 01سپتامبر مصادف با  01شهریور روز جهانی
پیشگیری از خودکشی

تعریف خودکشی چیست؟
خودکشی به معنای خاتمه زندگی به دست خودفرد است.اگر کسی دست به خودکشی بزند ولی زنده بماند به این ففاناف
اقدام به خودکشی میگوییم.

وضعیت خودکشی در جهان به چه صورت است؟

 هر  04ثانیه یک نفر دف سراسر دنیا جان خود فا دف اثر خودکشی از دست میدهند.
 هر  3ثانیه یک نفر اقدام به خودکشی میکند.

 خودکشی جزء  3علت اصلی مرگ افراد  53-33سال است.
 هر خودکشی حداقل برای  6نفر دیگر تأثیر بدی دافد.

 تأثیرات فوانشناخای ،اجاماعی ،و اقاصادی خودکشی بر خانواده و جامعه غیرقابل اندازهگیری است.

چه عواملی مرتبط با خودکشی می باشد؟
جنس:مردان بیش از زنان خودکشی میکنند ولی اقدام به خودکشی دف زنان بیشار است.
سن:براساس آمافهای جهانی خودکشی دف دوگروه سنی زیر بیشاری میزان فا دافد :


جوانان  33-53سال



افراد مس باالتر از  53سال

وضعیت تأهل:افراد طالق گرفاه ،بیوه و مجرد خطربیشاری برای خودکشی نسبت به افراد ماأهل دافند.کسانی که به تنهایی
زندگی میکنند یا جدا شدهاند آسیبپذیری بیشاری دافند.
شغل:دف مطالعات ایران افراد بیکاف ،زنان خانه داف و دانش آموز باالتری میزان خودکشی فا دافند.
بیکاری:ازدست دادن شغل با افزایش خطرخودکشی مرتبط است.
مهاجرت:کسانی که از مناطق فوساایی به شهری یا کشوفی دیگر مهاجرت میکنند مساعد ففاافهای خودکشی هساند.
ابتال به بیماریهای صعب العالج:دیابت ،تشنج،MS ،
مصرف مواد:الكل،حشيش ،آمفتامين ،اپيوئيت ها و ساير
سابقه آسیب به خود:وجود اسیبهای ماعدد فوی اندامها و اقدام های قبلی به خودکشی

چگونه با بیمار مستعد خودکشی برخورد کنیم؟
وقتی که افراد میگويند "من از زندگی خسته ام" يا "ديگر چيزی در زندگی وجود ندارد" ،اغلب به آنها توجهی
نمیشود يا برای آنها افراد ديگری با شرايط سختتر مثال زده میشوند .اولين تماس با فرد مستعد خودکشی بسيار مهم
است .اغلب تماسها در کلينيکهای شلوغ ،خانه يا محلهای عمومی رخ میدهد که در اين محلها داشتن يک
گفتگوی خصوصی ممكن است مشكل باشد.
 .1قدم اول يافتن مكان مناسبی است که در آن گفتگويی آرام و به طور خصوصی بتواند انجام شود.
 .2قدم بعد اختصاص دادن زمان کافی است .بيماران مستعد خودکشی برای کاهش دردهای درونی خود نياز به زمان
بيشتری دارند و با دادن فرصت بيشتر به آنها بايد از نظر ذهنی آماده شوند.
 .3مهمترين کار گوش دادن مؤثر به آنها است .گوش دادن موثر قدم مهمی در کاهش دادن نا اميدی آنهاست.

چگونه سؤال بپرسیم تا بتوانیم خطرخودکشی را در یک فرد ارزیابی کنیم؟
سؤال کردن دفبافه افکافخودکشی آسان نیست  .بهار است به تدفیج فرد فا به سمت موضوع سؤال هدایت کنید.
برخی از سواالت مفید عبافتند از:
 آیا احساس غمگینی میکنید؟

 آیا احساس میکنید کسی به شما توجه نمیکند؟
 آیا احساس میکنید زندگی افزش زنده بودن ندافد؟

چگونه شخص مستعد خودکشی را مدیریت کنید؟
افراد کم خطر :فرد با افکاف خودکشی مانند «نمیتوانم ادامه دهم»« ،ایکاش مرده بودم» دافد اما نقشهای برای اینکاف نکشیده

است.کارهايی که بايد انجام دهيد:




ازلحاظ هیجانی وی فا حمایت کنید
فرد فا به کافشناسان بهداشت فوان یا پزشک افجاع دهید.
دف فاصلههای زمانی منظم پس از افجاع با فرد مالقات داشاه باشید.

افراد با خطر متوسط :فرد افکاف خودکشی و طرح و برنامهفیزی برای اینکاف دافد ولی تصمیم فوفی برای خودکشی
ندافد.کارهايی که بايد انجام دهيد
 از لحاظ هیجانی وی فا حمایت کنید.

 فرد فا به فوانپزشک ،مشاوف یا پزشک افجاع دهید و هرچه سریعار برای او وقت مالقات بگیرید.
 با خانواده ،دوساان ،و همکافان فرد تماس بگیرید و حمایت آنها فا جلب کنید.
افراد پرخطر:فرد برای خودکشی نقشه قطعی دافد ،ابزاف آن فا دف اخایاف دافد و تصمیم دافد فوفاً آن فا عملی سازد.کارهايی
که بايد انجام دهيد

 شخص فا تنها نگذافید ،پیش او بمانید.
 به آفامی و مهربانی با او صحبت کنید ،قرص ،چاقو ،اسلحه و سموم نباتی فا از دسارس او دوف کنید (دوفکردن ابزاف
خودکشی)

 سریعاً با پزشک یا کافشناس بهداشت فوان تماس بگیرید ،آمبوالنس فا خبر کنید و شرایط بساری شدن وی فا فراهم
کنید.
 به خانواده خبر دهید و حمایت آنها فا جلب کنید.

آیاافسردگی در تشخیص خودکشی نقش دارد؟
افسردگی یکی از شایعاری تشخیصها دف خودکشی است .هرکسی ممک اسنت احسناس افسنردگی ،ننافاحای ،تنهنایی،
عدم ثبات خلق دف زمانهای مخالف داشاه باشد و لی اغلب ای احساسات گذفا هساند .با این حنال وقانی این احساسنات
مداوم باشند و زندگی طبیعی شخص فا مخال کنند دیگر احساس افسردگی نیست بلکه نشان دهنده اخاالل افسردگی است.
برخی عالئم شایع افسردگی عبافتند از :احساس غمگینی بیشار وقت ها و تقریباٌ هرفوز-کاهش عالئنق دف فعالینت هنای
فوزمره-کاهش وزن-احساس خساگی و ضعف دفبیشار مواقع فوز -احساس بی افزشی ،گناه و نا امیدی-تحرینکپنذیری و
بیقرافی -مشکل دف تمرکز و تصمیمگیری -افکاف مرگ و خودکشی
چه موقع یک فرد را برای بررسی افکار خودکشی یا احتمال اقدام به خودکشی به پزشک یا روانپزشک ارجاع
می دهیم؟ وقای که شخص موافد زیر فا داشاه باشد
-5بیمافی فوانپزشکی -2تمایل به مرگ -3سابقه قبلی اقدام به خودکشی-0سابقه فامیلی خودکشی ،الکلیسم،
یا بیمافی فوانپزشکی-3بیمافی جسمی صعب العالج

