انجام تحقیق
 ثبت نشده بله خیر فراوانی

 نهاوند
1435059 تعداد

09015952994 صددر

 ساوجبالغ
906191 تعداد

809908911 صددر

 

 

 

 اقدام به خودکشی بر حسب وجود سابقۀ خودکشنی افراد توزیع فراوا .4-93جدول 

 (31-11در مدت یک سال ) -در دو شهر نهاوند و ساوجبالغ 

شهر محل 

 انجام تحقیق
 ثبت نشده بله خیر فراوانی

نهاوند و 

 ساوجبالغ

128 تعداد

409200984190 صددر
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اقدام کننده به خودکشی بر حسب وجود سابقه بیماری جسمانی مزمن در  یها یآزمودنتوزیع فراوانی  .4-91جدول 

 (31-11در مدت یک سال ) -دو شهر نهاوند و ساوجبالغ

شهر محل انجام 

 تحقیق
 ثبت نشده بله خیر فراوانی

 نهاوند
4816063تعداد

19991932598صددر

 ساوجبالغ
929513تعداد

890491299صددر



 
بیماری جسمانی مزمن در دو شهر نهاوند و  بر حسب وجود سابقۀ خودکشنی افراد توزیع فراوا .4-21جدول 

 (31-11در مدت یک سال ) -ساوجبالغ

شهر محل انجام 

 تحقیق
 ثبت نشده بله خیر فراوانی

 نهاوند و ساوجبالغ
103 تعداد

40925935293 صددر
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در دو روانی مزمن  یماریبه بر حسب وجود سابق یاقدام کننده به خودکش یها یآزمودن یفراوان عیتوز .4-29جدول 

 (31-11) سال کیدر مدت  -شهر نهاوند و ساوجبالغ

شهر محل انجام 

 تحقیق
 ثبت نشده بله خیر فراوانی

 نهاوند
01464080 تعداد

0958/112196 صددر

 ساوجبالغ
00925422 تعداد

236599591 درصد



 

در دو شهر نهاوند و روانی مزمن  یماریبه بر حسب وجود سابق کش خود افراد یفراوان عیتوز .4-22جدول 

 (31-11) سال کیدر مدت  -ساوجبالغ

 ثبت نشده بله خیر فراوانی شهر محل انجام تحقیق

 نهاوند و ساوجبالغ
 1 3 1 تعداد

 58 47 1 درصد









 59    پژوهش های چهارم. یافتهفصل 

 

 

 

در دو ر اعتیاد به مواد مخدّ ۀبر حسب وجود سابق یاقدام کننده به خودکش یها یآزمودن یفراوان عیتوز. 4-28ل جدو

 (31-11) سال کیدر مدت  -شهر نهاوند و ساوجبالغ

 ثبت نشده بله خیر فراوانی شهر محل انجام تحقیق

 نهاوند
41181068 تعداد

609009992596 در صد

 ساوجبالغ
9222944 تعداد

82985930099 در صد





در دو شهر نهاوند و ر اعتیاد به مواد مخدّ ۀبر حسب وجود سابق کش خود افراد یفراوان عیتوز .4-24جدول 

 (31-11) سال کیدر مدت  -ساوجبالغ

 ثبت نشده بله خیر فراوانی شهر محل انجام تحقیق

 نهاوند و ساوجبالغ
1101 تعداد

140925898 در صد
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 اقدام کننده به خودکشی بر حسب روش اقدام های آزمودنیتوزیع فراوانی  .4-25جدول 

 (31-11در مدت یک سال ) -در دو شهر نهاوند و ساوجبالغ 

روشاقدامبه

خودکشی
ساوجبالغنهاوند

درصدتعداددرصدتعداد

54082969161891مسمومیتبادارو

6139299895مسمومیتباسم

10900199تریاکمسمومیتبا

41963299حلقآویزکردن

1111گرماسلحۀ

51982195خودسوزی

0129691191ابزارتیزوبرنده

1111پریدنازبلندی

30945099سایرموارد

010950199معلومنا

219911الکل

CO112195گاز
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 فوت ناشی از خودکشی بر حسب روش اقدام  های آزمودنیتوزیع فراوانی  .4-26جدول 

 (31-11در مدت یک سال ) -در دو شهر نهاوند و ساوجبالغ

نهاوندوساوجبالغروشاقدامبهخودکشی

درصدتعداد

84190مسمومیتبادارو

0593مسمومیتباسموتریاک

42995حلقآویزکردن

90196خودسوزی

0593سایر

01011کل
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 سال  های ماهاقدام کننده به خودکشی بر حسب  های آزمودنیتوزیع فراوانی  .4-27جدول 

 (31-11) سال یکدر مدت  -در دو شهر نهاوند و ساوجبالغ

ساوجبالغنهاوند 

فروردین
5520تعداد

894594درصد

اردیبهشت
4198تعداد

690398درصد

خرداد
6142تعداد

01920198درصد

تیر
6392تعداد

0195892درصد

مرداد
6146تعداد

01920098درصد

شهریور
1141تعداد

00980199درصد

مهر
4898تعداد

199398درصد

آبان
5692تعداد

895892درصد

آذر
9324تعداد

6692درصد

دی
4324تعداد

195692درصد

بهمن
4994تعداد

696891درصد

اسفند
4508تعداد

693496درصد
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 سال  یها ماهبر حسب  کش خودتوزیع فراوانی افراد  .4-23جدول 

(31-11) سال کیدر مدت  -در دو شهر نهاوند و ساوجبالغ

نهاوندوساوجبالغ

فروردین
0تعداد

593درصد

اردیبهشت
1تعداد

1صددر

خرداد
1تعداد

1درصد

تیر
0تعداد

593درصد

مرداد
2تعداد

0098درصد

شهریور
0تعداد

593درصد

مهر
5تعداد

2394درصد

آبان
0تعداد

593درصد

آذر
0تعداد

593درصد

دی
2تعداد

0098درصد

بهمن
2تعداد

0098درصد

اسفند
0تعداد

593درصد
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 ب( فراوانی بیماران کشف شده 

