
مدیریت خودکشی

دکتر زینب کشوری

متخصص اعصاب و روان



در ایاالت متحده خودکشی سومین علت اصلی مرگ در نوجوانان •

ارد است و از این نظر پس از مرگ ناشی از تصادفات و قتل قرار د

ست در تمامی کشورها خودکشی در کودکان قبل از سن بلوغ نادر ا•

است 

ان سال گذشته میزان افکار خودکشی و خودکشی موفق می۱۵در •

نوجوانان کاهش یافته است

به نظر می رسد این کاهش همزمان با افزایش مصرف داروهای •

SSRI در نوجوانان دچار اختالالت خلقی و رفتاری روی داده

است



افکار و رفتارهای خودکشی

ارد افکار، ژست ها و اقدامات خودکشی اغلب با اختالالت افسردگی ارتباط د•

ساعت قبل از ارتکاب ۲۴نیمی از افراد انتحاری قصد خودکشی خود را ظرف •

به رفتار خودکشی با یکی از دوستان یا بستگان در میان می گذارند

ست افکار خودکشی در همه سنین دیده می شود و بیشترین میزان آن هنگامی ا•

که با یک اختالل افسردگی شدید همراه باشد

هزار کودک و نوجوان در ایاالت متحده به دلیل تهدید و ۱۲ساالنه بیش از •

اقدام به خودکشی در بیمارستان ها بستری می شوند

سال نادر است۱۲خودکشی موفق در سنین زیر •



بچه های کوچک به راحتی قادر به طراحی و اجرای یک نقشه •

واقع بینانه خودکشی نیستند 

ی عدم بلوغ شناختی نقشی محافظتی در پیشگیری از خودکش•

کودکان دارد

برابر بیشتر از دختران ۵در پسران نوجوان تقریباً خودکشی موفق•

در دختران اقدام به خودکشی نوجوان دیده می شود هرچند میزان 

نوجوان سه برابر پسران نوجوان است

ت زمان فکر خودکشی یک پدیده ایستا نیست و ممکن است با گذش•

کاهش یا افزایش یابد



وده و یا تصمیم برای خودکشی ممکن است تکانشی و بدون دوراندیشی کافی ب•

نتیجه نشخوار ذهنی طوالنی باشد

صرف نظر از شدت تمایل فرد به مرگ روش اقدام به خودکشی بر میزان •

موفقیت خودکشی تاثیر دارد

که رایج ترین روش خودکشی موفق در نوجوانان استفاده از اسلحه گرم است•

وددو سوم خودکشی پسرها و تقریباً نصف خودکشی دخترها را شامل می ش

دومین روش شایعه خودکشی در پسر ها که حدود یک چهارم موارد را شامل •

می شود حلق آویز کردن خود است



ر پسر مسمومیت با مونوکسید کربن سومین روش شایعه خودکشی د•

درصد موارد دیده می شود۱۰هاست اما در کمتر از 

در دخترها یک چهارم موارد خودکشی با خوردن مواد سمی انجام •

میشود

میزان خودکشی با مونوکسید کربن و حلق آویز کردن در دخترها به•

درصد موارد را شامل می ۱۰مساوی مشاهده شده و هر کدام حدود 

شود



همه گیر شناسی

ساله در یک دوره سه 16تا 9در یک مطالعه که بر روی کودکان •

ماهه انجام شد افکار خودکشی غیر فعال حدود یک درصد، افکار

0.25درصد و اقدام به خودکشی 0.3خودکشی با نقشه مشخص 

درصد گزارش شد

2.7ساله میزان فعلی افکار خودکشی ۱۸تا ۱۴در نوجوانان •

درصد بود4.3درصد و بروز سالیانه آن 

در این گروه از نوجوانان شیوع طول عمر اقدام به خودکشی •

درصد  17.1

ر از میزان رفتار خودکشی در طول عمر در دخترها به مراتب بیشت•

پسرها بود



سبب شناسی

خصوصیات همگانی نوجوانانی که به رفتار خودکشی•

دست می زنند، ناتوانی در یافتن راه حل مسائل و فقدان

راهبردهای مدارا برای کنارآمدن با بحران های فوری است 

بنابراین دید محدود نسبت به راه حل های موجود برای •

مدارا با اختالفات خانوادگی مکرر، طرد یا شکست در 

اتخاذ تصمیم خودکشی موثر هستند



عوامل ژنتیک:

ستگان احتمال خودکشی موفق و رفتار انتحاری در افرادی که یکی از ب

درجه اول آنها رفتار مشابهی داشته دو تا چهار بار بیشتر است

عوامل زیستی:

یز بین تغییر سروتونین مرکزی در نوجوانان، با خودکشی و ن•

پرخاشگری تکانشی رابطه یافت شده است 

ونین در افراد دچار رفتارهای انتحاری تراکم گیرنده های ناقل سروت•

در قشر جلوی پیشانی کاهش یافته است



عوامل روانی اجتماعی:

روز بیماری افسردگی اساسی مهمترین عامل خطرساز خودکشی بوده و خطر ب•

و درصد افزایش می دهد اما بسیاری از افراد شدیدا افسرده افکار۲۰آن را تا 

رفتار خودکشی ندارد

نده خصوصیات مختلفی شامل احساس ناامیدی، تکانشگری، مصرف عودکن•

مواد و سابقه رفتار پرخاشگرانه با افزایش خطر خودکشی ارتباط دارد

ب زندگی در خانه های خشن و بدرفتار می تواند طیف وسیعی از عالئم آسی•

های روانی ایجاد کند

ندگی رفتارهای پرخاشگرانه خود تخریبی و انتحاری در میان نوجوانانی که ز•

خانوادگی پر استرس مزمنی داشته اند شیوع بیشتری دارد



فتاری بارزترین عامل خطرساز خانوادگی برای رفتار خودکشی بدر•

شامل کودک آزاری جنسی و جسمی و غفلت است

دکشی بزرگترین ارتباط واحد بین کودک آزاری جنسی و رفتار خو•

یافت شده است

گرایش جنسی یک عامل خطرساز محسوب می شود و خطر رفتار •

د انتحاری در میان نوجوانانی که همجنس گرا یا دوجنسگرا هستن

بیشتر است

ل پیوند قوی با مدرسه و همساالن حتی در صورت وجود سایر عوام•

تخطر ساز عامل محافظتی تخفیف دهنده خطر رفتار خودکشی اس



عوامل خطر

سال35تا  15سن•

جنس مرد•

افكار فراوان •

قصد شدید •

نقشه پایدار •

سابقه اقدام به خودكشی•

اقدامهای مكرر•

اقدامهای با برنامه•

اقدامهایی با فرصت كم نجات یافتن•

اقدامهایی با قصد شدید برای مرگ•

اقدام با استفاده از وسایل مرگبار•

در دسترس بودن وسایل خودكشی•



انزوای اجتماعی•

دارای روابط بین فردی پرتنش•

ارتباطات بین فردی ضعیف•

خشونت خانگی•

سوءاستفاده جنسی•

خشونت فیزیكی•

افسردگی شدید، سایكوز حاد، مصرف مواد، اختالل شخصیت تاریخچه روانپزشكی•

شده جدی،بیماران با همكاری كم در پذیرش درمان، بیمارانی كه بیماریشان به خوبی كنترل ن

است

كل ناامیدی، اضطراب شدید، حمالت هراس، عدم لذت بردن از زندگی به ش: عالیم روانپزشكی •

شدید



بیماریهای مزمن، بیماری با اختالل عملكرد اعضا، دردهای مزمن، : سابقه بیماریهای طبی•

نقص بینایی یا شنوایی، بدشكلی بدنی، وابستگی به دیگران برای كارهای روزمره

گان درجه سابقه خودكشی در بستگان درجه اول، سابقه بیماری روانی در بست: سابقه خانوادگی•

اول

بصیرت ناكافی، فكر نامنعطف، عدم كنترل هیجانات: مشكالت شخصیتی•



تشخیص و خصوصیات بالینی

تکب خصوصیات نوجوانانی که اقدام به خودکشی می کنند و نوجوانانی که مر•

خودکشی موفق می شوند شبیه است

درصد افرادی که خود را می کشند سابقه اقدام به خودکشی دارد۴۰•

است پرسش مستقیم از کودکان و نوجوانان در مورد افکار خودکشی ضروری•

والدین غالباً از وجود چنین افکاری در ذهن کودکان خود بی خبرند•

افکار خودکشی و تهدید به خودکشی شایع تر از خودکشی موفق است•



پرسش در مورد خودکشی باعث افزایش افکار خودکشی

.در مورد خودکشی باید مستقیما سوال کنید. نمی شود



 خودکشیارزیابی افکار:

