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اهداف
انتظار می رود پزشکان عمومی پس ازمطالعه اين متن بتوانند:
 -1اختالالت و عوامل عمده همراه با خودکشی را شناسايی و مديريت کنند.
 -2در پیشگیری و درمان خودکشی نقش خود را با اهمیت ببینند.
 -3بهورزرا در پیشگیری ،درمان ،ارجاع و آموزش کمك نمايند.
 -4کارکنان بهداشتی را در پیشگیری ،درمان ،وآموزش کمك نمايند.
 -5توانايی کارکنان بهداشتی و نظارت بر فعالیتهای آنان را ارتقاء دهند.

مقدمه
خودکشی بیمار يکی از بدترين تجربیاتی است که پزشك باا آن روبارو مایشاود.معموالً واکانش
پزشك به خودکشی به صورت ناباوری ،از دسات دادن اعتمااد باه خاود ،خشام و خجالات اسات.
خودکشی بیمار میتواند احساسات بیکفايتی ،شك درباره توانايی و ترس از آبروريزی را در پزشك،
شعلهور کند .بعالوه پزشك در مواجهه با خانواده و دو ستان فرد فوت شده ممکن است گرفتار شود.
خودکشی از جمله ده علت اصلی مرگ در کشورهای مختلف جهان است و ساالنه بایش از ياك
میلیون نفر در سال خودکشی میکنند.
آمار خودکشی در ايران هر چند در مقايسه با کشورهای ديگر پائینتر است اما بررسی انجام گرفته
در کشور نشان میدهد که در سالهای  65-76حدود  6برابر افزايش داشته است اين میزان بادون در
نظر گرفتن میزان رشد جمعیت طی اين سالهای اخیر میباشد.
طبق آمارهای منتشر شده تعداد تقريبی افرادی که در ايران خودکشی میکنند ساالنه حادود 5000
نفر میباشد ،عالوه بر آن تعدادی از افراد در مناطق مختلف کشور خودکشی میکنند ولی در آمار کلی
ساالنه جای ندارند.از آنجا که هر فردی که خودکشی میکند عضوی از يك خانوار ايرانی 6نفاره نفار
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باشد حداقل 30000نفر از مردم کشور ما بنوعی با مشکل خودکشی و پیامدهای روانی و اجتماعی آن
درگیرند.
پیشگیری از خودکشی همیشه بعنوان يك مشکل بهداشاتی مطارب باوده و هماواره ماورد توجاه
معاونت سالمت وزارت بهداشت بوده است .بطوريکه در حاال حاا ضار طاربهاايی تحات عناوان
«پیشگیری از خودکشی با درمان افسردگی» و «تدوين برنامه پیشاگیری از خودکشای قابال اد اام در
 »PHCدر سالهای  86-87در دست انجام بوده با اين هدف که بتوان باا برناماهريازی کشاوری در
کاهش پیشگیری از خودکشی راهکارهای الزم را ارايه نمود .براساس آمارهاای منتشار شاده ،میازان
خودکشی  1/3درصد در  100هزار نفر در سال  1363و  6/4جمعیات در ساال  1384رسایده اسات.
خودکشی در مردان  7/6در  100هزار نفر نهمین علت مرگ و میر و در زنان  1/5در صاد هازار نفار
دهمین علت مرگ و میر بوده است.
در سالهای اخیر با توجه به افزايش اقدام به خودکشی و مشکالت اجتمااعی ديگار ناشای از آن،
موجب گرديد تا ضرورت توجه به بر نامه ريزی پیشگیری از خودکشی بیش از پیش احساس شود و
نسبت به اجرای طرب اد ام پیشگیری از خودکشی در نظام شبکه بهداشتی اقدام گردد.
امید است کاردان و کار شناسان بهداشتی فعال در شبکه بتوانند با مطالعه اين متن آموزشی ،نقاش
نظارتی و آموزشی خود را بدرساتی انجاام داده و باا اجارای برناماه ،شااهد کااهش باروز و شایوع
خودکشی در جامعه باشند.
جهان در طول دو دهه آينده شاهد تغییرات عمده در نیازهای بهداشتی مردم خواهاد باود .جهات
اصلی اين تغییرات تبديل عوامل اصلی مرگ و میر از بیماريهای واگیر دار به بیماریهای یار واگیار
دار نشانه گرفته و نه تنها زندگی انسانها را در معرض خطر مستقیم قرار داده بلکه در اثر بار عظیم ناا
توانی که به دنبال آنها ايجاد میگردد از يك سو ،سهم عمدهای از منابع اندك بهداشتی درماانی کشاور
میبايست صرف توانبخشی دو باره مبتاليان شده و از سوی ديگر ،بخش عظیمی از نیروهای فعاال و
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مولد کشور را از چرخه تولید خارج میکند و به همین دلیل میتوان گفت امروزه دشواریهای جدی
و جديدی فرا روی نظام بهداشتی قرار گرفته است.
در بعد جهانی پیشبینیهای تلخی توسط ساازمان بهداشات جهاانی ،دانشاگاه هااروارد و باناك
جهانی در زمینه بیماریهای یرواگیر دار شده است.بر طبق اين پیشبینیها در طاول 20ساال آيناده
مرگ ناشی از اين بیماریها با افزايشی بیش از سه برابر از  28میلیاون نفار در ساال  1990باه 94/7
میلیون نفر در سال  2020خواهد رسید و بار جهانی بیماریها سمت ساويی تاازه يافتاه و از تمرکاز
بیماریها در گروه بیماریهای واگیر دار کاسته شده و بیماریهای یر واگیردار با مرگ و میار کمتار
اما عوارض بیشتر جايگزين آنها میشوند.