 
 (نفر081658جمعیتشهرستاننهاوندنهاوند ) در  یخودکشاز  یریشگیپطرح  تیوضع .4-21جدول 

عنوان
تعداد

یشهر

تعداد

ییروستا
جمع



1181419932044034سال05یباالتحتپوششتیجمع


041536110214110@شدهیغربالگرتیجمع
8/50%

بعدازیدرمانیبهداشتمرکزدرکهیمواردتعداد

βشد.لیتشکآنانپروندهیبرایغربالگر
291936

%تاییدشدهتوسط9/3

بهفرضپزشکعمومی

به2742اینکهتمام

پزشکعمومیمراجعه

کردهباشند

آنانبهخانهبهداشتاعالمتیوضعکهیمواردتعداد

شد
01412482

ازخوراندپس5/03%

مرکزبهخانهبهداشت

5193158104بهمتخصصارجاعشد.کهیمواردتعداد
%ارجاعبهمتخصص952

پسازغربالگری

مرکزمتخصصدریمعرفباکهیمواردتعداد

شد.لیتشکآنانپروندهیبرایدرمانیبهداشت
244110



28004602412∞بهداشتیهاتعدادمواردارجاعشدهازخانه

%ارجاعازخانهبه9/9

مرکزبهداشتپساز

غربالگری

یبهداشتمرکزبعدازارجاعبهکهیمواردتعداد

دادهشد.صیتشخسالمیدرمان
011601181

جمع36+181=816

ازبهورزبهآمدهارجاع

پزشکعمومی

دادهصیتشخمتخصصسالمکهیمواردتعداد

است
666431
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@ 
         

      
  =5098 

 

β 
       

    
  =993 

 

∞ 
        

     
  =999 

 

%دیگربهپزشکمراجعهنکردهویابهپزشک65،اندکرده%بهپزشکعمومیمراجعه95**

اندگرفتهتوسطبهورزتأییدتشخیصهاشده%ازارجاع02واندکردهمتخصصمراجعه

بهشخصاتعدادینیزکهازطریقسیستمارجاعبهمتخصصمراجعهنمودهاند،نفر519اضافهبر

برایویزیترفتهبودند.متخصص

نفریکهازخانههایبهداشتبهمراکز2412%میباشدبدینمعنیکهاز6495نرخاستیگما -

(%9595)مراجعهنمودهاند816بهداشتیدرمانیروستاییارجاعدادهشدهاندفقط
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نفر(298180)ساوجبالغ  یخودکشاز  یریشگیپطرح  تیوضع .4-81جدول 

 عنوان
تعداد 

 یشهر

تعداد 

 ییروستا

  جمع

02815630380221191سال05یباالتحتپوششتیجمع

%811696313456056/21شدهیغربالگرتیجمع

یبهداشتمرکزدرکهیمواردتعداد

آنانپروندهیبرایغربالگربعدازیدرمان

شد.لیتشک

؟؟



6454150151بهمتخصصارجاعشد.کهیمواردتعداد
5/52%

متخصصدریمعرفباکهیمواردتعداد

آنانپروندهیبرایدرمانیبهداشتمرکز

شد.لیتشک

؟؟



یهاتعدادمواردارجاعشدهازخانه

بهداشت
85100492111

%توان4/4

غربالگری

بهورزانتوسط

مرکزبعدازارجاعبهکهیمواردتعداد

دادهشد.صیتشخسالمیدرمانیبهداشت
؟؟



بعدازارجاعبهکهیمواردتعداد

دادهشد.صیتشخمتخصصسالم
؟؟



 

گذاشتهشدهاستاطالعاتموردنیازاستخراجنشدهاست.سؤالدرمناطقیکهعالمت 
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 درمان اعتیادج( بیماران ارجاعی به مرکز 
 شهرستان ساوجبالغ

 برنامۀ41درطولمدتاجرایطرحتعداد اقدامبهخودکشیداشتندبهمراکزبیمارمعتادکهفکریا

میلیونریالبود91هاآنگانتحتدرمانقرارگرفتند.هزینۀدرماندرماناعتیادمعرفیوبهصورترای

بهداشتودرمانشهرستانپرداختشد.کهازسویشبکۀ

 شهرستان نهاوند

شهرستاننهاوند،هایچبیمااریDIC/MMTتنیمهتعطیلبودنمرکزدرطولمدتاجرایطرحبهعلّ

بهاینمرکزارجاعنشد.
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 مطالعه یریپذ انجام -5
باورراباهاجاراگذاشات.ایانمزبودکاهبتاوانپاروژۀییهاتیظرفنیازبهایجاد،زاجرایطرحپیشا

نیازبهبسترالزمداشت.درایانهادستورالعملهایساختاری،انسانی،مقرراتودربخشیسازتیظرف

صورتگرفت:یسازتیظرفتزیربرایپروژهاقداما
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 سازی ساختاری ظرفیت

