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 و رفتار خودکشی 91-کووید
 

از بددو یدیددایدد خدود در               91-عالم گیری کووید

( تدا بد         9911مدیدیدی ذر ر           9191دسامبر سال   

مدیدیدی ذردودریدور            9191امروز، رگوست سدال      

(، یعنی ظرف مدت ده ماه، با گسترری بداور   9911

نکردنی، تمام کشورهای جوان را مدتدا در سداخدتد            

است. ب  هنگام نگارش این سدرمدلدالد ، تدعدداد            

مبتییان ب  بیماری از بیست و دو میلیون نفر و   

تعداد مرگ ناری از بیماری از هشدت دددهد ار      

نفر، فراتر رفت  است. این عالدم گدیدری هدودره           

جوان را ب  طور کلی تغییر داده و هدر روز جدلدوه          

جدیدی از ا رات مخرب رن بر زندگی انسداندودا،      

 نمایان می گردد.

تا یرات مخرب این عالم گیری، تمام جنب  های 
زندگی انسان ها از سیمت گرفت  تا اقدتددداد و        
فرهنگ را در برگرفت  است. از ندردر سدیمدت،            
هم  ابعاد رن از سیمت فدید یدکدی تدا سدیمدت            
روانی دستخوش ددمات اساسی رده اسدت کد      
رناخت دقیق این ددمات، نیازمند بررسی هدای  
علمی، توسط متخددین مرتبط می بارد. یکدی از     
جنب  های سیمت روان این عالم گیری، بررسدی  
 تا یرات رن بر روی رفتارهای خودکشی است.   
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دانشمند متخصص    44به منظور بررسی علمی تاثیرات این عالم گیری بر روی رفتارهای خودکشی در همان ابتدای عالم گیری، گروهی متشکل از                         

خودکشی، تشکیل شد. این دانشمندان تصمیم گرفتند تا در تالشی هماهنگ، به بررسی تاثیرات این بیماری بر روی رفتارهای                     ز  در زمینه پیشگیری ا   

 International COVID-  Suicide   91-خودکشی بپردازند. این گروه، به همکاری پژوهشی بین المللی پیشگیری از خودکشی کوید              

Prevention Research Collaboration (ICSPRC)                 ملقب گردید. نخستین تالش این گروه، چاپ مقاله ای در نشریه

بر روی رفتارهای خودکشی و راه های مقابله با آن،            91-بود که در آن، ارزیابی گروه از تاثیرات احتمالی کووید           Lancet Psychiatryمعتبر  

 (.9مورد بحث و بررسی قرار گرفته است )

اعضاء از  ذب  در مرحله بعد، اعضاء این گروه که نمایندگانی از کشورهای با درآمد کم، متوسط و زیاد از بیست کشور جهان بودند، تصمیم گرفتند تا با ج                          

سایر کشورها، دامنه فعالیت های خود را افزایش دهند. آنها همچنین موافقت کردند که ضمن تبادل تجربیات دست                    

اول پژوهشی خود، از دوباره کاری های پژوهشی جلوگیری به عمل آورند. در همین رابطه، تالش دوم این گروه،                        

است که در آن، ضرورت همکاری های هر چه بیشتر بین المللی و به کار                 Crisisچاپ مقاله ای در نشریه معتبر       

 (.2بردن شیوه های صحیح پژوهش، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است )

بر   91-در همین رابطه، این شماره از بولتن جمعیت پیشگیری از خودکشی ایران نیز عمدتا به موضوع تاثیرات کووید                    

روی رفتارهای خودکشی اختصاص یافته است که تقدیم خوانندگان فرهیخته می گردد. راقم این سطور، مطالعه دو مقاله                   

و مقاالت مندرج در این شماره از بولتن           91-منتشر شده از همکاری پژوهشی بین المللی پیشگیری از خودکشی کوید           

 جمعیت را به همه عالقمندان مبحث پیشگیری از خودکشی توصیه می نماید.

 

 دکتر محسن رضاییان                        

 رییس جمعیت علمی ییشگیری از خودکشی ایران  
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اندازی درمانگاه پیشگیری از خودکشی راه   

(، جمعیت علمی پیشگیری از خودکشی ایررا  در اداهره          0202با توجه به نزدیکی روز جهانی پیشگیری از خودکشی )

فعالیتهای واالی خود که در راس آ  گسترش و پیشبرد تحقیقات در زهینه خودکشی و پیشگیری از خودکرشی اترت،    

هم اکنو  در عرصه خدهات نیز هفتخر اتت که اعالم کند با ابتکاری جدید، درهانگرا  پیرشگیری از خودکرشی را را                

 اندازی کرد  اتت. 