نکات کلیدی راجع به خودکشی درجهان
 هر  40ثانیه يك نفر در سراسر دنیا جان خود را در اثر خودکشی از دست میدهند.
 هر  3ثانیه يك نفر اقدام به خودکشی میکند.
 خودکشی جزء  3علت اصلی مرگ افراد  15-35سال است.
 هر خودکشی حداقل برای  6نفر ديگر تأثیر بدی دارد.
 تأثیرات روانشناختی ،اجتماعی ،و اقتصادی خودکشی بر خانواده و جامعاه یرقابال انادازهگیاری
است.

تعريف خودکشی
خودکشی به معنای خاتمه زندگی به دست خودفرد است.اگر کسی دست به خودکشی بزناد ولای
زنده بماند به اين رفتار اقدام به خودکشی میگويیم.
پديده افکار خودکشی در بسیاری از اقشار مردم از جمله (جوانان ،ماردان ،زناان و افاراد مسان)
ديده میشود .که عدم پیشگیری از آن میتواند اقدام به خودکشی را بهمراه داشته باشد.
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خودکشی يك مشکل پیچیده است که علل يا داليل متعددی دارد خودکشی در نتیجه تعامل عوامل
متعدد زيست شناختی ،ژنتیك ،روانشناختی ،اجتماعی ،فرهنگی ،و محیطی بوجود میآيد.
توضیح اين موضوع که چرا برخی افراد تصمیم به خوکشی میگیرند در حالی که برخی ديگار در
شرايط يکسان يا حتی بدتر از آن چنین کاری نمیکنند مشکل است .با اين حال بیشاتر خودکشایهاا
قابل پیشگیری هستند.
خودکشی در حال حاضر يك مشکل بزرگ بهداشت عمومی درتمام کشورهاست .تقويت کارکنان
بهداشتی برای شناسايی ،ارزيابی ،مديريت و ارجاع بیمار مستعد خودکشی در جامعاه قادم مهمای در
پیشگیری از خودکشی است.

بار خودکشی
طبق برآورد سازمان جهانی بهداشت در سال  2000حدود يك میلیون نفر بر اثر خودکشی فاوت
شدند .خودکشی در بسیاری از کشورها جزء  10علت مرگ و درگروه سنی  15-35سااله يکای از 3
علت اصلی مرگ است.
آثار روانی و اجتماعی خودکشی بر خانواده و جامعه یر قابل اندازه گیری است .بطور متوسط هر
خودکشی بطور مستقیم حداقل  6نفر را گرفتار میکند .اگر خودکشی در مدرسه ياا محال کاار روی
دهد صدها نفر را متاثر میکند بار خودکشی را میتوا ن با  DALYsکه همان Disability Adjusted