ساختاریاقداماتزیرصورتگرفت:یسازتیظرفبهمنظور

 ؛دستاندرکارتشکیلستاداجراییمتشکلازریاستدانشگاهومعاونینوسایرافراد

 ؛بهصورترایگانهاخانوادهروانشناسیبرایاقدامکنندگانومشاورۀۀارائایجاددفتر

 ؛تلفنمستقلفراهمنمودنملزوماتالزمدفترمشاورهمانندخط

 ؛آموزشیوسیستمارجاعیهابرنامهمینبودجهالزمبرایانجامتأ

 6مقایموپزشاکروانایجادبخشبستریبرایبیمارانشدید.درشهرستاننهاوندباوجودیکنفر

.درشهرساتانشادیماتریتاحادودیباهبیمااراندادهدربخشداخلیخدماتبسیپزشکروانتخت

وخدماتبستریفراهمنشد.یپزشکروانامکانایجادتخت،اجراطولمدتساوجبالغدر

 آموزش نیروی انسانی

 ؛آموزشبهکارکنانبهداشترواندرسطوحبهورز،کاردان،کارشناس،پزشکعمومی

 ؛متونآموزشیبرایسطوحمختلفکارکنانبهداشتروانتهیۀ

 ؛وپالکاردهایآموزشیبرایعمومبروشورهاتهیۀ

 ؛توجیهمسئوالنادارات،مقاماتاستانداریوامامجمعهدرمورداجرایطرح

 ؛تربیتمشاوراندفترمشاوره

 ؛هایساوجبالغونهاوندوزشیبرایپزشکانعمومیآزادشهرهایآمبرگزاریدوره

 ؛آموزشیبرایمشاورانادارهآموزشوپرورشبرگزاریدورۀ 

 ؛گزاریآزمونوپسآزموندرهردورهرسیکیفیتفراگیرانازطریقبربر 

 کاههایگروهیازطریقسازمانمرکزیآموزشعمومیدرموردافسردگیوخودکشیتوسطرسانه

ندرشهرستانساوجبالغفراهمنشد؛اینامکاتشکیلشد،اماجلسه8درهمدان

 اجرادوشهرمحلیهادرمانگاهوشورآموزشیدرنوعبر95تهیهوتوزیع. 

هاایمختلافتاوانفراگیاریدهدکارکنانبهداشترواندردورهنشانمییادورههاینتایجآزمون

قیتنسبیبهورزانورابطینبهداشتیدرمطالبآموزشیمربوطبهخودکشیرادارند.ازسویدیگرموفّ

 لگریاست.غربالگریاختاللافسردگینیزحاکیازتواناییآناندرکشفافسردگیازطریقغربا
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 ها رات و دستورالعملمقرّ

 ؛هایثبتاقدامبهخودکشیوخودکشیبرایسطوحمختلففرمتهیۀ

 ؛هایثبتاختاللافسردگیدرسطوحروستاییوشهریفرمتهیۀ

 هایارجاعبینسطوحمختلففرمتهیۀPHC؛ 

 ؛فرمغربالگریبیماریافسردگیوافراددرمعرضخودکشیتهیۀ 

 ؛دوشهریهامارستانیباقدامکنندگاندرمرحلهتریاژثبتآمار 

 جدیادازساویبرخایکارکناانماننادمسائولینتریااژدرهایجدید،درخواستوظیفۀکمیلفرمت

ثباتافساردگیویهاافارمثبتافسردگیوخودکشیدربیمارستان،تکمیلیهافرمبیمارستان،تکمیل

ونیزپزشاکانارجاعدرمراکزبهداشتیودرمانیشهر،برگزاریدورهآموزشیبرایکاردانانوبهورزان

هاادانشاگاهستاداجراییطرحبهویژهمعااوندرماانوبهداشاتیبۀنیازبهمصوّعمومیشاغلدرشبکه

ونیزکارکنانمربوطههامارستانیبیسداشتکهپسازمذاکراتالزموپیگیریحضوریومستقیمباری

پسازچندجلسهانجامشد.

 بودجه و اعتبار طرح

،گرددیمارسالهادانشگاهکهازسویدفتروزارتبهداشتتدوینوبرایاجرابههاطرحگونهنیابرای

راددرنظرگرفتهوپاداشبهسایرافدستاندرکارقاعدهایناستکهاعتباریبرایپرداختبهکارکنان

بودکهبارهاازسویهمکاراندرسطوحمختلفکهبااینپروژهدرهاردوشهرساتانیانکتهشود.این

شد.همکاریداشتندبیانمی

نطارحدرزمانتدوینطرح،مسئوالنوقتدفتربهداشاتروانوزارتبهداشاتبارایاجارایایا

ایانپاداشبهافرادهمکاردرنظرنگرفتند.منطقوتوجیهآنانکارکنانویاۀالزحمحقاعتباریبهعنوان

ادغامطرحپیشگیریازخودکشیاستکهدرصاورتباهدساتآوردنبودکهاینطرحپایلوتبرنامۀ

تعمیمپیداکردهودرقالبیکطرحملیبهتدریجبهاجرادرخواهادآماد.هااستاننتایجمثبتبهسایر

طارحماورد«امکانانجاامپاذیری»صورتدرنظرگرفتناعتباربرایپرداختاینپاداشازاینرودر

قیافتهاست.چراکهبااختصاصیکاعتباراضافیتحقّ،شکخواهدبود

انجامپاذیرفت«آموزشآبشاری»درهمینراستا،آموزشکارکنانسیستمبهداشترواننیزبهروش

کارشناسبهداشترواناساتانپزشکروانختنشد.درروشآبشاری،سانپردابهمدرّیاالزحمهحقو
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الزمرادادهوویباهکارشاناسشهرساتانوپزشاکانعماومییهاآموزشبهکارشناسبهداشتروان

خودمتونآموزشیرابهکارشناسانوکاردانانمراکازهنوبۀنماید.پزشکاننیزبآموزشالزمرامنتقلمی

دهند.روستاییوبهورزانآموزشمیدرمانی-بهداشتی

 بحث در نتایج -1
 یشناخت تیجمعمشخّصات 

درهردوشهرستانتعدادزناناقدامکنندهبهخودکشیبیشاترازماردانباود.ایاننسابتدر: «جنس»

سهبرابربود.نهاوندتفاوتزیادینداشتولیدرساوجبالغتقریباً

بیشترینگروهتحصیلیدرگروهراهنماییومتوسطهقرارداشتند.« :تتحصیال»

قرارداشتند.95-25بیشترینافراداقدامکنندهبهخودکشیدرگروهسنیدوشهرستاندرهر: «یسنّ»

لهّاشترولیدرساوجبالغدرافارادمتأاقدامبهخودکشیدرشهرستاننهاونددرافرادمجردبی« :لهّأت»

.بودبیشتر

.بیشتربودآموزاندانشودارخانهشغلیزنانیهاگروهرستاندردرهردوشه« :لاشتغا»

درهردوشهرستاناقدامبهخودکشیدرمناطقشهریبیشترازمناطقروستاییبود.« :تمحل سکون»

اقدامباهخودکشایروشتریندرهردوشهرستانشایع: «یهای اقدام به خودکشی و خودکش روش»

مسمومیتباداروبود.