 فکر کرده ای زندگی ارزش زندگی کردن را ندارد؟تابه حال آیا

 به پایان دادن به زندگیت فکر کرده ای؟به حال آیا تا

 آرزوی مردن کرده ای؟تابه حال آیا

آیا در مورد خودکشی فکر کرده ای؟

آیا همین حاال به آن فکر می کنی؟

 (روزانه، هفتگی) اغلب چقدر به خودکشی فکر می کنی؟

(ثانیه؟ دقیقه؟ ساعت؟) این افکار چقدر طول می کشد؟

  درجه بندی کنی، چه نمره 10تا  1این افکار چقدر شدید هستند؟ اگر بخواهی شدت آن را از

می دهی؟ای به آن



 خودکشیارزیابی وجود طرح و نقشه برای:

آیا نقشه یا برنامه ای برای پایان دادن به زندگیت داری؟

داری؟-کشتن خودت-آیا طرح و نقشه ای برای صدمه زدن به خودت

کی، کجا و چگونه؟

اگر نقشه ای داری چطور می خواهی آن را انجام دهی؟

خطر باالتر= طرح و نقشه دقیق و همراه با جزئیات



ارزیابی قصد خودکشی:

آیا هیچ قصدی برای عمل کردن به افکارت را داری؟

ن کار گفتی دوست داری بمیری و حتی به خوردن قرص فکر کرده ای، ولی آیا قصد انجام ای

را داری؟

این قصد چقدر قوی است؟

خطر پایین= عدم وجود قصد مشخص 

خطر باال= وجود قصد خاص



ارزیابی احتمال عملی کردن نقشه خودکشی و مرگ بار بودن آن:

آیا زمان و مکان خاصی را برای عملی کردن نقشه ات انتخاب کرده ای؟

کی وکجا می خواهی این کار را انجام دهی؟

 آیا بیمار مقدمات کار را فراهم کرده است؟ آیا وسایل الزم برای عملی کردن نقشه ات را

داری؟

؟آنها دسترسی داری؟ چه قرص هایی داری؟ دقیقا اسلحه را از کچا می خواهی تهیه کنیآیا به

د، چقدر طرح و نقشه خودکشی چقدر کشنده است؟روشی که بیمار قصد دارد با آن خودکشی کن

مرگبار است؟

 حساب کرده؟ یادداشت و یا وصیت نامه نوشته است؟ با دیگران تسویهآیا

ریسک باالتر= کشنده بودن بیشتر، دسترسی به وسایل، فراهم کردن مقدمات



ارزیابی عوامل محافظ:

چه دالیلی برای زندگی داری؟

 (وخانواده، مذهب ) چه چیز مانع از آن می شود که به زندگیت پایان دهی؟ ...

وجود حمایت های خانوادگی و اجتماعی



افسـانه های رایــج درباره رفتــارهای 

خودکـشی
ند، كساني كه راجع به خودكشي و قصدشان مبني بر خودكشي صحبت میكن

واقعاً به خود

. آسیبي نخواهند زد و فقط قصد جلب توجه دارند

ست بسیاري از كساني كه در اثرخودكشي جان خود را از د. این فكر غلط است

مي دهند، احساسات، افكار و نقشه هاي خودكشي خود را قبل ازمرگ، با 

. انددیگران در میان گذاشته

دهرگونه تهدید مبنی بر آسیب رساندن به خود باید كامال جدي تلقي شو



 خودكشي همیشه تكانشي و ناگهاني اتفاق میافتد

ز افرادي بسیاري ا. معموالً خودكشي با زمینه فكری قبلي صورت میگیرد. تصوری غلط است

ودكشيخودكشي مي كنند، قبال نشانه هایی كالمي یا رفتاري كه نشان دهنده نیت و افكار خكه

انداست، نشان داده

 افرادي كه خودكشي میكنند واقعاً قصد دارند كه بمیرند

ا در میانبیشتر این افراد قبل از اقدام، حداقل با یک نفر افكارشان ر. این فكر نیز غلط است