 Life yearsمیباشد ارزيابی کرد .در سال  1998خودکشی 1/8درصد کل بار بیماریها را باه خاود
اختصاص داد که از  2/3درصد در کشورهای نی تا  1/7درصد در کشورهای فقیار در نوساان باود.
اين بار معادل بار ناشی از جنگها و قتلها است و درست دو برابر بار ناشی از ديابات و معاادل باار
خفگی و تروما است.
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خودکشی و اختالالت روانپزشکی
خودکشی اينك به عنوان يك اختالل چند وجهی ( چند بعادی) شاناخته مایشاود کاه ناشای از
تداخل عوامل زيستی ،ارثی ،روانی ،اجتماعی و محیطی است.
پژوهشهای جهانی نشان میدهد که  40 -60درصد کسانی که خودکشی میکنند ،يکمااه قبال از
مرگ به پزشك مراجعه داشتهاند و بسیاری از آنان توسط پزشك عمومی و نه روانپزشك ويزيت شده
بودند .در کشورهايی که خدمات بهداشت روان رشد خوبی ندارد درصد افراد مستعد خودکشای کاه
توسط پزشك عمومی ويزيت میشوند باالتر است.
شناسايی ،ارزيابی و مديريت بیماران مستعد خودکشی يك وظیفه مهام پزشاکی اسات کاه نقاش
حیاتی در پیشگیری از خودکشی دارد.

خودکشی به تنهايی يك بیماري نیست،
و الزاماً نشانه يك بیماري نمیباشد،
بلکه اختالالت روان پزشکی عامل اساسی
مرتبط خودکشی هستند.

مطالعات در کشورهای پیشرفته و درحال رشد نشان میدهاد کاه باروز اخاتالالت روان پزشاکی
درخودکشیهای  80-100درصد است .خطر خودکشی درتمام عمر برای افرادی که اخاتالل خلقای
دارند(بخصوص افسردگی)6-15درصد ،الکلیكها  7-15درصدو اسکیزو فرنیاا  4-10درصاد اسات.
بهر حال ،بخشی از کسانیکه با خودکشی فوت میشوند قبل از ويزيت پزشك فوت میشوند (ساابقه
ويزيت ندارند) .لذا ارتقاء شناسايی ،ارجاع و درمان اخاتالالت روان پزشاکی در نظاام مراقباتهاای
بهداشتی اولیه ،گام مهمی در پیشگیری از خودکشی میباشد .يك يافته مشترك نشان میدهد افراد کاه
در اثر خودکشی فوت میشوند بیش از يك اختالل روانپزشکی داشتهاند .شايعترين اختالالتی کاه باا
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هم ديده میشوند عبارتند از ،الکلیسم ،اختالالت خلقی (مانند افساردگی) و اخاتالالت شخصایتی و
ساير اختالالت روانپزشکی.

همکاري با روان پزشك و کسب اطمینان از اينکه خدمات کافی و
مناسب به بیمار ارائه شده وظیفه حیاتی پزشك است.

اختالالت خلقی
تمام انواع اختالالت خلقی با خودکشی مرتبط هستند .اين اخاتالالت شاامل اخاتالل دو قطبای،
حمله افسردگی ،اختالالت افسردگی راجاع (عاود کنناده ياا تکاراری) و اخاتالالت خلقای مساتمر
(سیکلوتیمی و ديس تیمی) که در طبقهبندی  ICD 10در بخش  F 31- F 34قراردارند.
لذا خودکشی در افسردگیهای تشخیص داده نشده و درمان نشاده ياك خطار مهام مایباشاد.
افسردگی در جامعه شیوع بااليی دارد و خیلیها آنرا بعنوان بیمااری نمایشناساند .بارآورد شاده کاه
30درصد بیمارانی که به پزشکان عمومی مراجعه میکنند ،دچار افسردگی هستند 60 .درصاد کساانی
که جويای درمان هستند ابتدا به پزشك عمومی مراجعه میکنند .برای پزشك کاار همزماان باا بیماار
جسمی و روانی يك چالش محسوب میشود.
در بسیاری از موارد افسردگی زير نقاب عالئم جسمی مخفی میشوند و بیمار تنهاا از عاليام باه
ظاهر جسمی شکايت دارد.

در حمله تیپیك افسردگی معموالً بیمار از موارد زير رنج میبرد:
 خلق افسرده ( غمگین بودن)
 از دست دادن شوق و لذت
 کاهش انرژي ( بیمار خسته و کم کار است )
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عاليم شايع که بیمار افسرده با آنها مراجعه میکند عبارتند از :
 خستگی
 مگین بودن
 نداشتن تمرکز ذهنی
 دلشوره
 بیقراری
 اختالالت خواب
 احساس درد در قسمتهای مختلف بدن
عاليم ياد شده بايستی پزشك را هشیار کند که افسردگی در کار است و الزمست خطر خودکشای
را ارزيابی کند .عاليم اختصاصی زير نشانگر باال بودن خطر خودکشی است (:)2
 بیخوابی مستمر
 بیتوجهی به سرو وضع ظاهری
 بیماری شديد (بخصوص افسردگی پسیکوتیك)
 اختالل در حافظه
 بیقراری
 حمالت پانیك