 اثر مداخله در میزان خودکشی

نتایجاینمطالعهنشاندادکهپسازیکسالمداخلهبهصورتغرباالگریوکشافبیماارانمباتالباه

الزم،دریهاامشااورهۀارائاوهااآندکشیودرماندارویایافسردگیوسایرافراددرمعرضخطرخو

.ازاقدامکنندگانبهفوتمنجرشدهاست%2/9%ودرشهرستانساوجبالغ4/9وندشهرستاننها

جمعیتدرهمانسالبهازایهرصدهزارنفرجمعیتنرخفوتناشیازخودکشای،برحسبآمار

نفربودهاست.نرخفوتناشیازخودکشیدریکسالقبلازمداخله4.8ودرساوجبالغ5درنهاوند

فوتبهازایصدهزارنفرجمعیتبهنرخجمعیتساال96)33نفردرسال21درشهرستاننهاوند

فاوتباهازایصادهازارنفارباهنارخ6/9فوتناشیازخودکشی)4شهرستانساوجبالغ(.در31

(ثبتشدهاست.31جمعیتسال
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 آمار اقدام به خودکشی و فوت ناشی از خودکشی  مقایسۀ .8-1جدول 

 38و  33 یها سالهای نهاوند و ساوجبالغ مربوط به  در شهرستان

 خودکشی اقدام به خودکشی

8811 8811 8811 8811 
نهاوند


9456469571

ساوجبالغ


07308748



 

ر بووده  آیا کشف بیماران افسرده و در معرض خودکشی در کاهش نرخ خودکشی موثّ

 است؟
درخودکشایطارنتایجحاصلازاینمطالعهنشاندادمیزانکشافبیمااریافساردگیودرمعارضخ

نفارجمعیاتهزاربهازاینفر8/9،غربالگریدرآنبهاجراگذاشتهشدکهپرسشنامۀ،شهرستاننهاوند

تفقدانمواردثبتشدهدرشهرستانساوجبالغامکاناینبررسیوجاودنداشات.دربودهاست.بهعلّ

تاوانرسادیمانفرباودهاساتباهنظار9111نفربهازای9مقایسهباطرحخرمآبادکهمیزانکشف

رستاننهاوندبهتربودهاست.ولینبایدازنظردورداشتکهبهعلتاستیگمابرخایازغربالگریدرشه

شاهرنهاونادمراجعاهنماودهودریپزشکروانصبهمتخصّبیمارانکشفشدهتوسطبهورزانمستقیماً

خنارکاهرسادیماازاینروبهنظار.اندنرساندهرابهثبتیاپروندهرکزبهداشتمحلسکونتخودم

باشد.غربالگریباالترازاین

(میزانکشفبیماریشدید)اسکیزوفرنیا،دوقطبایوافساردگیشادید(را41شاهمحمدی)مطالعۀ

عاه.نتاایجیاکمطالاندادنفارجمعیاتنشا9111باهازای1/1بهتنهااییراوافسردگیشدید1/9

نشااندادکاهتاوانکشاف PHCدرادغاامبهداشاتروانایدرهاایماریبسیستماتیکدرموردکشف

(.نتیجاهGharaee et al. 2009)()51باودهاسات14/2تاا17/1باینیپزشکروانشدیدیهایماریب

بااینوجودانتظارمیرودکهمیازانغرباالگریباشد.هایفوقمیغربالگریدرمطالعهحاضرمشابهیافته
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%دریکسالاست.علات5رفقطمیزانافسردگیماژوررادرنظربگیریماینمیزانبیشترازاینباشد.اگ

کمبودننرخغربالگریرابایددرمواردزیردانست:

 عدمغربالگریتمامجمعیت .9

 پرسشنامهغربالگریتکمیلنشدهبودروشغربالگریناقصبطوریکهازتکتکاعضاءخانواده .2

نرخاستیگما)نسبتدرصدتعدادمراجعهکردهباهپزشاکمرکازدراینمطالعهوجوداستیگما. .8

%از85.5%بودهاست.یعنیتنهاا64.5بهداشتیدرمانیروستاییبهکلمواردارجاعدادهشده(

کلمواردارجاعدادهشدهبهپزشکمراجعهنمودهبودند،ایندرحالیاستکهمیزانمراجعهباه

ستکهازسویپزشکعمومیبهمتخصاصارجااعدادهشادهمتخصصبیشترازتعدادیبودها

بود.

کاهمیازانخودکشایدرطاوریهنتایجاینپژوهشبیندوشهرنهاوندوساوجبالغمتفاوتاستب

تآنرادردوموردزیرجستجوکرد:ساوجبالغافزایشودرنهاوندکاهشیافتهاست.شایدبتوانعلّ

کاهدرطوریهگریجمعیتتحتپوششبهترعملنمودهاست،بشهرستاننهاونددرپوششغربال .9

%جمعیتتحتپوششمناطقروستاییبرایکشفبیماراندرمعرضخودکشیو52شهرستاننهاوند

 %بودهاست.29اینرقمبرایشهرستانساوجبالغکهیحالدر،افسردگیغربالشدند

سارپایی ECTازابتدایطرحتالشبراینبودکهبتوانبرایبیمارانکشفشدهخادماتبساتریو .2

%5فانهتاپایانطرحاینمنظورعملینشد.فرضمجریاانطارحایانباودکاهسّراهاندازیشودکهمتأ

جمعیتتحتپوششمبتالبهافسردگیشدیدودرمعرضخودکشیقرارخواهنادگرفاتکاهازایان

سرپاییپیداخواهندنمود.بهاینترتیببراسااسجمعیاتECT%نیازبهخدماتبستریویا9تعداد

نیازبهخدماتبستریخواهندداشت.سالکیبیماردرطی921احتماال283139ً
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   طرح یها چالش