این درهانگا  با هدف ارائه خدهات به اقدام کنند گا  خودکشی در تطح شهر تهرا  تاتری  شرد  اترت. برانی ایرن              

حرکت دکتر تید کاظم هلکوتی، رئی  هسته علمی پیشگیری از خودکشی در دانشکد  علوم رفتراری و ترالهت روا       

هستند که با کمک و هساعدت عزیزانی همچو  دکتر تید وحید شریعت )رئی  انرستیتو روانززشرکی تهررا (، دکترر        

هحسن رضائیا  )رئی  جمعیت علمی پیشگیری از خودکشی(، تر کرار خرانم هحرسنی )هرسموت هحرترم درهانگرا                   

 کنند. اندازی و هدیریت هی اندرکار، این درهانگا  را را   انستیتو روانززشکی تهرا ( و تایر عزیزا  دتت

درهانگا  پیشگیری از خودکشی با رویکردی جدید درصدد ارائه خدهات درهانی کوتا  هدت به افراد و خانواد  ها اترت.     

از آنجا که افرادی که یک بار اقدام به خودکشی هی کنند تا هدت زها  قابل توجهی در هعرض خطر باالیی برای اقردام     

تات به صورت هاهانه برای ایرن       0هجدد قرار دارند، لذا عالو  بر جلسات حضوری، خدهات حمایتی و آهوزشی تا هدت 

کند. الزم به ذکر اتت که خدهات حاضر هنافی درها  اصلی نیرست و     عزیزا  به صورت تلفنی یا هجازی اداهه پیدا هی

های اصلی، رترید  بره درکری درترت از              هموار  به عنوا  درها  کمکی هدفش نگهداری بیمارا  در درها  یا درها 

های خودکشی و نحو  هقابله با آ ، آگاهی اعضای ههم زندگی فرد از شرایط فرد اقدام کنند ، و هقابلره برا اقردام        بحرا 

 های تهدید کنند  بعدی اتت.  

که درهانی هختررر بررای اقردام          ASSIP   (Attempted Suicide Short Intervention Program)برناهه

ریرزی شرد  اترت،          پایه  0202در تات میالرت -گیسینو آنجا کنراد میشل کنند گا  به خودکشی اتت و توتط 

 کنند گا  این درهانگا  اتت.   اتاس هداخله برای هراجعه

رفتاری هشغوت ارائه خدهات در این درهانگا  اتت که بره    -درها  گر شناختی   در حات حاضر آقای هرلح هیرزایی، روا 

اند بره ایرن       قرار گرفته    ASSIPزودی همکارا  و عالقمندا  دیگری نیز که پیشتر توتط اتتاد هلکوتی تحت آهوزش 

 درهانگا  خواهند پیوتت. 

هرا  اخریر را بره         6توانند افراد اقدام کنند  به خودکشی در         شناس در تهرا  هی   پزشک و روا    همکارا  هحترم روا  

 درهانگا  هذکور ارجاع نمایند.  

دانشکد  علوم رفتراری و     –  0پالک  -خ نیایش، خ شهید هنروری -خ تتار خا  -آدرس و شمار  تلفن درهانگا : تهرا 

 درهانگا .        –طبقه اوت  –تالهت روا  )انستیتو روانززشکی تهرا ( 

 3 66551616 -66551515جهت تعیین وقت: 
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 QPRطرح بتا یا 

 

د را  شوندر غالب هوارد، افراد در هعرض خودکشی تمایل دارند که احساس، افکار، نگرانی ها و نااهیدی و فشار های روانی را که در لحظه هتحمل هی                             

ری یمابا فرد هورد اطمینانی در هیا  بگذارند. در اکثر هوارد پزشکا  عموهی هخاطب این افراد قرار هی گیرند. هراجعه کنند  به دالیل هختلف ب                              

د  جسمانی هراجعه و خیلی تمایل دارد که افکار و احساتات خود را با پزشک در هیا  بگذارد که هعموال چنین فرصتی پیش نمی آید. هراجعه کنن                            

ر و  یشتبه دلیل خجالت از بیا  احساس نااهیدی و افکار خودکشی خود اهتناع و پزشک نیز به دلیل ناآگاهی از چنین عالیم پنهانی از طرح تواالت ب                           

 طرحبررتی فکر احتمالی خودکشی پرهیز هی نماید و یا اینکه ههارت الزم برای هدیریت چنین حاالت بالینی را ندارد و خواتته یا ناخواتته از                                

 هوضوع اجتناب هی نماید.