عوامل زير خطر خودکشی را در افراد افسرده افزايش میدهد (:) 3
 سن رير  25سال در مردان
 مراحل اولیه بیماری
 سوء مصرف الکل
 فاز افسردگی اختالل دو قطبی
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 حالت مختلط ( مانیك – دپرسیو)
 مانیای پسیکوتیك
افسردگی عامل مهمی خودکشی در بزرگساالن و سالمندان است اما اگر افسردگی در سانین بااال
آ از شود خطر خودکشی بیشترمی شود.
پیشرفتهای اخیر در درمان افسردگی ،برای پیشگیری از خودکشی در مراقبتهای بهداشتی اولیاه
بسیار راهگشا میباشد .و مرتبط است .بر اساس بررسیهای انجاام شاده در ساوئد ،آماوزش پزشاکان
عمومی در شناسايی و درمان افسردگی سبب کااهش میازان خودکشای شاده اسات .)4( .دادههاای
اپیدمیولوژيك نشان میدهند که داروهای ضد افسردگی خطر خودکشی را در افاراد افسارده کااهش
میدهد .دوز درمانی کافی دارويی میبايست برای ماهها ادامه يابد .در سالمندان درمان ممکان اسات
تا دو سال بعد از بهبودی ادامه يابد .بیمارانی که تحت درمان منظم نگهدارنده با لیتوم هساتند خطار
خودکشی کمتری دارند (.)5

الکلیسم
الکلیسم (هم سوء مصرف و هم وابستگی به الکل) در کسانی که خودکشای مایکنناد بخصاوص
درجوانان يك تشخیص شايع است.
برای همبستگی بین الکلسیم و خودکشی داليل زيستی ،روانی و اجتماعی وجود دارد.
عوامل اختصاصی که خطر خودکشی را در الکلیكها افزايش میدهند عبارتند از :
 شروع الکلیسم در سنین پائین
 سابقه طوالنی نوشیدن الکل
 وابستگی زياد به آن
 خلق افسرده
 وضعیت بد جسمی
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 کارآرايی پائین شغلی
 سابقه خانوادگی الکلیسم
 قطع يا از دست دادن رابطه مهم بین فردی

اسکیزو فرنیا
خودکشی علت اصلی مرگ بیماران مبتال به اسکیزوفرنیا است .عاليم خطر اختصاصی عبارتند از:
 مرد جوان بیکار
 عودهای مکرر
 ترس از پسرفت شخصیتی بخصوص در کسانی که توانايی دهنی بااليی دارند.


سوء ظن و هذيانها (عالئم مثبت)

 عالئم افسردگی
خطر خودکشی در زمانهای زير باالترين میزان است:
 مراحل اولیه بیماری
 عود زود هنگام
 اوايل بهبودی
خطر خودکشی با ا فزايش طول مدت بیماری کاهش میيابد.

اختالالت شخصیت
مطالعات اخیر در مورد خودکشی ،مؤيد شیوع باالی ( 25 -50درصاد) اخاتالالت شخصایت در
آنان است .اختالالت شايعترين اختالالت مرتبط با خودکشی اختالل شخصیتی مرزی و ضد اجتماعی
هستند.
همچنین اختالالت شخصیتی هیستر يونیك و خود شیفته و بعضی خصیصههاای شخصایتی مثال
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تکانش گری و پرخاشگری هم با خودکشی مرتبط هستند.

اختالالت اضطرابی
در بین اختالالت اضطرابی ،شايعترين اختالل اختالل مرتبط با خودکشی اختالل پانیك مایباشاد.
پس از آن اختالل وسواس اجباری است .ساير اختالالت سوماتوفرم اختالالت خوردن (بایاشاتهايی
عصبی و جوع) هم با خودکشی مرتبط هستند.

خودکشی و اختالالت جسمی
خطر خودکشی در بیماریهای مزمن جسمی افزايش میيابد ( .)8بعالوه در بیماریهاای جسامی،
میزان اختالالت روان پزشکی بخصوص افسردگی بیشتر ديده میشود .مزمن باودن ،نااتوانی و پایش
آگهی بد بیماری جسمی با خودکشی مرتبط هستند.

بیماریهای نورولوژيك
صرع با افزايش خودکشی مرتبط است .علت اين امر را تکانشگری ،يا پرخاشگری و ناتوانی مزمن
همراه با صرع میدانند.
آسیبهای نخاعی و مغزی نیز سبب افزايش خودکشی میشوند .مطالعات اخیر نشان میدهد کاه
پس از سکته مغزی بخصوص درآسیبهای خلفی که ناتوانی و مشکالت جسمی بیشاتری دارناد 19
درصد بیماران افسرده ومستعد خودکشی ( ) Suicidalمیشوند.