 یخودکش از یریشگیپ

 نقاط ضعف
)تارسازانا پروندهندارندلیبهتشکیلیخودتمایماریبیتترسازافشابهعلّمارانیبمعموالً .0

 ؛ی(اجتماع

ارجااعباهمرکازبهداشاتۀدرخانایلگرغرباا)طارحیطوالنییاجرااتیوعملندیفرآ .2

 ؛شودمیازادامهطرحمارانیبیوخستگی،کهباعثسرگردان(صرجاعبهمتخصّابهداشت

ویصاتخصّمارساتانیوتاراکمبیتشالوغصباهعلّامواردمراجعهباهمتخصّاۀیکلتیعدمرضا .9

 ؛یبامواردارجاعمارستانینکردنبیهمکار

ۀنایوهزیصتخصّمارستانی)مراجعهبهبشودمیمارانیبیکهباعثدلسردمارانیبیطرحبراۀنیهز .4

 ؛(درمان

مشاکالتریمعتقدندکهاگارساامارانیبمارانیبیبرایروانیمشکالتروحتیعدماولو .5

 ؛رفعخواهدشدهاآنیروانیحلوفصلشودمشکالتروحهاآن

 ؛بهعموممردمصورتنگرفتهبودیاطالعرسانۀپروژیقبلازاجرا .6

لیا،کماکنماودنبهاورزاندرتکمهااساؤال،درکنکردنتمسخریکهازروینادرستهایجواب .1

 ؛توسطخودبهورزانبهسؤاالتدادهشدهبودهانامهازپاس یتعدادلیوتکمهاپاس 

 ؛صومکانمناسبوعدموجودپزشکثابتتماموقت،پزشکمتخصّرویکمبودن .8

 ؛باشددائمیدیطرحبا .3

مرکازباهماًیمساتقیکردتادرصورتداشتنمشکالتروحیبهمردماطالعرساناًمیمستقتوانمی .01

بهورزاننسبتباهرایزبهداشتوبهورزازپروسهحذفشود.ۀخانۀکنندومرحلبهداشتمراجعه

 ؛شودمیحفظشتریمحرمانهبودنطرحببیترتنیبددارند.ییافرادمنطقهآشنا

 ؛ییصدرمرکزروستاشدهتوسطمتخصّزیتجوینبودنکاملداروها .00
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هاافارمعلتعدمبرگردانادنهب)باشدنمیموجودبرابرهایفرمشدهباتعدادیتعدادافرادغربالگر .02

 ؛ی(ماریترسازان بایعلتمهاجرتهتوسطافرادب

 ؛کنندمیفرمامتناعلی(ازتکمی)خودکشفرممذکورعنوانعلتهازافرادبیتعداد .09

 ؛ازخانهبهداشتبهمرکزیمواردارجاعۀرکزوعدممراجعتحتپوششمیروستاهایپراکندگ .04

ازیماالتیاوعدمحمایکارۀعلتمشغلهبیطیطرحتوسطپرسنلمحیجهتاجرازهینبودنانگ .05

 ؛اجراکنندگان

 ؛مارستانیارجاعشدهبهبمارانیبیریگیجهتپیمناسبوکافزاتیعدموجودتجه .06

 ؛سالبهخانهبهداشت05یتمامافرادباالۀعدممراجع .01

 ؛سؤاالتشتریبگوییکلیونگریسطحی .08

 ؛هافرمدرپخشنیرابطفیضعیهمکار .03

 ؛طرحیعدمنظارتپرسنلستادبهداشترواندراجرا .21

 ؛یدرمانیومتخصصبهمراکزبهداشتمارستانیازبخوراندپسنداشتنفرم .20

 ؛کمبودوقتپرسنل .22

 ؛مارانیبۀبهداشتوعدممراجعۀمراکزبهداشتازخانۀدور .29

 ؛ییوقضایقانونهایپیگیریرازلحاظموادمخدّمربوطبهمصرفترسازپاس بهسؤاالت .24

یودرخواساتجهاتحضاوردرمطابشخصاهاادرمانگااهبهنیبهمراجعیکافییعدمپاسخگو .25

.نیصمتخصّ
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 تقوّ نقاط
 ؛تحتپوششتیبهداشتروانجمعتیازوضعیآگاه .0

 ؛افراددرمعرضخطرییشناسا .2

 ؛بربهداشتروانیآموزشهایبرنامهتمرکز .9

 ؛بهمشاورهدارندازینکهیافرادییشناسا .4

؛افرادنیوتسکیعلتآگاههقهبطدرمنیکاهشخودکش .5

ندارند(وتحتدرماانیخودآگاهیماریازبکهیدرافرادازافرادسالم)خصوصاًمارانیبیغربالگر.6

؛افرادنیرارگرفتناق

؛ازانجاممجددآنبامشاورهوآموزشیریشگیوپاندداشتهیاقدامبهخودکشکهیافرادیغربالگر.1

    .روانیهایماریبپرسنلازشتریوشناختبیآگاه.8
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 هاشنهادیپ
یمشابهبرایپیشاگیریابرنامهشودیمنظربهنتایجحاصلشدهوتأییدامکاناجرایاینبرنامه،توصیه