ها و  نه  فقط پزشکا  نیستند که هورد وثوق افراد قرار دارند. بسیاری از کارکنا  آهوزشی هانند هعلم ها، هدیرا  هوتسات، هشاورین شاغل در کارخا                        

طی که  شر  ادارات، بزرگا  هحله، روحانیو  و ..... هورد اطمینا  افراد هی باشند. این رابطه فرصتی را برای پیشگیری از خودکشی فراهم هی تازد به                        

انند و  بد  آنا  دانش و ههارت های الزم برای شناخت افراد در هعرض خطر، ریسک فاکتورها، نحو  برقراری ارتباط هوثر، نحو  ترغیب و ارجاع هراجع را               

 آشنا باشند. در این صورت اقدام به هوقع هیتواند در پیشگیری از خودکشی در افراد در هعرض خطر هوثر باشد.

 چیست؟   QPRطرح بتا یا 

ه این طرح برناهه هفیدی اتت که به افراد کلیدی و هوثر در تازها  ها آهوزش داد  هی شود تا افراد در هعرض خطر را شناتایی و از اقدام ب                                      

 خودکشی احتمالی پیشگیری نمایند.

تدوین و به شوراهای همیاری دانشجویی دانشگا  ها           هرکز هشاور  دانشگا  تهرا    طرح بتا )بزرس، ترغیب کن، ارجاع بد ( نسخه فارتی آ  توتط               

آهوزش داد  شد  اتت. دانشجویا  عضو شواراهای همیاری با تزری نمود  دور  های آهوزشی به دانش و ههارت هایی هجهز هی شوند که آنا  را                            

دانش و    QPR هوتسه  قادر هی تازد که دانشجویا  در هعرض خطر خودکشی را شناتایی و کمک های اولیه را به آنا  ارایه نمایند. هشابه آ ،                           

را به صورت آهوزش هجازی و حضوری به رد  های هختلف              (question, persuade, refer)ههارت های طرح بزرس، ترغیب کن، و ارجاع بد            

 کارشناتا  بهداشت از جمله به کارکنا  کلیدی در هوتسات هانند هعلما ، هدیرا ، روحانیو ، هشاورین تازها  ها و افراد عالقمند به حوز                              

پیشگیری از خودکشی هنتقل هی نماید. این هوتسه خروصی اتت و به زبا  انگلیسی فعالیت دارد و در قبات آهوزش های حضوری و یا آنالین                               

 هزینه های هربوطه را دریافت هی نماید.  
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در برناهه هلی پیشگیری از خودکشی ایرا  که توتط وزارت بهداشت و درها ، دفتر بهداشت                 

روا ؛ در تطح کشور اجرا هیشود، رد  های هختلف کارکنا  بهداشتی آهوزش های تخرری                

تری را دریافت هی نمایند. غربالگری، تشخیص زود هنگام، درها ، هشاور  و ارجاع از هواردی                 

اتت که در شبکه های بهداشت و درها  انجام هیشود. از این رو شاید طرح بتا برای کارکنا                     

بهداشتی شبکه های بهداشت و درها  هفید نباشد. لیکن هیتوا  به افراد غیر هتخرص که                   

عالقمند به حوز  پیشگیری از خودکشی هی باشند و تمایل دارند به صورت داوطلبانه با شبکه                 

 بهداشت و یا با تازها  های هردم نهاد همکاری نمایند، آهوزش های الزم را ارایه نمود. 

جزوات و کلیپ های    جمعیت پیشگیری از خودکشی ایرا  نیز در جهت تحقق رتالت خود               

هتعددی را تهیه و برای اتتفاد  عموم در تایت خود قرار داد  اتت که هیتواند برای                   آهوزشی

 ارتقاء دانش عموهی و کارشناتا  این حوز  هفید باشد.  

دکتر سید کاظم ملکوتی / عضو هیئت مدیره جمعیت علمی پیشگیری از       

 خودکشی ایران
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 ۹۱پیشگیری از آن در دوران همه گیری بیماری کووید ـ خطر خودکشی و

( بر تالهت روا  همکن اتت بسیار عمیق باشد و به نظر هی رتد که در                 0۲)کووید ر   020۲تاثیرات همه گیری بیماری کرونا      

این زها  خودکشی افزایش یابد و این هساله ای اجتناب ناپذیر اتت. در طوت دورا  همه گیری، خودکشی همکن اتت به                           

نگرانی هبرهی تبدیل شود و نیز تاثیر طوالنی هدتی بر جمعیت عموهی داشته باشد. بنابراین در این شرایط پیشگیری از                            

بیماری همه گیر بر افراد هبتال به بیماری روانی و نیز بر تالهت روانی                  خودکشی نیاز به توجه فوری دارد. اثرات هنفی این            

 عموهی، همکن اتت توتط ترس، انزوا و فاصله فیزیکی تشدید شود.