این افراد دچار نوعي دوسوگرایي راجع به مرگ و زندگي . انداند یا به دكتر مراجعه كردهگذاشته

.هستند و راجع به كشتن خویش مصمم نبوده اند

فردي كه از خود كشی نجات پیدا كرده، بهبود یافته و خطر خودكشي رفع شده است

ني در واقع یكي از زمان هاي پر خطر، بالفاصله بعد از بحران یا در زما. تفكری غلط است

بعد از همچنین یک هفته. فرد به علّت اقدام به خودكشي در بیمارستان بستري استاست كه

.پذیر استشدن از بیمارستان نیز از مواقعي است كه فرد بسیار آسیبمرخص



 خودكشي همیشه ارثي است

بیني رفتارهاياگرچه كه وجود خودكشي در خانواده عاملي مهم براي پیش. عبارتی غلط است

خودكشي است 

افرادي كه اقدام به خودكشي میكنند حتماً به نوعي اختالل رواني دچار هستند

خودكشي با اختالل هایي نظیر افسردگي، سوءمصرف اگرچه رفتارهاي. برداشتی غلط است

افرادي . ارتباط نباید بیش از اندازه تخمین زده شودمواد و اسكیزوفرني رابطه دارد، اما این

.دست به خودكشي میزنندهستند كه هیچ كدام از این اختاللها را ندارند ولي

اگر با بیمار در مورد خودكشي صحبت شود، این فكر به او تلقین می شود

وددرواقع هیچگاه سوْأل از فرد، موجب خودكشي در فرد نمی ش. این نیز دیدگاه غلطی است.

خودكشي براي بقیه است نه براي ما

ي آدمها در هر خانواده یا نظام اجتماعي خودكشي ممكن است براي همه. تصوری غلط است

.رخ دهد



اگر فردي یک بار سعي كرد خود را بكشد، دیگر هیچگاه این كار را نخواهد كرد

در واقع سابقه اقدام قبلي، یكي از عوامل خطر است. غلطی استنتیجه گیری.

كودكان هیچگاه اقدام به خودكشي نمیكنند چون متوجه مفهوم مرگ نمیشوند

خودكشي پاسخي قابل انتظار و طبیعي در مقابل استرس است

همه استرس را تجربه مي كنند. ي غیرطبیعي استرس استخودكشي نتیجه.این فكر غلط است ،

.خودكشي نمي كننداما همه اقدام به

علّت استرس استخودكشي به

وابط مثل قطع ر)اقدام به خودكشي، گاهي ممكن است در پي استرسي حاد . استداللی غلط است

زا، زمینه ساز رفتار ي استرسبه وجود آید اما واقعه(ي شدیدعاطفي، دعوا و مناظره

خودكشي است نه علت آن



كنند خودخواه و ضعیف هستندافرادي كه خودكشي مي

ه از كساني كه خودكشي میكنند از نوعي اختالل رواني در رنجند كبسیاري. قضاوتی غلط است

.تشخیص داده شود یا نشوداین اختالل ممكن است

اگر كسي باهوش و موفق باشد هیچگاه خودكشي نمي كند

یا اجتماعي اقتصادي نداردخودكشي مرز فرهنگي، قومي، نژادي. پنداری غلط است

كردبراي كسي كه اقدام به خودكشي میكند یا قصد آن را در سر دارد، نمي توان هیچ كاري

اللبسیاري از افرادي كه اقدام به خودكشي مي كنند، ممكن است از اخت. برداشتی غلط است

.  رواني رنج برند كه قابل درمان است



ام دهیدكارهایي كه بــاید انج. هنگامی که با بیماری روبرو میشود كه تهدید به خودكشی میكند:

 آسیب به خود را از دسترس فرد خرج کنیدابزارهای  .

فرد را به روانپزشک ارجاع کنید.

ترس در خانواده، دوستان، سایر افرادی که نگران وضعیت بیمار هستند و همچنین منابع در دس

.  جامعه را برای مراقبت از فرد و حمایت از او بسیج کنید

اس حریم بیمار را رعایت کنید و به دیسترس هیجانی که همراه آسیب به خود وجود دارد، حس

.  باشید

در صورت نیاز از مراقبان حمایت هیجانی به عمل آورید  .