اینبرنامهرابهمنظورعملیاتیشدنوازبینرفاتنخطارشکسات،توانیمدرآید.اجراازخودکشیبه

ییکهداراینرخباالییازخودکشیهستندونیزداوطلباجرایاینبرناماههااستانمرحلهبهمرحلهدر

یهاارساانهقیاطارحازطرغیتبلیالزمرادارندبهاجرادرآورد.هاساختبودهوشرایطاجراییوزیر

کنندهباشد.تواندبسیارکمکرسانیواعتمادسازیدربینمردم،میایاطالعبریعموم





 رتقدیر و تشکّ
اجتماعی،-محترمسالمت،مدیرکلسالمتروانیازوزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکی،معاونت

سپاساگزاری،دفتربهداشتروانکهبرنامهومقدماتالزمبارایاجارایایانطارحرافاراهمنمودناد

شود.می

دودانشاگاهکاهدراجارایایانهعلومپزشکیایرانوهمدانوهیأترئیسۀیسمحترمدانشگاازرئ

گردد.طرحکمالهمکاریراداشتند،قدردانیمی
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«به نام خدا»

اینپرسشنامهبرایغربالگریبیماریافسردگیودرمعرضاقادامباهخودکشایدرجمعیاتعماومی

زیارباایهااساؤالساختهشدهاست.برایتکمیلآنازمُراجعخودبخواهیدکهدرمقابلهارکاداماز

)*(کاهدارایعالماتیساؤاالتپاسا دهاد.درماوردهااآنبلهیاخیربهیهاجوابانتخابیکیاز

هفته2روزهای،حالتروانیخودرابرایبیشترهاسؤال،ازآزمودنیبخواهیدکهبرایپاس بهباشدیم

روزیابیشتردرهفته(درنظرگرفتهوپاس دهد.4)گذشته

 بله ؟*دهیدمیآیاکارهایعادیوروزمرهخودرابافشاروبهسختیانجام 9

 

خیر

 بله ؟*رویدمی،زودازکورهدرشویدمیآیازودعصبانی 2

 

 خیر

 بله ؟ایدداشتهآیاموادمخدرتاکنونحداقلبهصورتتفننیمصرف 8

 

 خیر

 بله ؟*کنیدمیکفایتیارزشی/بیهودگی/بیآیااحساسبی 4

 

 خیر

 بله ؟ایدداشتهآیاسابقهآسیبزدنبهخودهنگامعصبانیت 5

 

 خیر

 بله ؟*کنیدمیآیااحساساندوهوافسردگی 6

 

 خیر

 بله آیاسابقهبیماریاعصابورواندارید؟* 7

 

 خیر

 بله ؟*کنیدنمیهستید،احساسنشاطحوصلهبیآیا 3

 

 خیر

 خیر بله ؟*کنیدمیآیااحساسدرماندگی 1

 خیر بله ؟*کنیدیمآیاآرزویمرگ 91

 خیر بله                                       *(؟)دایبودهآیابهفکرخودکشی 99

 خیر بله ؟ایدداشتهآیاسابقهاقدامبهخودکشی 92



 36ها     ضمیمه

 

 غربالگری ۀای تکمیل پرسشنامراهنم

ازیمراجاع،هااساؤالپرسیدویاادرپاسا باهباینگونهازمراجعخودتوانیمراهاسؤالهریکاز

زیراستفادهنمایید.توضیحات

کاهدیاکردیماروزدرهفته(،احسااس4)حداقلگذشتهتاحاالهفتۀ2:آیادربیشترروزهای0سؤال

راهااآنمحالانجاا؟حسودیدهیمودرابادشواریوسختیانجامزندگیخکارهایعادیوروزمرۀ

نانجامکارهایتانراندارید؟ندارید؟خستههستید؟جا

فردیعصابیخانواده؟شمارادرمنزلودیرویمفوریازکورهدر؟دیشویم:آیازودعصبانی2سؤال

بااچااقورویپوسات؟آیاشدهدرزمانعصبانیتبهخودآسیببرسانید؟ماثالًشناسندیموپرخاشگر

خودخطبیاندازید؟

خاودکمانندتریاک،شیره،شیشه،حشیش،کرک،وغیرهدرطاولعمارریامحرّ:آیاموادمخد9ّسؤال

؟دیاداشتهصرفم

روزدرهفتااه(،احساااس4)حااداقلهفتااهگذشااتهتاااحاااال2:آیااادربیشااترروزهااای4سااؤال

خودرافردیباهدردنخاور؟یاآمدیم؟یعنیازخودتانبدتاندیکردیمیتیکفایب/بیهودگیویارزشیب

نیستید؟یااینکهاعتماادباهنفاسضاعیفیبهدردبخورگفتندیم...امادریاپدری؟مثالًدیکردیمتلقی

داشتید؟

تیزمانندچاقورویپوساتخاودیالهیوسراکتکبزنید،یابا:آیاشدهدرزمانعصبانیتخود5سؤال

خطبیاندازیدوبههرروشدیگربهجسمخودآسیببرسانید؟

احساسغم،انادوهویاادرهفته(،روز4هفتهگذشتهتاحاال)حداقل2:آیادربیشترروزهای6سؤال

؟پکرشدید؟دلودماغهیچیرانداشتید؟دیکردیمافسردگی

؟آیااباهخااطراباتالباهبیمااریدیاداشتهودسابقۀبیماریاعصابوروان:آیادرطولعمرخ1سؤال

؟دیانمودهکنوندارویاعصابمصرفتاعصبی
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راشاادانچیازیدلتاروزدرهفتاه(،4تهتاحااال)حاداقلهفتهگذش2:آیادربیشترروزهای8سؤال