و خانواد  آنا  وجود دارد افزایش یابد.           0۲خطر خودکشی همکن اتت به دلیل اتتیگمایی که نسبت به بیمارا  کووید ر                 

بیمارا  روانززشکی همکن اتت عالیم وخیم تری را تجربه کنند و در برخی نیز همکن اتت هشکالت تالهت روا  جدیدی به                       

( )که همه این اختالالت با افزایش خطر خودکشی هرتبط            PTSDویژ  افسردگی، اضطراب و اختالت اتترس پ  از تانحه )           

 هستند( ایجاد شود. 
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پیاهدهای این بیماری بر خدهات بهداشت روانی نیز احساس هی شود )به عنوا  هثات افزایش حجم کار(. برخی از خدهات در حات                               

تخرری کرد  ارزیابی های روانشناختی و هداخالت از را  دور هستند ) هثال از طریق تلفن یا به صورت دیجیتالی(. این روش های کاری                          

جدید باید به طور گسترد  تری اجرا شوند، اها باید در نظر داشت که همه بیمارا  با چنین شرایطی احساس راحتی نمی کنند و همکن                             

اتت این هساله پیاهد هایی برای حریم خروصی افراد نیز داشته باشد. تهیه هنابع آنالین شواهد هحور و هداخالتی که آزادانه در دتترس                         

هستند همکن اتت برای تالهت روانی جمعیت عموهی تودهند باشند. خدهات بهداشت روا  باید روش های ارزیابی و هراقبتی دقیقی                        

برای افراد خودکشی گرا داشته باشد و کارکنا  باید برای روش های جدید حمایت از افراد در هعرض خطر خودکشی آهوزش ببینند.                             

 همچنین خدهات آنالین باید نیروهای داوطلب خود را افزایش داد  و روش های کاری انعطاف پذیر تری را ارایه دهند.

از دتت داد  شغل و اتترتورهای هالی عواهل خطر شناخته شد  ای برای خودکشی هستند. لذا دولت ها باید شبکه های هالی اهنی را                           

 ند فراهم کنند )هانند غذا، خانه و حمایت هایی در هواقع بیکاری(. همچنین در این شرایط نه تنها باید به شرایط فعلی فرد بلکه باید به آی                          

او نیز توجه شود. برای هثات بسیاری از جوانا  در تحریالتشا  وقفه ایجاد شد  و دربار  آیند  شا  نگرانند. بنابراین هوتسات آهوزشی                          

ی باید به دنبات را  های جایگزین برای ارایه برناهه های درتی باشند و دولت ها باید در صورت لزوم آهادگی الزم را برای ارایه حمایت ها                           

 هالی به آنا  داشته باشند.

پیاهدهای هربوط به خودکشی این اپیدهی همکن اتت بسته به اقداهات بهداشت عموهی هر کشور،                  

تاختارهای اجتماعی ر فرهنگی و جمعیت شناختی، در دتترس بود  گزینه های دیجیتالی جایگزین               

در هقابل هشاور  رودررو و حمایت های هوجود، هتفاوت باشند. این تاثیرات همکن اتت در هحیط                     

هایی با هنابع فقیر که وضعیت بد اقترادی با عدم کفایت رفاهی همرا  اتت، بدتر باشد. نگرانی های                    

دیگر در این هحیط ها همنوعیت های اجتماعات هذهبی و تشییع جناز ، خشونت بین فردی و                        

و   0۲کارگرا  ههاجر آتیب پذیر هستند. در این هحیط ها اتتیگمای هرتبط با بیماری کویید ر                     

اطالعات نادرتت همکن اتت به خروص حاد باشد. بسیاری از را  حل های ارایه شد  در باال در تطح                   

 جهانی کاربرد دارند، اها در هحیط های فقیر نشین نیاز به اقداهات بیشتری وجود دارد.

 ترجمه و تلخیص: نافعه رسولی/ عضو جمعیت علمی پیشگیری از خودکشی ایران           

 http://www.iasp.info/هنبع 
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 گزارش کارگاه تعامل با رسانه در پیشگیری و کنترل خودکشی

 98دی ماه  25 

کارگا  هذکور با همکاری هشترک تازها  بهزیستی کشور و جمعیت علمی پیشگیری از                 

در تالن اندیشه دانشکد  علوم رفتاری و تالهت روا             ۲2/02/02خودکشی ایرا  در تاریخ     

های خبری و نیز      نفر از خبرگزاری ها و پایگا           0۲)انستیتو روانززشکی تهرا ( برگزار شد.      

روابط عموهی بهزیستی و انستیتو روانززشکی در این کارگا  حضور داشتند. این کارگا  از                 

دقیقه اداهه داشت. عالو  بر تخنرانی،           06:۲2صبح شروع شد و تا تاعت             ۲تاعت  

کنندگا  به بحث و هشارکت و پرتش و پاتخ پیراهو  هباحث و تمرین های عملی                  شرکت  

 به شکل فردی و گروهی پرداختند.          

