
 1 

 با و رفتار برای آشنایی   راهنمای خانواده

 به خودکشیکننده اقدام فرد مسئله خودکشی و 

 
توانندد   اقدام به خودکشی یکی از مشکالت نسبتاً شایع در افرادی است که احساس می کنندد نیدی  

 گیرند به زندگی برای مشکالت خود راه حل مناسبی پیدا کنند. این افراد بدلیل نا امیدی تصییم می

 خود خاتیه دهند. 

کند و زنده می ماند، پس از انجام کارهای اولیه پزشکی نیداز بده    وقتی فردی اقدام به خودکشی می

بده   زمان دارد تا بتواند با احساسات خود در مورد کاری که کرده کنار بیاید. این افراد بعدد از اقددام  

یدی و ناتوانی می کنند. میکن احساس سردر گیی، تنهایی، شرم، عصبانیت، گیجی، نا ام خودکشی

آنها را محکدوم  این عیل بخصوص به خاطر اینکه دیگران  ؛است هنوز افکار خودکشی داشته باشند

دتر میی  برا آنان سرزنش و جر و بحث با این افراد فقط مشکل  به یاد داشته باشید کهمی کنند. 

مناسبی برای حل مشکالتی که منجر بده  فرد اقدام کننده نیاز به حیایت دارد تا بتواند راه های  کند.

تواند کیک موثری باشدد. اگرهده در    اقدام به خودکشی شده اند، پیدا کند. خانواده در این میان می

بعضی موارد فرد اقدام کننده به خودکشی از خانواده عصبانی است، بدا اینحداب بدیز از هدر زمدان      

رای او انجام بتوانید  یکی از اعضای خانواده می دیگری به آنها نیاز دارد. کارهایی که شیا به عنوان

 دهید از این قرار است:

فرد اقدام کننده را تشویق کنید مراجعات منظم به پزشک و کارشناس بهداشت روان داشته  -1

 باشد.

 یکی از اعضای خانواده حتیاً در ویزیت های پزشک یا کارشناس هیراه او برود. -2

 صحبت کند و حرفهای او را به دب نگیرید. اگر بییار عصبانی است اجازه دهید  -3

 . حل مشکالت احتیاج به زمان دارد.با بیمار جر و بحث نکنید -4

 که آنها می گویند انجام دهید.را با پزشک و کارشناس هیکاری کنید و کارهایی  -5

 . به خاطر اقدام به خودکشی او را سرزنش نکنید -6

رد به او اجازه دهید مددت کوتداهی در   در صورتی که بییار با اعضای خانواده مشکالتی دا -7

خواهد زندگی کند تا پزشک و کارشدناس   که خودش می یمنزب یکی از بستگان یا دوستان

فرصت داشته باشند روی مشکالت بییار و خانواده شیا کار کنند و بییار آماده شود دوباره 

و فقط بیرای   این کار یک راه حل موقتی استبا شیا زندگی کند. توجه داشته باشید که 

نه تا حد زیادی یو هیکاری شیا در این زم کمک به بیمار در شرایط بحرانی انجام میشود
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به بییارتان کیک خواهد کرد. پس از رفع بحران او متوجه خواهد شد که شیا هده کیدک   

 بزرگی به او کرده اید.

خودتان بعهده بگیرید نه   -اگر با شیا زندگی می کند – مسوولیت دادن داروی بیمار را -8

مثالً دو  قرص  ،. الزم است هر بار فقط مقداری از دارو را که باید بخورد به او بدهیدبیمار

 هر روز صبح.

تواند برای اقدام به خودکشی به کار رود مثل چاقو، یا میواد   هر گونه وسایلی که می -9

نزین یا نفیت، و  سمی مثل حشره کش یا آفت کش، انواع داروها، مواد سوختنی مثل ب

یا هر چیزی که ممکن است بیمار از آن برای اقیدام بیه خودکشیی اسیتفاده کنید از      

 الزم این وسایل در جایی باشد که بتوان در آن را قفل کرد. دسترس بیمار دور کنید.

آرامز خود را حفظ کنید. تیام آنچه در اینجا به شیا گفته میشود برای حیایت و مراقبت  -10

اقدام به خودکشی مدی  دوباره که بییار شیا حتیاً به این معنی نیست است و دام کننده فرد اقاز 

 آرامز بیشتری داشته باشید. ولی الزم است تیام نکات ایینی را به دقت رعایت کنید تا  .کند

 نیی خواهد در مورد اقدام به خودکشی حرف بزند او را سواب پیچ نکنید.اقدام کننده اگر  -10

 اجازه دهید در اتاقی تنها باشد اما در اتاق را قفل نکند. میخواهد، نده اقدام کناگر  -11

 کنید.  خودداریاقدام کننده از جر و بحث در حضور  -12

در جلسات پزشک و کارشناس شرکت کنید و سعی کنید راه حل مناسبی بدرای مشدکالت    -13

 پیدا کنید. 

اقددام  یا  کیکی به شیا . این کار هیچگردن همدیگر خودداری کنیداز انداختن تقصیر به  -14

مهم این است کده بخواهیدد واقعداً    نکته نیی کند. هر کسی میکن است اشتباه کند اما کننده 

 کاری انجام دهید. خانواده برای رفع مشکالت 

سرزنز مدی کندد، بدا او جدر و     به خودکشی شیا را به خاطر اقدامز فرد اقدام کننده اگر  -15

و واند کامالً منطقی فکدر کندد. مدی توانیدد نظدرات      بحث نکنید. او در وضعیتی نیست که بت

 در میان بگذارید.خود را در جلسه با پزشک یا کارشناس احساسات 

 ت ایجاد شده داشتید از پزشک و کارشناس بپرسید. مشکالهر سوالی در مورد  -16

را بستری می کند. بستری برای کیک به بییدار و  صورت لزوم فرد اقدام کننده  پزشک در  -17

 . از بیمارتان حمایت کنید ،با بستریکردن  با موافقتدرمان موثر است. بنابراین اجرای 

حتی اگر بعد از مدتی افسردگیز  ،را تشویق کنید تا درمان را تا آخر ادامه دهداقدام کننده  -18

 مهم و ضروری است. امری ادامه درمان تا رفع کامل مشکل . باشد خوب شده
   