؟یااینکهدرطیهفتهگذشاتهتااحااالکندینمشماراخوشحالیاحادثه،چیزییاکسیویاکندینم

؟دیشدینمشادینداشتید؟ازتهدلشاداحساسنشاطو

درهفته(،دربرابارمساائلروزمارۀروز4هفتهگذشتهتاحاال)حداقل2:آیادربیشترروزهای3سؤال

حساسنومیدیداشتیدآیااحسااس؟آیاادیکردیماندگی،ناتوانی،عجزویاضعفزندگیاحساسدرم

؟دییآینمگذشتهازانجامکارهایتانبرکهماننددیکنیم

ززنادگیبمیریادواخواهادیما؟دلتااندیااشاده؟اززندگیخستهدیکنیم:آیاآرزویمرگ01سؤال

خالصشوید؟

خودرابکشید؟آیااباهفکارکشاتنخاوددیخواهیمکهدیاشدهقدراززندگیخسته:آیاآن00سؤال

هستیدتاازفشارزندگیراحتشوید؟

باخوردنسم،قرص؟مثالًدیادادهیکهخودرابکشیدانجامکنوناقدام:آیاازابتدایزندگیتا02سؤال

 یاهرروشدیگر؟

 

برشپرسشنامهیکیازدوحالتزیربودهاست:**نقطۀ

 .یاباالترازکلپرسشنامه6داشتننمرۀ .0

.02یا00سؤالمثبتبودنیکیازدو .2
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 و ها برنامه

 منابع آموزشی
 

 

 

 

 

 

 

  



 31ها     ضمیمه

 

 

 (ن ...اجرایی پیشگیری از خودکشی در نهاوند، آموزش آبشاری )تا پایا برنامۀ

 

 همدان یپزشکدانشگاه علوم 

 یبهداشتمعاونت 

 شهرستان نهاوند «یخودکشاز  یریشگیپطرح » یآموزشجلسات  یبند زمانجدول 

 ن(شهرستا یبهداشت کارکنان)

 سخنران گروه هدف ساعت خیتار فیرد

1 11/7/88 
11- 9 

 صبح
 ینیحس دکتر یآقا یدرمان یبهداشت مراکز پزشکان

1 11/7/88 
11- 9 

 صبح

 یها کاردان – رابط انیمرب – یستاد کارشناسان

 ها یماریبمبارزه با 
 ینیحس دکتر یآقا

3 11/7/88 
11- 9 

 صبح
 طیمحخانواده و بهداشت  یها کاردان

 دکترخانم 

 فر فروزان

1 11/7/88 
11- 9 

 صبح
 ینیحس دکتر یآقا گروه اول مارستانیباورژانس  پزشکان

5 18/7/88 
11- 9 

 صبح
 بهورزان زن

 دکترخانم 

 فر فروزان

1 33/7/88 
11- 9 

 صبح
 بهورزان مرد

 دکترخانم 

 فر فروزان

 ینیحس دکتر یآقا مارستانیباورژانس  پزشکان 9 -11 8/8/88 7



 11ها     ضمیمه

 

 گروه دوم صبح

 

 شهرستان نهاوند یخودکشاز  یریشگیپطرح  یآموزش یها کالس یبند زمانجدول 

 ن(شهرستا یفرمانداربه  یشنهادیپ)

 سخنران گروه هدف خیتار روز فیرد

ینیحسدکتریآقا آموزش و پرورش نهاوند8/3/88شنبه01

ینیحسدکتریآقا آموزش و پرورش بخش خزل00/3/88 شنبه24

فرفروزاندکترخانم دانشگاه آزاد01/3/88 شنبه93

ینیحسدکتریآقا امداد تهیکم08/3/88 شنبه44

فرفروزاندکترخانم نور امیپدانشگاه 03/3/88 شنبه55

فرفروزاندکترخانم یبدن تیتربدانشگاه 20/3/88 شنبه6

ینیحسدکتریآقا یستیبهز22/3/88 شنبه11

فرفروزاندکترخانم یکاربرد یعلمدانشگاه 28/3/88 شنبه8

فرفروزاندکترخانم یانتفاع ریغدانشگاه 23/3/88 شنبه31

 فرفروزاندکترخانم یسوادآموزنهضت 0/01/88 شنبه013

 فرفروزاندکترخانم ن()برادرا هیعلمحوزه 9/01/88 شنبه005

 فرفروزاندکترخانم جیبس3/01/88 شنبه024

 فرفروزاندکترخانم هالل احمر09/01/88 شنبه091

 فرفروزاندکترخانم یخصوصبخش  پزشکان05/01/88 شنبه043

 فرفروزاندکترخانم ارانیدهبخشداران و 03/01/88 شنبه05

 فرفروزاندکترخانم شهر یشوراشهرداران و 22/01/88 شنبه063

 فرفروزاندکترخانم )خواهران( هیعلمحوزه 24/01/88 شنبه015

ینیحسدکتریآقا زنان یها 21/01/88NGO شنبه081



 19ها     ضمیمه

 

فرفروزاندکترخانم (9) نبازنشستگا28/01/88 شنبه032

فرفروزاندکترخانم (2بازنشستگان )91/01/88 شنبه214

  



 12ها     ضمیمه

 

 :رندهیگافراد آموزش 

 :؛رستانیدبوییراهنمامقاطعنیمشاورویپرورشانیمربّ،رانیمدسازمانآموزشوپرورش 

 ؛تحتپوششیخانوارها:زنانیستیبهزسازمان 

 ؛تحتپوششیخانوارهازنانه(:امدادامامخمینی)رۀتیکم 

 ؛انیجیبس:جیبسسازمان 

 ؛هاللاحمرنیداوطلب:سازمانهاللاحمر 

 ؛:طالبهیعلمحوزۀ 

 ؛:معلمانیآموزسازماننهضتسواد 

 (1بازنشستگان:)؛یاجتماعنیتأمبازنشستگان 

 (2بازنشستگان:)ریساحومسلّیروهاینبازنشستگان.