در ابتدای کارگا  جناب آقای هیرهحمدصادقی، هدیر کل هحترم دفتر پیشگیری از                      

های اجتماعی تازها  بهزیستی کشور ضمن هعارفه و خوش آهد گویی از هدعوین و هدرس کارگا ، به ذکر نکاتی چند پیراهو                               آتیب

اهمیت هوضوع خودکشی، نقش رتانه در پیشگیری از خودکشی و تجربیات قبلی در زهینه برگزاری کارگا  رتانه در لرتتا  پرداختند. پ                       

های دکتر هیر هحمد صادقی، ترکار خانم دکتر فتحی، نایب رئی  جمعیت علمی پیشگیری از خودکشی ایرا  ضمن                           از پایا  صحبت  

گیری جمعیت پیشگیری از خودکشی ایرا  پرداختند. هدرس این کارگا  ترکار               خوشاهد گویی به حضار به ذکر تاریخچه هخترری از شکل         

خانم آشورخانی )عضو هیات علمی دانشگا  علوم پزشکی تهرا ( بودند که هباحث ههمی در زهینه وضعیت هوجود خودکشی در ایرا  و                          

جها ، اهمیت رتانه در پیشگیری از خودکشی، آشنایی با وضعیت هوجود پوشش اخبار خودکشی و شناخت و نحو  به کارگیری هعیارهای                       

 های هربوط به خودکشی را وا شکافی کردند. اهداف کارگا  از جمله این هوارد بودند:  هوثر در پوشش اخبار و پیام
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( آشنایی با وضعیت هوجود پوشش      ۲( شناتایی اهمیت رتانه در پیشگیری  از خودکشی           0( خودکشی و وضعیت هوجود در ایرا  و جها           0 

 ( شناخت و نحو  به کارگیری هعیارهای هوثر در پوشش اخبار و پیام های هربوط به خودکشی.  ۴اخبار خودکشی 

 نهادر پایا  از حاضرین در هورد کارگا  نظرتنجی شد و باز خورد های هفیدی پیراهو  شیو  اجرا و هحتوای کارگا  و نیز هشکالتی که از نظر آ                          

در اجرای این اصوت و قواعد درج خبر خودکشی وجود دارد پرداخته شد. آنها بر ضرورت حضور هدیرا  و تردبیرا  خبر گزاری ها در این                              

کنند، لذا حضور آنا  در بهبود و اصالح نحو  اعالم خبر               داد خبری را کنترت هی        ها تاکید کردند، چرا که این عزیزا  در نهایت برو              کارگا 

دانم به وجود کمیته رتانه در جمعیت پیشگیری از خودکشی ایرا  اشار  کنم و از                     خودکشی بسیار حائز اهمیت اتت. در اینجا الزم هی          

کنم که حتماً کتاب      های آنا  تشکر کنم. در پایا  از عالقمندا  به هبحث نقش رتانه در پیشگیری از خودکشی دعوت هی                       زحمات و فعالیت  

را که پیشتر توتط یکی از اعضای جمعیت ترجمه شد  اتت از تایت جمعیت              “  پیشگیری از خودکشی: هرجعی برای اصحاب رتانه      ”ارزشمند  

 ( اتت.IASPدانلود کرد  و هطالعه نمایند. این کتاب از هنابع هورد تایید انجمن جهانی پیشگیری از خودکشی )

                                تهیه گزارش: مصلح میرزایی/ دبیر جمعیت علمی پیشگیری از خودکشی ایران                                              
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 19-رهنمود هایی برای محیط های کاری و حرفه ای در دوران بحران کووید

 

بر هحیط های کاری و حرفه ای در تراتر جها  تاثیر گذاشته اتت، بطوریکه آنها در وضعیت بالتکلیفی اقترادی کنونی، به ناچار                          0۲-همه گیری کووید  

احتمالی این اهر بر      ( پیاهدهای  )IASPتاختارها و فضاهای کاری جدیدی را به کار هی بندند. در همین راتتا، انجمن بین المللی پیشگیری از خودکشی                    

با تالهت روا  و بهزیستی جاهعه شاغل را بررتی کرد  و رهنمود های زیر را با هدف حمایت از هحیط های کاری در جهت هواجهه هوثر و تازگاری                                  

 شرایط جدید )ویروس کرونا( تهیه کرد  اتت.