ستری اگر برای حل مسایل طبی و جراحی بیمار ناگزیر از ب. تداوم مراقبت را تضمین کنید

د، فرد کردن او در یک بیمارستان عمومی هستید، برای جلوگیری از آسیب رسانی مجدد به خو

. را از نزدیک تحت مراقبت قرار دهید

رین در صورت تجویز دارو از داروهایی استفاده کنید که در صورت مصرف بیش از حد کمت

.خطر را برای فرد ایجاد کند و دارو را برای دوره های کوتاه نسخه کنید



.وي اعتماد كنید و احترام بگذاریدبه •

.فرد را باور كنید و ادعاهایش را جدي بگیرید•

.آرام و درك كننده باشید•

.خوب گوش دهید•

.به وي بگویید كه میدانید كه افكار و احساساتش واقعي است•

.آنچه فكر و احساس میكند حرف بزنددرباره ي صادقانه بتواند اجازه دهید •

.به فرد بگویید كه به وي توجه دارید و موضوع برایتان مهم است•

.همدلي نشان دهید نه دلسوزي•

والهاي توجه نشان دهید، با دقت گوش كنید، و از فرد درباره ي اینكه چه فكر و احساسی دارد س•

.مناسب بپرسید

.به دانش، مشاهدات و احساسات خود اعتماد كنید•



.  به پیامهاي كالمي و غیركالمي فرد توجه كنید•

خ استفاده پاساز سواالت باز پاسخ استفاده كنید؛ اگر جواب مشخصي الزم است از سواالت بسته •

كنید

به فرد بگویید كه باید جریان را به اطالع خانواده اش برسانید•

مراقب عالمتهاي هشدار دهنده باشید•

.از وجود احساس ناامیدي در فرد آگاهي پیدا كنید•

.امیدوار باشید، پیامهاي امیدوارانه بدهید•

گزینه ها و راههاي مختلفي را مطرح كنید•

.عواقب خودكشي براي فرد و بازمانده هایش را گوشزد كنید•



کارهایي كه نبـــاید انجام دهید:

.مضطرب نشوید•

به خودتان اجازه ندهید كه به فرد قول دهید كه در مواقعی كه تماس با والدین یا دوستان •

.ضروري است، رازدار باقي خواهید ماند

.خود افشایی نكنید•

.از قضاوت كردن یا ایجاد احساس گناه اجتناب كنید•

.مسئله را كوچک جلوه ندهید•

.نخندید یا فرد را شرمنده نكنید•

.بي توجهي و چشم پوشي نكنید•

.از وي عصباني نشوید•

با خشونت وي را از خودكشي نهي نكنید•



.او را به خودكشي ترغیب نكنید، نگویید كه جراتش را ندارد•

.از كلمات میفهمم، میدانم و چرا، استفاده نكنید•

.زیاد نصیحت نكنید•

.درباره ي خودكشي به منزله ي راهي كه فرد برگزیده، بحث نكنید•

.اعتقادات شخصیتان را درباره ي خودكشي بیان نكنید•

نكه خطر مگر ای. سعي نكنید كامال فرد را تحت كنترل خود درآورید؛ او را به خود وابسته نكنید•