نئوپالسمها
خطر خودکشی در زمان تشخیص و در  2سال آخر بیماری که خطر بد بینی شاديد تار اسات در
باالترين میزان است .درد عامل مهم مرتبط با خودکشی است.
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HIV/ AIDS
عفونت  HIVو  AIDSسبب افزايش خطر خودکشی و باالرفتن میزان آن میشود .خطر در زماان
تائید تشخیص و مراحل اولیه بیماری باالتر است .معتادان تزريقی هنوز در معارض خطار بیشاتری
هستند.

ساير موارد
ساير بیماریهای مزمن مانند بیماريهای کلیوی ،کبدی ،استخوانی ،مفاصل ،قلبی عروقی و گوارشی
با خودکشی مرتبط هستند .همچنین ناتوانیهای حرکتی ،نابینايی ،ناشانوايی مایتوانناد باعاب باروز
خودکشی شوند.
در سالهای اخیر يوتو نازی* و کمك به خودکشی مباحب جديدی است که برای پزشکان مطرب
میشوند .يوتو نازی فعال در تمام محاکم یر قانونی است و کمك باه خودکشای از نظار فلسافی و
اخالقی مورد بحب قرار دارد.

خودکشی و عوامل اجتماعی و جمعیت شناختی
خودکشی يك عمل فردی است ،اما در زمینه اجتماع پیش میآيد و عوامال اجتمااعی و جمعیات
شناختی با آن مرتبط هستند.

جنس

در بسیاری از کشورها مردان بیش از زنان خودکشی مایکنند.نسابت مارد باه زن از کشاوری باه
کشوری ديگر متفاوت است.چین تنها کشوری است که در آن زنان در مناطق روستايی بیش از مردان
و در مناطق شهری تقريباً برابر با مردان خودکشی میکنند.
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سن

سالمندان (باالی  65سال) و جوانان ( 15 – 30سال) در معرض خطار بیشاتر خودکشای هساتند.
مطالعات اخیر افزايش میزان خودکشی در مردان میان سال را نشان میدهد.

وضعیت تأهل

افراد طالق گرفته ،بیوه و مجرد در معرض خطر بیشتر خودکشی هساتند .بنظار مایرساد ازدواج
برای مردان در برابر خودکشی عامل محافظتی باشد اما برای زنان چنین نیست ،متارکه و تنها زنادگی
کردن خطر خودکشی را با ال میبرد.

شغل

بعضی از گروههای شغلی مانند دامپزشکان ،دارو سازان ،دندانپزشکان ،کشاورزان و پزشکان خطار
باالتر خودکشی دارند.هیچ توضیح روشنی برای توضیح اين يافته نیست اما دسترسی به ابزار کشنده،
فشار شغلی ،ا نزوای اجتماعی و مشکالت مالی ممکنست دخیل باشد.

بیکاری

رابطه محکمی بین بیکاری و خودکشی وجود دارد ،اما ماهیت ايان رابطاه پیچیاده اسات .احتمااالً تاأثیر
بیکاری از طريق عواملی چون فقر ،محرومیت اجتماعی ،مشکالت خانوادگی و نا امیدی اعمال مایشاود .از
سوی ديگر افرادی که دچار اختالالت روانپزشکی هستند بیشتر از سايرين گرفتار بیکاری میشاوند .همیشاه
به تفاوت بیکاری فعلی و دراز مدت توجه کنید زيرا خطر خودکشی در اولی بیشتر است.

اقامت در شهر /روستا

در بسیاری از کشورها خودکشی در مناطق شهری بیشتر است ،در حالیکه در برخی ديگار ،بیشاتر
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در مناطق روستايی روی میدهد.

مهاجرت

مهاجرت بخاطر مشکالت همراه آن مانند فقر ،مسکن نامناسب ،نبود حمايت اجتماعی و برآورده
نشدن نیازها ،سبب افزايش خطر خودکشی میشود.

ساير موارد

بعضی عوامل اجتماعی ديگر مانند وجود آالت کشنده و رخادادهای اساترسآور زنادگی نقاش
مهمی در افزايش خطر خودکشی دارند.