 برای مدیران/سرپرستان و صاحبان کسب و کار 

 تعی کنید بطور هرتب با گرو  خود در ارتباط بود  و الگوی خود هراقبتی باشید. در اداهه پیشنهاداتی جهت گفتگو با کارکنا  آهد  اتت:

: از خدهات آنها در شرایط پیش بینی نشد  کنونی قدردانی کنید، ارزشمندی و اهمیت این خدهات )یا خدهات قبلی آنها چنانچه به                         از شما متشکریم   ·

 دلیل شرایط کنونی در هرخری هستند( را یادآور شوید و به آنها بگویید که چقدر برای تازها  هفید هستند

: اذعا  کنید که آنها در حات حاضر با چالش های غیرقابل تروری روبرو هستند )هثات                   ما شما را می بینیم و میخواهیم حرف هایتان را بشنویم            ·

خود   در  هایی را برای گرو  خود ذکر کنید(. همچنین تردیق کنید که به خاطر اضطراب شدید هرتبط با بحرا  کنونی، اکثر افراد توا  ذهنی هطلوب را                           

فضایی جهت تبادت نظر و گفتگوی آزادانه ایجاد کنید که           “ هی فهمم، هن هم همینطور هستم     “نمی بینند یا احساس اتتیرات هی کنند. تز  بگویید:          

 کارکنا  بتوانند از طریق آ  با یکدیگر ارتباط برقرار کنند، از حات هم خبر بگیرند و از یکدیگر حمایت کنند.

هرچند چالش کنونی و وقوع این بحرا  از اختیار ها خارج بود ، اها در عوض هی توانیم هوای هم را                        “: به آنها بگویید:     ما به شما اهمیت می دهیم      ·

حفظ   نهاداشته باشیم و هراقب یکدیگر باشیم. خدهات شما به دلیل وجود خودتا  ارزشمند اتت. ها به شما و خانواد  تا  اهمیت هی دهیم و هدفما  ت                            

و تز  فهرتت    .“تالهتی شما در هفته های آتی نیست، بلکه رشد و هوفقیت شما را خواهانیم، زیرا شما عضوی از گرو  هستید و ها به شما احتیاج داریم                    

 کوتاهی از هنابع و اقداهات عملی خود را که برای کمک به آنها در جهت فائق آهد  بر این شرایط در نظر گرفته اید، ارائه دهید.

احساس تعلق: هحیط کار یک شخص هی تواند ارتباطی تنگاتنگ با هدف و هعنای زندگی وی داشته باشد. تأکید هجدد بر ارزش ها و اهداف هشترک                                

برگزاری   ن و گرو ، هی تواند ح  تعلق را در افرادی که احساس انزوا هی کنند، برانگیزاند و هنجر به آتودگی خاطر آنها شود. انجام فعالیت های آنالی                             

 کارگرو  ها یا جلساتی با پیام هایی پیراهو  ارزش ها، احساس تعلق و اهداف گرو  هی تواند در این راتتا کارگشا باشد.
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ی هالکمک هالی: در هورد انواع بسته های حمایتی هالی دولتی که همکن اتت در دتترس باشند اطالعات کسب کنید و عالو  بر ارائه جلسات هشاور                               

اد ایجخروصی )از طریق هماهنگی با تاهین کنند  کمک کارکنا  در صورت وجود(، جلسات تواز  هالی را نیز پوشش دهید. این اهر به ویژ  در هنگام                              

بحرا    در  تغییراتی که روی شرایط کاری کارهندا  تأثیر هی گذارد، اهمیت بیشتری هی یابد. راهنمایی قابل فهم و آتا  که شاهل خطوط تلفنی پشتیانی                      

های هقابله با   بردنیز هست، تهیه کنید تا کارهندا  آ  را با خود به خانه برد  و با خانواد  شا  دربار  آ  گفتگو کنند. پیشنهادات خود را در زهینۀ راه                              

 شرایط کنونی، در اختیار کارکنا  قرار دهید و به هرور زها  هنابعی را در حجم کم به آنها ارائه دهید.  

 کارکنان دارای آسیب پذیری هایی هستند یا در حال حاضر با افکار خودکشی دست و پنجه نرم کنند: در صورتی که

آ  نیست که   ا   قضاوت کرد  را به تعویق بیندازید: اگر چه احتمااًل کماکا  تحویل به هوقع کارها و بازد  کاری هقبولی هورد انتظار اتت، اها اکنو  زه                          

به تعویق  د،  نسبت به خود یا اطرافیانتا  تخت گیر تر بشوید. بنابراین تعی کنید قضاوت خود را تا زهانی که اوضاع ثبات و پایداری بیشتری داشته باش                           

 بیندازید.

