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يك دقيقه وقت بگذاريد
با گذاشتن يك دقيقه وقت برای كمك به ديگری ،خواه عضو

افرادی كه دچار استرس شديد هستند تمايلی به شنیدن

خانواده ،دوست ،همکار يا حتی يك غريبه میتوانيد مسير

نصیحت ندارند .عالئم هشدار دهنده خودكشی عبارتند از:

زندگی او را تغيير دهيد.

ناامیدی ،خشم ،عصبانیت كنترل نشده ،انتقامجويی ،كارهای

افرادی كه از اقدام به خودكشی جان به در بردهاند میتوانند ما

خطرناک و بدون فکر -احساس به دام افتادن مانند اينکه هیچ

را از اهمیت و تاثیر رفتار و گفتار ديگران آگاه كنند .بسیاری

راهی برای خروج از موقعیت فعلی وجود ندارد ،افزايش

از اين افراد به صورت داوطلبانه در زمینه پیشگیری از

مصرف الکل يا مواد مخدر ،كناره جويی از دوستان ،خانواده و

خودكشی فعالیت میكنند.

جامعه ،اضطراب ،هیجانزدگی ،بیخوابی يا پرخوابی و

مردم اغلب به داليل مختلفی از جمله ترس از اين كه چه بايد

نوسانات خلقی شديد.

بگويند از مداخله اجتناب میكنند .به ياد داشته باشید كه برای

گوش شنواي فردي كه با شفقت ،همدلی و بدون پيش

اين گونه مداخالت راهکار مشخصی وجود ندارد .همدلی،

داوري سخنان اين افراد را میشنود ،میتواند اميد را بار

نشان دادن عواطف ،توجه خالصانه ،آگاهی از منابع در

ديگر در آنها زنده كند .ما میتوانیم به آنها سری بزنیم ،

دسترس و میل به كمك ،نقشی كلیدی در پیشگیری از يك

احوال آنها را جويا شويم و آنها را تشويق كنیم كه درباره

فاجعه دارند.

احساساتشان صحبت كنند .اين اقدامات جزئی میتوانند ثمر

عامل ديگری كه مانع از مداخله افراد میشود نگرانی از بدتر

بخش باشند و فاصلهها را بسیار كم كنند.

كردن كردن شرايط است .اين ترديد قابل درک است ،زيرا

• يك دقيقه وقت بگذاريد تا ببینید

خودكشی مسئلهای است كه مطرح كردن آن با ديگران دشوار

وضع خودتان ،اعضای خانوادهتان،

است ،و همواره اين باور نادرست در مورد آن وجود دارد كه

دوستان و همکارانتان چگونه است.

صحبت كردن درباره خودكشی ممکن است افکار خودكشی

• يك دقيقه برای باز كردن باب

يا اقدام به خودكشی را در افراد آسیب پذير به دنبال داشته

صحبت وقت بگذاريد ،اگر متوجه

باشد.

شديد كه اشکالی وجود دارد.

شواهد علمی اين باور را تائید نکردهاند .پیشنهاد حمايت و

• يك دقيقه وقت بگذاريد و ببینید كه برای كمك به شما و

شنیدن درد و دلهای فرد نه تنها باعث تشديد ناراحتی او

ديگران چه منابعی در دسترس است.

نمیشود بلکه بیشتر احتمال دارد آن را كاهش دهد.
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