چگونه بیماران با خطر باالی خودکشی را شناسايی کنید
چند عامل فردی و اجتماعی جمعیت شناختی مرتبط خودکشی به شرب زير وجود دارد (: )9
 اختالالت روانپزشکی (عموماً افسردگی ،الکلیسم ،اختالالت شخصیت)؛

 بیماريهای جسمی(العالج ،همراه با درد و ناتوانی ،ايدز)؛
 سابقه قبلی اقدام به خود کشی؛
 سابقه خانوادگی خودکشی ،الکلسیم و/يا اختالالت روانپزشکی؛
 افراد طالق گرفته ،بیوه و مجرد؛
 تنها زندگی کردن (انزوای اجتماعی)؛
 داغ ديدگی در دوران کودکی؛

اگر بیمار تحت درمان روانپزشکی است خطر در مورد زير باالست:
 کسانی که به تازکی از بیمارستان مرخص شدهاند؛
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 کسانی که سابقه قبلی خودکشی دارند؛

استرس های اخیر زندگی که خطر خودکشی را باال میبرند
 متارکه ازدواج؛
 داغ ديدگی؛
 اختالفهای خانوادگی؛
 تغییر در وضعیت شغلی يا مالی؛
 طرد از سوی افرادی که برای ما مهم هستند؛
 خجالت از مقصر شناخته شدن؛
مقیاسهای متعددی برای ارزيابی خطر خودکشی در دسترس است ،اما هیچکدام باندازه مصااحبه
بالینی در شناسايی خطر آنی خودکشی ارزش ندارند.
پزشك ممکن است با شرايط و وضعیتهای مختلف در خودکشی روبرو شود .يك مرد ساالمند
که اخیراً بیوه شده ،تحت درمان افسردگی است ،تنها زندگی میکند و سايقه قبلای خودکشای دارد ،و
يك خانم جوان که اخیراً دوست صمیمی اش او را ترك کرده و حاال چناد خاراش در باازوی خاود
ايجاد کرده ،دو نمونه در دو نقطه مقابل هم هستند .در عمل بیشتر بیماران بین اين دو انتها قرار گرفته
و ممکن است از يك طبقه به طبقهای ديگر در نوسان باشند.
وقتی پزشك با نشانههای قابل قبولی بر خورد میکند که بیمار مستعد خودکشی اسات باياد فکار
کند که چه بايد بکند .بعضی از پزشکان با بیماران مستعد خودکشی راحت نیستند .مهم اين است که
پزشك مواظب احساسات درونی خود نسبت به بیماار باشاد و از همکااران ياا احتمااالً متخصصاین
سالمت روان درمواجهه با چنین بیمارانی کمك بگیرد .مهم اينست که خطر را انکار يا فراموش نکنیم.
اگر پزشك تصمیم به اقدام عملی دارد ،نخساتین و مهمتارين قادم ،گذاشاتن وقات کاافی بارای
بیماراست حتی اگر اتاق انتظار پر از بیمار باشد .وقتی اشتیاق خود را برای فهم مشکل بیمار آ از می
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کنید رابطه مثبت شما با بیمار آ از میشود .سؤاالت مستقیم و بسته در مصاحبه کماكکنناده نیساتند.
عباراتی مثل «بنظرم خیلی عصبانی هستید بیشتر برايم توضیح بدهید» مفید است.

گوش دادن با همدلی قدم مهمی در کاهش سطح ناامیدی بیمارمستعد خودکشی است.
واقعیت

افسانه

کسانی که خود را کشتند قبالً هشدار داده بودناد ،همیشاه

کسی که دست به خودکشی میزند بندرت عمل میکند

تهديدبه خودکشی را جدی بگیريد.
پرسش درباره خودکشی ا لاب سابب کااهش اضاطراب

پرسش در باره خودکشی سبب القای خودکشی میشود.

بیمااار شااده ،بیمااار احساااس آرامااش کاارده و احساااس
میکند که اورا درك میکنند.

چگونه بپرسید؟
پرسش در مورد افکار خودکشی آسان نیست .بهتر است که بتدريج وارد موضاوع شاويد .ترتیاب
سؤاالت بشکل زير کمك میکند :
 -1آيا احساس مگین بود ن و بیچارگی داريد؟
 -2آيا احساس درماندگی میکنید؟
 -3آيا احساس میکنید که از کارهای روزانه عاجزيد؟
 -4آيا احساس میکنید زندگی يك رنج است؟
 -5آيا احساس میکنید زندگی ارزش ندارد؟
 -6آيا دلتان میخواهد خودکشی کنید؟

کی بپرسید؟
ارتباط با بیمار برقرار شده باشد.
 وقتی که بیمار احساس کند که به راحتی میتواند احساسات خود را بیان کند.
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 وقتی بیمار احساسات منفی دارد.