ز کنید  مرکهدف و چالش هثبتی را برای خودتا  تعیین کنید: زهانی را به یافتن چیزهایی که قدردانشا  هستید، اختراص دهید و روی قدردانی از آنها ت                         

چالش ا   تا ح  عالقه نسبت به هحیط اطراف را در خود بر انگیزانید. در صورت نیاز درخواتت کمک کنید )و کمک دیگرا  را نیز بزذیرید!(. اکنو  زه                            

و   خشمبرانگیزی اتت و همۀ ها به هراقبت دلسوزانه بیشتری احتیاج داریم. احساس شفقت و ههر ورزی هی تواند به شما هنگاهی که احساس نااهیدی،                            

الو  . ع آزردگی هی کنید، کمک کند، به یاد داشته باشید که برای عشق به خویشتن و )و ههر ورزی و شفقت نسبت به دیگرا ( باید جسور و شجاع باشید                            

 با  بر این اگر احساس هی کنید ذهنتا  شدیدا درگیر شد  اتت، فعاالنه درخواتت کمک کنید. این نیز بگذرد: هر چقدر که شرایط فعلی تخت باشد،                             

و آیند ، بسیار     0۲-گذشت زها  بحرا  رفع خواهد شد و ها به وضعیت عادی جدیدی خواهیم رتید. اگر پوشش خبری یا هکالمات کاری در هورد کووید                       

را درخواتت کنید. روی روابط هثبت و آنچه که هی توانید           0۲تردرگم کنند  اتت، تعی کنید اخبار را پیگیری نکنید یا یک روز بدو  صحبت از کووید                  

 کنترت کنید، هتمرکز شوید و با خود ههربا  باشید.

هختص ها عواهل اتترس زای هالی: در حات حاضر تراتر جها  با بالتکلیفی هالی رو به رو اتت و دغدغه یافتن راهی برای درآهدزایی و تاهین هالی تن ·

 به شما نیست. با کار فرهای خود در هورد هر هوضوعی که نگرانتا  هی کند صحبت کنید.   

 

 مقام / عضو جمعیت علمی پیشگیری از خودکشی ایران ترجمه : آیدا قائم
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 نحوه انتشار صحیح اخبار خودکشی در رسانه

شد  ام  نحو  انتشار اخبار هربوط به خودکشی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار اتت. به خروص ذکر جزییات خبر و اینکه این اقدام به چه صورتی انج                         

آید،   و در افراد هستعد، هنجر به تکرار چنین اقداهاتی شود.  از همین رو، آنچه که در ذیل هی                        تواند بر اذها  عموهی تاثیرات هنفی داشته         اتت هی 

اند. با توجه به اهمیت این        های کشور اتت که اخیرًا یک خبر هربوط به خودکشی را هنتشر کرد                هکاتبه جمعیت، با تردبیر هحترم یکی از خبرگزاری       

هوضوع، شمار  آیند  بولتن جمعیت به هوضوع نحو  صحیح  انتشار اخبار هربوط به خودکشی اختراص یافته اتت. از همه عالقمندا  درخواتت                            

 ارتات فرهایند.  irssp@iums.ac.irگردد که هطالب هرتبط خود را جهت چاپ در این شمار  از بولتن، به ایمیل جمعیت به نشانی  هی

 

بسمه تعالی
  

 99/60/11تاریخ: 

 irssp/11/60شماره: 

 سرکار خانم ...

 سردبیر محترم خبرگزاری ...

 با تالم و احترام،

در آ     “  راز خودکشی دختر و پسر عاشق در هترل اترزیناس پراالس تهررا             ”  خبری با عنوا    0۲۲۲/26/22چندی پیش به تاریخ 

تازی جاهعه نسبت به وقوع این      خبرگزاری هنتشر شد. ضمن اذعا  به رتالت خطیر رتانه در پوشش اخبار این چنینی و نیز حساس 

هرا      المللری در زهینره نحرو  پوشرش خربر خودکرشی در رترانه                  رتاند که در هجاهع علمری بیرن        گونه حوادث ناگوار، به اطالع هی

اجتماعی افرراد جاهعره و خروصراً       -اتتانداردهای خاصی وضع شد  اتت تا ضمن نشر خبر، پیاهدهای هنفی آ  بر روی تالهت روانی

 های آتیب پذیر کمتر شود.  بازهاندگا  آ  افراد و نیز گرو  

در زیر به نکات بیشتری از عدم رعایت اتتانداردهای درج خبر خودکشی طبق راهنمای انجمن جهانی پیشگیری از خودکرشی اشرار          

 شود: هی
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 شود.   اتتفاد  از تراویر با هحتوای خودکشی، غم، توگ، و با القای عاطفی شدید به هیچ وجه توصیه نمی 

  بایست از ذکر این گونه جزئیات پرهیز کرد )برای نمونه در خبر هوصوف  در هورد جزئیات نحو  خودکشی بسیار توصیه شد  اتت که هی

 اشار  شد  اتت(. “ شکلیک گلوله” به 

 توا  گفت در هتلی در تهرا ، یا در تهرا (. نباید به هکا  دقیق بروز حادثه اشار  کرد )هثالً به جای هتل اتزیناس پاالس تهرا ، هی 

  .اشار  به تحقیقات جنایی، نحو  طرح ریزی برناهه خودکشی و هاجراجویی در این نوع خبر جایز نیست 