قطعي وي را تهدید كند

.فرد را هنگام خطر حاد رها نكنید•

.فرد را بدون اینكه دردسترس باشید ترك نكنید•

(حمایت نباید لزوماً از جانب شما باشد) او را تنها و بدون حامي رها نكنید •



یا اکثر نوجوانان انتحاری واجد مالک های تشخیصی یک

:چند اختالل روانی هستند

اختالل افسردگی اساسی

 اختالل دوقطبی

اختالالت روان پریشی



ابقه نوجوانانی که مبتال به اختالالت خلقی همراه با سوء مصرف مواد بوده و س•

دارندرفتار پرخاشگرانه دارند در معرض خطر باالیی قرار 

نوجوانان بدون اختالل خلقی و با سابقه رفتارهای خشن، پرخاشگری و•

تکانشگری ممکن است در هنگام تعارض با خانواده و همساالن مستعد 

خودکشی باشند



 شایع ترین عوامل آشکارساز در خودکشی موفق نوجوانان

: کوچک تر

اعمال تنبیهی قریب الوقوع •

سابقه رفتارهای تکانشی•

دسترسی به اسلحه پر به خصوص در منزل•



در شرح حال نوجوانی که خودکشی می کند گاهی حاکی از پیشرفت های عالی•

ک زندگی و صفات منشی کمال طلبی است چنین نوجوانی ممکن است با ی

عیف مانند نوجوان درس خوانی که به دنبال نمره ض. شکست روبرو شده باشد

در یک امتحان احساس تحقیر کرده است

در نوجوانان دارای اختالالت روانپزشکی همراه با اضطراب شدید و ضعف•

کنترل تکانه، خطر اقدام بر اساس افکار خودکشی بیشتر است

است در نوجوانان آسیب پذیر و دچار آشفتگی روانی اقدام به خودکشی ممکن•

واکنشی تکانشی به عوامل استرس زای اخیر باشد



عوامل زمینه ساز معمول رفتار خودکشی:

تعارض و مشاجره با اعضای خانواده و دوستان دختر یا پسر •

مصرف الکل یا سایر مواد •

یا نوجوانی که بعد از انجام رفتاری ممنوع در انتظار مجازات از سوی پلیس•

قدرتبی آبرو شدن نزد همساالنسایر مراجع 

شکست عشقی •

تحصیلیمشکالت •

داغدیدگی•

جدایی و طرد•



درصد افراد جوانی که خود را از بین میبرند سابقه درمان 40•

روانپزشکی داشتند

درصد آن ها قبال  اقدام به خودکشی کرده اند40•

سالگی پدر یا مادر خود را از دست دهد، ۱۳در کودکی که قبل از •

خطر ابتال به اختالالت خلقی و خودکشی باال است



رفتار خودکشی ممکن است از طریق همانند سازی سبب بروز اقدامات •

امیده مشابهی در گروه همساالن شود که این حالت اصطالحاً خودکشی تقلیدی ن

می شود

ه برخی مطالعات نشان داده است که پس از نمایش برنامه های تلویزیونی ک•

ان موضوع اصلی آن خودکشی یک نوجوان بوده است خودکشی در بین نوجو

ها به طور گذرا افزایش یافته است

ب به طور کلی هر چند تقلید ممکن است در زمان خودکشی در نوجوانان آسی•

ر رسانه پذیر نقش داشته باشد اما به نظر نمی رسد مواجهه بیشتر با خودکشی د

ها سبب افزایش میزان کلی خودکشی شود



درمان

م تا رفتار انتحاری در نوجوانان از لحاظ پیش آگهی از موارد نسبتاً خوش خی•

مواردی که پیش درآمد خطر جدی خودکشی موفق هستند را شامل می شود

ار یکی از چالش ها در پرداختن به خودکشی، شناسایی نوجوانان دارای افک•

شده خودکشی و بخصوص درمان آنهایی است که اختالالت روانپزشکی درمان ن

دارند

خطر خودکشی موفق با افزایش سن باال می رود و میزان شروع اختالل •

روانپزشکی درمان نشده با افزایش سن کودک و نوجوان بیشتر می شود

رای که اقدام به خودکشی کرده است باید پیش از تصمیم گیری بنوجوانی •

بستری کردن یا فرستادن به خانه مورد ارزیابی قرار گیرد



ی افکار خودکشی فراوانی، شدت یا مدت زمان محدود= خطر خودکشی خفیف•

-فرد خود. خاصی برای خودکشی وجود نداردقصد و طرح و نقشه.دارد

محافظتی وجود داردعوامل خطر معدود بوده و عوامل.کنترلی خوبی دارد

ارجاع سرپایی به روانپزشک: خطر خودکشی پایین•



افکار خودکشی مکرر با شدت و دوره محدود، یک= خطر متوسط خودکشی •

یک سری . دارد ولی قصد خودکشی وجود نداردطرح و نقشه خاص وجود

دو عامل خطر سابقه اقدام به خودکشی و حداقل)عوامل خطر وجود دارد 

ود فرد برای بهب. ولی عوامل محافظت کننده هم وجود دارد( اضافی خودکشی

.هیجانی و روان شناختی فعلی خود انگیزه داردوضعیت

ابی ارزیدر فواصل هفتگی مرتب خودکشی را خطر : خطر خودکشی متوسط •

در . دکنید تا اگر نیاز به بستری شدن وجود دارد سریعا این کار را انجام دهی

پزشک ارجاعبه روان ، فردی را که در خطر متوسط قرار دارد، ابتدا مجموع

ساعته به خدمات حمایتی مرکز دسترسی داشته24تا بیمار  ترتیبی دهید دهید، 

را در طرح مدیریت خودکشی شامل خانواده باشد و سیستم حمایتی وی 

. مشارکت دهید



شه افکار خودکشی مکرر، شدید و مداوم، وجود طرح نق-خطر باالی خودکشی •

عینی از قصد خودکشی مانند تهیه وسایل الزم برایخاص، وجود نشانه های

ضعیف، خلق افسرده و عالئم شدید روان کنترلی-خودکشی، شواهدی از خود

.  پزشکی، عوامل خطر متعدد و عوامل محافظ معدود

م میل بستری کردن الزم است که گاهی علی رغ: برای افراد با سطح خطر باال•

د برای بنابراین، اولین کاری که بای. بیمار و به صورت اجباری انجام می شود

این افراد انجام دهید آن است که آنها را به روانپزشک مرکز ارجاع دهید تا 

. مقدمات الزم برای بستری شدن وی انجام شود



ه کسانی که جزو گروه های پرخطر هستند باید تا زمانی که میل ب

خودکشی از بین برود بستری شود 

ارکسانی که سابقه اقدام به خودکشی دارند به خصوص با روش های مرگب

 رندسال که سابقه رفتار پرخاشگرانه یا سوءمصرف مواد دا۱۲پسرهای باالی

 استفاده از روش های مرگبار

ی و اختالل افسردگی اساسی شدید که واجد خصوصیات مردم گریزی، ناامید

افکار خودکشی مستمر است



در که به دلیل افکار خودکشی به بخش فوریت ها مراجعه می کنندنوجوانانی 

ت سود صورتی که نیاز به بستری کردن نداشته باشند از مداخله در بخش فوری

می برند

شروع آموزش روانی خانواده در بخش فوریت ها

حل و فصل تعارض حاد خانواده

ترتیب دادن پیگیری سرپایی در هنگام ویزیت در بخش فوریت ها



 اغلب طرح های ترخیص از بخش فوریت ها شامل موارد زیر

:است

ارائه راهی جایگزین در موارد بروز مجدد افکار خودکشی •

ارائه یک خط تلفن اضطراری به نوجوان و خانواده برای تماس درصورت •

ظهور مجدد افکار خودکشی



اس یک تعهد شفاهی یا کتبی از سوی مراجع که در آن متعهد می شود اگر احس•

د کرد قادر به حفظ امنیت خود نیست، قبل ا اینکه کاری انجام دهد و به خو

.صدمه بزند با درمانگر و یا یک شخص کلیدی خاص تماس می گیرد

رسای البته بیمار ممکن است به دالیل مختلف مانند احساسات شدید و طاقت ف•

ی به درد و رنج روانی، تحریفات شناختی و یا پاتولوژی همزمان مثل افسردگ

.  این قرارداد پایبند نباشد

گوش بنابراین خیلی روی آن حساب نکنید چون به غلط ممکن است نگرانی و•

شی پایین بزنگی سیستم حمایتی را بدون داشتن تاثیر مفیدی روی قصد خودک

بیاورد



•CBT به تنهایی و همراه با داروهایSSRI به مرور زمان در کاهش افکار

خودکشی نوجوانان افسرده موثر است

باید اما این مداخالت بالفاصله اثر نمی کند بنابراین در موقعیت های پرخطر•

اقدامات احتیاطی انجام شود



ی با توجه به کاهش خودکشی موفق در نوجوانان در طول دهه گذشته یعنی ط•

افزایش بارز یافته SSRIهمان دوره ای که درمان با داروهای ضد افسردگی 

نقش داشته اندSSRIاست احتماالً داروهای 

ی در با توجه به گزارش های مربوط به افزایش میزان افکار و رفتار خودکش•

میان کودکان و نوجوانان افسرده تحت درمان داروهای ضد افسردگی، در هر

کودک و نوجوان تحت درمان با داروهای ضد افسردگی پایش دقیق از نظر

افکار و رفتار خودکشی ضروری است 


