
 

 خودکشی

 )مخصوص خانواده و همراهیان( 

 کارگروه آموزش به بیمار بخش روان

 تایید محتوای علمی : خانم دکتر شریفی

 0011تاریخ بازنگری:  بهار —واحد آموزش سالمت

شیوه های درمانی افراد اقدام کننننده  ن  

 خودکشی :

 مشاوره و راهنمایی و درمان حمایتی .   

 آموزش در زمینه مهارت حل مسئله .  

 روان درمانی .  

 مداخله خانوادگی .  

 گروه درمانی.  

 درمان دارویی .  

 .بستری نمودن در بخش اعصاب و روان   

 اهمیت دارو در پیشگیری از خودکشی :

کنند دچار بیماری اعصاب و  % افرادی که خودکشی می01

روان هستند و استفاده از دارو در پیشگیری از خودکشی 

 اهمیت زیادی  برای این افراد دارد . 

برخی از داروهای روانپزشکی که در درمان اختتتال ت 

رود در پیتشتگتیتری از  خلقی و اسکیزوفرنی  بکار می

 باشد. خودکشی موثرمی

یادتان باشد اگر فردی را می شناسیدکه افکار خوددکیوی  

 دارد، با او صحبت کنید.

حرفش را بدون قضاوت بیندید، از او حمایت کنید و سعوی 

 کنید او را قانع کنید که به پزشک مراجعه کند.

 مهارت حل مسائل:

همه انسانها در زندگی فردی و اجتماعی خودد اوا اسواوو  و 

 اشکالت  گدناگدنی اداجه هستند . 

انااراین اجای اینکه عجدالنه  تصمیم اگیریم و آرزو این را داشته 

ااشیم که ای کاش هیچ اشکلی نداشتم، در زندگی اهتور اتو  

یاد اگیریم که چطدر اشکالت ادجدد آاده را ح  نماییم، چود  

تدانایی ح  اسئله و تصمیم گیری اا را قادر ای تازد تا اوطودر 

 ادثرتری اساو  زندگی خدد را ح  کنیم. 

تحقیقات نشا  داده که هر چه فرد تدانایی ایشتری در اوهوارت 

، اه هموا  انودازه در ح  اسئله  و تصمیم گیری داشته ااشد 

 زندگی خدد ادفق و تالم تر خداهد ادد.

 گامهایی ک  در حل مسائل  اید  پیمود : 

 ابتدا باید مسئله را با دقت تعریف و شناسایی کرد.   

راه حل های بدست آماده ی متفاوت را در کنار هم قرار   

 دهیم .

 راه حل مناسب را از بین راههای متفاوت انتخاب کنید.  

 . راه حل را مورد بازبینی و اجرا بگذارد  

 یادمان باشد که؛

 کوچکترین امید دادن به کسی،

 شاید بزرگترین معجزه ها را ایجاد کند

 پس مهربانی رادریغ نکنیم.
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 تعریف خودکشی :

خددکشی تالش آگاهانه اه انظدر خاتمه داد  اه زندگی شخو  

تدتط خددش ای ااشد که امکن ات  این تالش اه اقدام تبدی  

گردد یا فقط اه شک  احساس در فرد اماند. اه تعبیر دیگر فوردی 

که از اهداش  روانی احروم ات ، احساس ای کنود کوه اورای 

رتید  اه تعادت و خدشبختی ضعیف و ناتودا  اتو  و نویو  

احساس ای کند که نمی تداند ارای زیستن خدد هدف و اعنایوی 

 اعقدل و ادرد قبدل ایااد.

چ  کسانی در معرض خطر اقدام    خودکشنی 

 هستند؟ 

 افرادی که تااقه اقدام اه خددکشی داشته اند 

اه تدء اصرف اداد اوخودر و   ابتالیا  اه افسردگی و ابتالیا 

 الک  

افرادی که دچار احرا  عاطفی شده اند، اثال اتعاقب شوکوسو  

عاطفی، ارگ همسر، طالق یا ورشکستگی افرادی که از درد یوا 

 ای ارند  ایماری ا ان رنج 

افرادی که در اعرض جنگ، خشدن ، تصادفات راننودگوی، تودء 

 اتتفاده جنسی و تبعیض اجتماعی قرار داشته اند

 کنند.  اجتماع پرهی  ای از حضدر در “ افراد ان وی که اعمدال

آنچ   اید در اره فردی ک  نگرانش هسنتنیند  

  دانید:  

 خددکشی قاا  پیشگیری ات ...

حرف زد  درااره خددکشی ااعث اف ایش احوتوموال وقودع آ  

 شدد. نمی

پرتید  از افکار خددکشی در ایمار افسرده اعمدال نوگورانوی و 

اضطراب فرد را کم ای کند و همودلوی و توالش اورای در  

احساتی که فرد دارد نی  ای تداند تا حدی اه او احساس آرااش 

 ادهد.

زاا  و اکا  اناتبی ارای گف  و گد اا فوردی کوه نوگورانوش 

 هستید در نظر اگیرید. 

اه او اگدیید در این زاا  و اکا  قصدتا  فقط شنید  حرف ها و 

 احساتات اوت  او را تشدیق کنید اه پ شک اراجعه کند.

اه او پیشنهاد ادهید که در صدرتی که او اخداهد ،شما نویو  در 

 اراجعه اه پ شک او را همراهی خداهید کرد.

اگر فکر ای کنید که او در اعرض خطر فدری یا شدید اقدام اوه 

خددکشی ات ، اه هیچ وجه تنهایش نگذارید. اا اورژانس تمواس 

اگیرید و یا خددتا  او را ن د پ شک ابرید و اه اعضای خوانوداده 

 اش حتما اطالع دهید.

عالئم هشدار در خصوص افکار خودکشنی در 

  یمار :

  صحب  کرد  ادو  اقداه از ارگ و زندگی اعد از ارگ  و

اشاراتی ابنی ار نبدد  فرد در آینده یا اگدید:  که اگور اون 

 نباشم شما چه ای کنید؟

  تغییر رفتار داد  اصدرت واضح و روشن )آرااش نواگوهوانوی

 ،ان واطلبی و کم حرفی(

 .صحب  کرد  در ااره خددکشی 

  اخشید  چی هایی که فرد خیلی اه آنها عالقه دارد و اوطودر

 ناگهانی وصی  ندشتن .

 .ادخداای 

 . احساس پدچی و ای فایده ادد 

  ) ای تدجهی اه اادر شخصی خدد)ظاهر فی یکی و تغذیه 

   خرید وتای  ارادط اه خددکشی و جستجود دراواره انوداع

 روش های خددکشی ) جستجد در اینترن  (

  از دت  داد  اعتماد انفس خدد و نواااویودی ، یواس  و

 ان اوطلبی و احساس شکس  در زندگی خدد 

  عوامل  ازدارنده خودکشی :  

 .ایما  اخدا 

  .تاه  و داشتن فرزند کدچک 

  .داشتن شغ  اناتب 

  .دلبستگی ها 

   داشتن حمای  اجتماعی اناتب 
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