سواالت بعدی
پرسش در مورد وجود افکار خودکشی پايان کار نیست.
کار با تائید وجود افکار خودکشی تمام نمیشود .بايستی با پرسشهای تکمیلی بیشتر ،میزان شادت
افکار و احتمال خودکشی را ارزيابی کنید .مهم اينست که بدانیاد آياا بیماار طارب و برناماهای بارای
خودکشی دارد و ابزار آنرا فراهم کرده است يا خیر .اگر بیمار میگويد میخواهم با هفتتیر خودم را
بکشم ولی هفت تیر ندارم خطر کمتر است .اما اگر میگويد برنامه دارم و ابزار هم آماده است (ماثالً
قرص) يا ابزار به سادگی در دسترس خواهد بود خطر خودکشی افزايش میيابد.
مهم است با سؤاالت خود بیمار را تحت فشار و آزار قرار ندهید و پزشك با همدلی و با مهرباانی
سوال کند .نمونه برخی از سؤاالت پسشنهادی:
 آيا طرب و برنامهای برای پايان دادن به زندگی خود داريد؟
 چطوری میخواهید آنرا اجرا کنید ؟
 آيا ابزار آنرا قرص /اسلحه يا ساير ابزار را در دسترس داريد؟
 کی میخوا هید آنرا عملی کنید؟

توجه

 بهبودي کاذب يا گمراه کننده .هر گاه يك بیمار آژيته ناگهاان آرا
شد ،ممکنست او به تصمیم قطعی براي خودکشی رسیده باشاد و
بعد از اين تصمیم گیري آرا بنظر میرسد.
 انکار .بیمارانی که بشدت قصد خودکشی دارند ممکنسات تعماد
اين افکار انکار کنند.
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مديريت درمان بیماران خودکشی
اگر بیمار دچار مشکل هیجانی است و افکار مبهم خودکشی دارد ،صحبت کردن باا ياك پزشاك
عالقمند و تخلیه هیجانی ممکن است کافی باشد .با اين حال راه را برای اقدامات بعدی و پیگیری باز
بگذاريد بخصوص اگر بیمار حمايت اجتماعی کافی نداشته باشد .مشکل هرچه که باشد بیمار مستعد
خودکشی انکار سه گانه بیچارهگی ،نا امیدی و درماندگی را دارد.
سه حالت شايع عبارتند از:
 -1دودلی .اکثر بیماران مستعدخودکشی تا لحظه آخر نرديد دارند .بین آرزوی مارگ و زنادگی
حالت بازی االکلنگ دارند .اگر پزشك میل زندگی را تقويت کند ممکنست خطر خودکشای
کم شود.
 -2تکانشگري .خودکشی پديدهای تکانش بوده و ماهیت تکانش موقتی بودن آنسات .اگار در
لحظه تکانش حمايت موجود باشد ممکنست بحران را خنثی کند.
 -3انعطافناپذير .افراد مستعد خودکشی از نظر فکری ،خلقی ،عملی ،محدود ،بساته و خشاك
هستند و از نظر منطق هر چیز را به دو دسته اين يا آن بخش میکنند .با يك جستجوی ساده
در مورد جانشینهای مرگ برای بیمار مستعد خودکشی ،پزشك به ساادگی در مایياباد کاه
گزينههای ديگری برای بیمار حتی اگر ايده آل نباشند وجود دارد.

به کارگیری حمايت

پزشك بايستی سیستم حمايتی موجود را ارزيابی کند ،و يکای از بساتگان ،دوساتان ،آشانايان ياا
هرکس که میتوند بیمار را حمايت کند شناسايی کرده و از او کمك بخواهد.

قراردادعدم خودکشی

به کار گیری قرارداد «عدم خود کشی» روش مفیدی در پیشاگیری از خودکشای اسات .نزديکاان
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بیمار را در اين قرارداد وارد کرده و در موارد مرتبط بحب میکنیم .در ا لب موارد بیمااران باه قاول
داده شده به پزشك پايبند هستند .اين قرارداد فقط برای مواردی که بیماارروی رفتاارش کنتارل دارد
مناسب است.
در یاب اختالالت شديد روانی يا قصد شديد خودکشای ،پزشاك مایتواناد درماان دارويای باا
داروهای ضاد افساردگی شاروع کناد و بارای ماداخالت روانشاناختی یار دارويای از روانشاناس
بالینی(کارشناس بهداشت روان)کمك بگیرد .لکن توصیه میشاود در صاورت امکاان بررسای افکاار
خودکشی و میزان خطر توسط روانپزشك انجام شود و در اين موارد نیز ارجاع باه متخصاص انجاام
شود.
برای بیشتر بیماران ،تماسهای مکرر مفید است به خصوص اگر بر اساس نیازهای بیماار برناماه
ريزی شده باشد.
بجز در مورد درمان بیماری زمینهای  ،تعدادکمی از بیماران نیاز به درمان طوالنی بیش از دو يا سه
ماه دارند .و تاکید حمايت بر امید ،تشويق به استقالل ،کمك به بیماردر رو برو شدن با استرسورهای
زندگی با بکار گیری شیوههای گوناگون سازش میباشد.