 
  



 18ها     ضمیمه

 

 

 مشاوران و شرح وظایف آنان برنامۀ

 

 ؛آموزشبهبیمار

 ؛آموزشبهخانواده

 ؛پیگیریبیمار

 ؛ثبتاطالعات

 ؛ویزیتبیماردربیمارستانوبرقرارارتباط

 ؛وآموزشآنانهابخشیارتباطباپرسنلاورژانسوبرقرار

 ؛برقراریارتباطباپرسنلپذیرشاورژانسوآموزشآنان

 پرسنلسیستمثبتاطالعاتبیمارستانبرقراریارتباطبا. 
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 منابع آموزشی برای پزشک عمومی:

؛جزوهآموزشیدرمانداروییافسردگی .0

 ؛مدیریتدرمانبیماراقدامکنندهبهخودکشی .2

 .بروشورآموزشیافسردگی .8

 منابع آموزشی برای کارشناس بهداشت روان:

.خودکشیجزوهآموزشیبرایمشاورهبافرداقدامکنندهبه .0

 منابع آموزشی برای کاردان:

 ؛جزوهتشخیصبیماریافسردگی .0

.نحوهتکمیلپرسشنامهغربالگری .2

 منابع آموزشی برای بهورز:

؛جزوهتشخیصبیماریافسردگی .0

 .نحوهتکمیلپرسشنامهغربالگری .2

 منابع آموزشی برای رابط:

؛جزوهتشخیصبیماریافسردگی .9

.نحوهتکمیلپرسشنامهغربالگری .4

 منابع آموزشی برای فرد اقدام کننده به خودکشی:

.بروشورآموزشی .0

 فرد اقدام کننده به خودکشی: منابع آموزشی برای خانوادۀ

بروشورآموزشینحوهرفتاربافرداقدامکننده .0

چارتبرنامهاجراییطرحپیشگیریازخودکشیدرشهرستاننهاوند
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 یها فرم

 ثبت و ارجاع 
  



 16ها     ضمیمه

 

 

 فرم ثبت مراجعات بیمار  

 گرددیممرکزبهداشتیودرمانیتکمیلاینفرمتوسطپزشک.

 گرددیموناولتاری ویزیتبیمارثبتدرست.

 شودیمستوندومعالیمبیمارینوشتهدر.

 گرددیمثبتدرستونسومداروهاییکهبرایبیمارتجویزشده.

 گرددیمتبعدیبیماردرستونسومقیدتاری ویزی.

 شودیمینگهدارخانوارفرمدرپروندهاین. 

 

 
بسمهتعالی

 فرم ارجاع رابط بهداشتی

 

  تاری مراجعه:.................................یمرکزبهداشتیدرمان

  ...لشغ...نس...یخانم/آقا

...همشکوکب

.شوندیمجهتویزیتپزشکمعرفی



 ...ینامرابطبهداشت
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 بسمهتعالی

 فرم ارجاع رابط بهداشتی

تاری مراجعه:.........................................یمرکزبهداشتیدرمان

...لشغ...نس...یخانم/آقا

 ...همشکوکب

.شوندیمجهتویزیتپزشکمعرفی

...ینامرابطبهداشت

  

 

 

فرمارجاعبهمراکزباالتردانشگاهعلومپزشکیخدماتبهداشتیدرمانیتهران/همدان                

مرکزبهداشتشهرستاننهاوند



.............................:..........................به

خانوار:شمارۀ...یاز:مرکزبهداشتیدرمان





...رعلتمراجعهبیما...نس...ینامونامخانوادگ

...هتشخیصاولی

...هکارهایانجامشد

...............................نیازبیماربه:........................................................

ناموامضاءپزشک

 تاری :
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...یبه:مرکزبهداشتیدرمان

شمارهخانوار:.............................................................از:..







...ص........باتشخی... تاری...ینامونامخانوادگ

... درمانبابستریودرتاری

...تپسازمعالجا

...شبهبیمارستانوبخ... الزماستدرتاری

مراجعهنمایند....ربهآقایدکت



ناموامضاءپزشکمعالج

 

 

 

 

  



 11ها     ضمیمه

 

معاونت بهداشتی - دانشگاه علوم پزشکی تهران/همدان

 ساوجبالغشهرستان 

 موارد افسرده فرم گزارش ماهیانۀ

...لسا...هما...یمرکزبهداشتیدرمان

نامگزارشگر:

جمعیتپوششتحتپوشش:

نام و نام  ردیف

 خانوادگی

 سابقۀ محل سکونت شغل لهّتأ تحصیالت سن جنس

 افسردگی 

 سابقۀ

 خودکشی

























  

 

        



















واحدبهداشتروان،تهیهوتنظیم:مرکزبهداشتشهرستاننهاوند



 911ها     ضمیمه

 

 افسردهموارد  فرم گزارش ماهیانۀ

 گرددیموسطکاردانآنمرکزتکمیلاینفرمبهصورتماهیانهدرمرکزبهداشتیودرمانیشهریت. 

 پزشکبهمرکزبهداشاتیوتکمیلآنبراساسمراجعینیاستکهتوسطرابطبهداشتیبرایویزیت

لایویازبیمااریدرمانیمعرفیشدهاست.تشخیصافساردگیباراسااسنظارراباطوداناشفع

 .ردیگیمافسردگیصورت

 گرددیمتان،واحدبهداشتروانارسالفرمتکمیلشدهبهصورتماهیانهبهمرکزبهداشتشهرس. 

 بهداشتشهرستانواحادبهداشاتروان،اطالعااتکزدریافتیدرمریهافرمسیوآنالیزپسازبرر

.گرددیمهبهمرکزبهداشتاستانارسالمربوط

 گرددیممربوطهاطالعاتآنثبتیهاستوندرهریکاز.

 یمااریافساردگیازبییهاادورهنیازقابالًکهبیمار،درصورتی«هافسردگیسابق»درستونمربوطبه

 .گرددیمداشتهاست،ثبت





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 919ها     ضمیمه

 

 فرم ثبت مراجعات بیمار 

 داروهای تجویز شده سیر بیماری تاریخ

 

 بعدی تاریخ مراجعۀ

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