  ای  شاید از همه ههمتر اشار  به علت خودکشی باشد که اشتباهی فاحش و دارای آثار هنفی بیشتر اتت؛ چرا که خودکشی اتاتاً پدید

پیچید  و چندعاهلی اتت و اشار  به تک علت "عشق" هم ناصحیح اتت و هم به نوعی غیرهستقیم به افرادی که درگیر این نوع هسائل  

 دهد.  حل ارائه هی کند یا اینکه به آنها غیرهستقیم را  هستند، هجوز اقدام به خودکشی صادر هی

 شود که به هساله هراجعه به هتخررا  تالهت روا  و ضرورت  انتهایی آ  توصیه هی  هعموالً در جایی از خبر و به ویژ  در قسمت

اجتماعی اشار  شود و حتی آدرس چند هکا  شناخته شد  در زهینه ارائه خدهات تالهت روا  و -پیشگیری از خودکشی و هسائل روانی

 اشار  شود.  0۴02( و صدای هشاور هتعلق به تازها  بهزیستی با شمار  00۲هایی همچو  اورژان  اجتماعی ) یا شمار 

 شود.  آخرین نکته هربوط به فهرتت کرد  اخبار هشابه در زهینه خودکشی اتت؛ که برخالف تایر اخبار در اینجا به هیچ وجه توصیه نمی

برای فردی که در هعرض خطر باالی خودکشی اتت، هثل فردی که بیماری افسردگی شدید دارد، دنبات کرد  این نوع خبرها به صورت 

 تواند برانگیزانند  تکانه اقدام به خودکشی باشد.  پیاپی هی

  تازی جاهعه، جمعیت علمی پیشگیری از خودکشی  لذا ضمن قدردانی از زحمات ترکار و همکارا  پرتالش شما در اطالع رتانی و آگا

هایی همچو  خودکشی باشد.  ها در ارتقای تالهت روا  و پیشگیری از آتیب داند که طبق رتالت خود یاریگر رتانه ایرا  بر خود الزم هی

با همکاری این “ تعاهل با رتانه در پیشگیری و کنترت خودکشی”کارگاهی آهوزشی با عنوا   ۲2الزم به ذکر اتت که در دی ها  تات 

ها  های بعدی برای انتقات این آهوزش شود در فرصت های تهرا  برگزار شد. توصیه هی جمعیت و تازها  بهزیستی برای خبرگزاری

 ها نمایید.  تا  را تشویق به حضور در این دور  همکارا  گراهی
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 برنامه روز جهانی پیشگیری از خودکشی  

تزتاهبر را به عنوا  روز جهانی پیشگیری از خودکشی ناهگذاری نمود  و  هدف از این روز                        02انجمن بین المللی پیشگیری از خودکشی روز          

ای افزایش آگاهی هردم در تراتر دنیا دربار  قابل پیشگیری بود  خودکشی هی باشد. این انجمن هر تاله در این روز فعالیت های هتنوعی را بر                            

ز رو  اجرا در تراتر دنیا پیشنهاد هی کند. از جمله این فعالیت ها و تمهیدات تهیه بروشور هایی با هوضوع پیشگیری از خودکشی، انتشار بنرهای                           

شب در کنار پنجر ، رکاب زد  با دوچرخه در           2جهانی پیشگیری از خودکشی با زبا  های هختلف، روشن کرد  شمع به یاد بازهاندگا  در تاعت                  

هسافت های هشخص شد  با شعارهای پیشگیری از خودکشی جهت آگا  تازی هر چه بیشتر هردم دربار  خودکشی هی باشد. اهسات با توجه به                            

بسیاری از هنابع هنتشر شد  هرتبط با تاثیر این بیماری بر اقدام به خودکشی و چگونگی پیشگیری از آ  در هوقعیت های                        0۲-انتشار بیماری کووید  

( با  IASPکنفران  انجمن بین المللی پیشگیری از خودکشی )          0202نواهبر    0۴تا    00هختلف از جمله هحیط کار هی باشد. همچنین در تاریخ             

 در هرکز جهانی تایزه برگزار خواهد شد.     0۲هوضوع تاثیر کووید 

شهریور ها  هی باشد. جمعیت علمی پیشگیری از خودکشی ایرا  هر تاله در                0۲اهسات در ایرا  روز جهانی پیشگیری از خودکشی برابر با روز               

این روز تمهیدات خاصی را جهت آگا  تازی هردم در رابطه با عواهل خطر خودکشی و حقایقی دربار  خودکشی در قالب ارایه بروشور، جزوات                              

ز ی ا آهوزشی و برگزاری کارگا  ها و همایش ها انجام هی دهد. برای دریافت اطالعات بیشتر در این زهینه هیتوانید به تایت جمعیت علمی پیشگیر                        

 هراجعه نمایید. https://irssp.iums.ac.irخودکشی ایرا  با آدرس 
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