ارجاع به متخصص

چه وقت بیمار را ارجاع کنید
وقتی بیمار به روان پزشك ارجاع دهید که:
 اختالل روانپزشکی دارد؛
 سابقه قبلی اقدام به خودکشی دارد؛
 سابقه قبلی خود کشی ،الکلیسم يا اختالل روان دارد؛
 از نظر سالمت جسم مختل است؛
 حمايت اجتماعی دارد؛
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چگونه ارجاع کنید

بعد از اينکه تصمیم به ارجاع بیمار گرفتید بايد:
 زمانی را برای توضیح علت ارجاع ،به بیمار اختصاص دهید؛
 اضطراب در باره استیگما (انگ) و داروهای روانپزشکی را با توضیحات خودکاهش دهید؛
 تاثیر دارو روان درمانی را برای بیمار روشن کنید؛
 تاکید کنید معنی ارجاع " ترك " يا جدايی از شما نیست؛
 ترتیب وقت مالقات را با روانپزشك بدهید؛
 پس از مالقات بیمار با روانپزشك ،با او مالقات کنید؛
 مطمئن شويد ارتباط با بیمار ادامه دارد؛

چه موقع بايد بیمار را بستری کنید

موارد زير انديکاسیونهای بستری فوری است:
 انکار مکرر خودکشی ( برگشت کننده)؛
 تمايل شديد برای مردن در آينده نزديك( چند ساعت يا چند روز ديگر)؛
 وجود بیماری روانپزشکی
 فقدان سیستم حمايتی
 داشتن برنامه برای خودکشی به شیوهای خشن در اسرع وقت؛

چگونه بیمار را بستری کنید

 او را تنها رها نکنید؛
 ترتیب بستری او را بدهیم؛

19

 ترتیب انتقال او را به بیمارستان با آمبوالنس يا پلیس بدهید؛
 مسئولین مربوطه و خانواده را مطلع کنی؛
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خالصه اقدامات برای پیشگیری از خودکشی
در قسمت زير خالصه اقدامات اصلی پزشك برای ارزيابی و درمان بیماران مشکوك به خودکشی
يا با خطر خودکشی را مالحظه میکنید.

خطر خود کشی :شناسايی ،ارزيابی و اقدام اجرايی
خطر

ارزيابی

عالئم

اقدا اجرايی

خودکشی
0

ناراحتی ندارد

-

-

1

مشکل هیجانی

درباره وجود افکارخودکشی

با همدلی به بیمار گوش

پرسش کنید

دهید

2

افکار مبهم درباره مرگ

درباره وجود افکار خودکشی

با همدلی به بیمار گوش

پرسش کنید

دهید

3

افکار مبهم درباره حود کشی

قصد بیمار را بررسی کنید

احتمال را بررسی کنید

(نقشه و روش)

حمايت را مشخص کنید

افکار خودکشی دارد

قصد بیمار را بر رسی کنید

احتمال را بررسی کنید

اما عد وجود

(نقشه و روش)

حمايت را مشخص کنید

4

ارجاع به روانپزشك

اختالالت روانپزشکی
5

6

افکار خودکشی دارد و

قصد بیمار را بر رسی کنید (نقشه

اختالالت روانپزشکی دارد يا

و روش) قرارداد عدم خودکشی

استرسور شديد زندگی دارد

ببنديد.

افکار خودکشی و برنامه براي اقدا

بیمار را ترك نکنید

ارجاع به بخش روانپزشکی

به خودکشی دارد

(به منظور پیشگیری از دسترسی

بیمار را بستری کنید

اختالالت روانپزشکی دارد يا

بیمار به ابزار خودکشی)

استرسور شديد زندگی دارد يا
آژيتا سیون دارد و اقدام قبلی دارد
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به روان پزشك ارجاع دهید
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