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به نظر شما شیوع خودکشی چقدر 

است؟
 ی یک میلیون نفر در اثر خودکشی به زنددگ حدود ساله هر

.خود خاتمه می دهند

 و دنیدا  در مدر   پدیده به عندوان سدیهدهمین علدت    این

سدال  44تدا  15سومین علت مر  و میر در گدروه سدنی   

.می گرددمحسوب 

 د که می افتاتفاق ایران تقریباً روزانه ده مورد خودکشی در

ه خود سهم را بدراین میان بیشترین غربی کشور استانهاي 

.اختصاص داده اند
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به نظر شما چه 
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اگر افکار خودکشی دارم، چه 

کاري می توانم انجام دهم؟ 



.با افراد موثق و مورد اعتماد صحبت کنید-1

: مانند
والدین و اعضاي خانواده

نهدیکدوستان 
خانوادهپهشکان 

متخصصان سالمت روان
یبههیستمشاوره تلفنی شامل خطوط صداي مشاور سازمان مراکه 



. به پهشک خود مراجعه کنید-2

بیمارستان بهره مندخدمات از -3
شوید

تیم سالمت روان می تواند به شما در                                            
:موارد زیر کمک کند

آموزش مهارت های زندگی-
مشاوره و روان درمانی-
تجویز دارو-



دو نکته مهم

یاز  وقتی احساس خوبی ندارید از مصرف نوشیدنی های الکلی و ساایر ماواد روان  گاردان  ره   : 1نکته 

ن و منجر به عکس العمل های ناخواساته خواهاد شاد کاه ممکا     بدتر می کند کنید چرا که حالتان را 

.است عوارض جبران نا ذیری داشته باشد

اگر داروی بیش ازحد مصرف کرده اید و یا به صورت جدی به خود صدمه زده ایاد باه دنباا    : 2نکته 

اد باه یا  . تماس بگیرید یا به اورژاناس بیمارساتان برویاد   115اورژانس شماره کمک فوری باشید و با 

قابال  خود را بکشند ماوقتی اناد و مشاکالت   می خواهند داشته یاشید دالیلی که افراد به خاطر آن ها 

.می باشندحل 
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کهدر مورد شخص دیگري 

نگران هستمدارد، افکارخودکشی 

چه کاري می توانم انجام براي کمک، 

دهم؟
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1سناریو 

. ردیک ماه  یش نتایج کنکور سراسری خود را در رشاته علاور ریاضای دریافات کا     او .استساله 18دختری مینا 

بای  هماواره خساته و کسال و   . بعد از آن مینا هر روز گریه می کارد . انتخاب رشته نشده بودبه متاسفانه او مجاز 

ه هفتاه گذشات  . زیاد می خوابید و خیلی کام غاذا مای خاورد    . اجتناب می کردها از رفتن به مهمانی . حوصله بود

ریشان   یداکرد و بسیار قوطی قرص خالی در دست داشت، یک مادرش او را در حالی که کف اتاقش افتاده بود و 

باا اورژاناس تمااس گرفات و او را باه      باه سارعت   . نشانید هر چه او را صدا کرد از میناا  اساخی   . و مضطرب شد

ن روا.  زشاک ارجااد داد  روان  س از بهبود وضع عماومی میناا،  زشاک مسائو  او را باه      . بیمارستان منتقل کرد

ت اقادار  همین علا است و به  زشک  س از انجار مصاحبه تشخیصی، متوجه شد که مینا دارای اختال  افسردگی 

.به کشتن خویش کرده است



...ادامه
خودکشی روان  زشک سپس با مادر مینا مالقات کرد و  س از صحبت با او متوجه شد که مینا قبل از اقدار به

هماه دنیاسات و  او گمان می کرده قباو  نشادن در کنکاور  ایاان     . زیاد در مورد مرگ صحبت می کرده است

از آرزوهای خود را بر باد رفته می دیده است و حتی چندین بار هم به مادرش گفته بوده که دلش مای خواهاد  

را جادی  ناداده و آنهاا   اما مادر به این صحبت های دخترش توجه چنادانی نشاان   . شر این زندگی خالص شود

بارد،   زشک مای روان روان  زشک به مادر گفت که اگر همان موقع دخترش را نزد روان شناس یا . بودنگرفته 

روان . رفات بیماری او تشخیص داده می شد و تحت درمان قرار می گرفات و افکاار خودکشای او از باین مای      

فته کامال افکار خودکشی مینا بعد از چند ه. مینا را با تجویز داروهای ضدافسردگی درمان کرد، بیماری  زشک 

بارای  رد و کا سپس به یک مشاور تحصیلی مراجعاه  . نا دید شدند و او کم کم به زندگی عادی خویش بازگشت

.آماده شدن در کنکور سا  بعد برنامه ریزی کرد



نکات مهم

.باشدتواند بیماري افسردگیآن می از علل ایجاد افکار خودکشی و حتی اقدام به یکی •

ار از کسانی که در اثر خودکشی جان خود را از دست می دهند، احساسات، افکبسیاري •
.قبل از مر ، با دیگران در میان گذاشته اندخودکشی را و نقشه هاي 

گونه صحبت در مورد مر  و فکر خودکشی را در اطرافیدان خدود جددي بگیریدد و     هر •
ر ببرید یا با مراکه مشاوره تلفنی شدامل خطدوط صدداي مشداو    نهد متخصص حتما او را 

.سازمان بههیستی تماس بگیرید
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2سناریو 
علت ورشکستی او اعتمااد باه دوسات    . ماه است در کارش ورشکست شده است2ساله ای است که 47اکبری، مرد آقای 

اره طلا   متاسفانه تمامی سرمایه گذاران کارخانه باه یکبا  . دارایی او را دزدید و فرار کردناگهان تمار اش بود که چندساله 

هار  باه طلبکارهاا مادار   . را نداشتتومان  و  اما او توانایی  رداخت یک جای میلیون ها . را از آقای اکبری خواستندخود 

صابی و  همسرش اخیرا متوجه شده بود که آقای اکبری بسیار ع. می کردندطل  می رفتند و  و  خود را بود جایی که او 

را آن. کنجکااو شاد  . روز که داشت اتاق او را تمیز می کرد متوجه  اکت ناماه ای روی میاز شاد    ذیر است ویک تحریک 

ز او خواست سریعا با او تماس گرفت و ا. همسرش بسیار آشفته و نگران شد".این یک وصیت نامه است". خواندبرداشت و 

د یاک  متقاعد کرد کاه باا هام ناز    کرد و،او را صحبت وی  س از اینکه آقای اکبری به خانه آمد همسرش با . بیایدبه خانه 

رش آقای اکبری به کماک همسا  . را به او یاد داد"حل مساله"شیوه وی روان شناس  س از صحبت با . بروندروان شناس 

و متوجاه  ا. او مجددا به سر کار رفت و کم کم  و  طل  کاران خود را داد. را حل و فصل نمایدورشکستگی توانست مساله 

.فقط صورت مساله  اک می شود و مشکلی حل نخواهد شدخودکشی شد که با 



نکات مهم

یکدی از عوامدل   فدرد،  یک عامل استرس زاي شدید، همچنین بیکداري  وجود •

.خطرزاي خودکشی می باشد

ا                               زود هنگام افکار خودکشی در اطرافیانمان و حمایت کردن از آنهدا بد  تشخیص •

آرام کردنشان یا مراجعه به روان شدناس مدی تواندد از اقددام بده خودکشدی       

.پیشگیري نماید

.شدن از طرف خانواده یکی از عوامل محافظت کننده خودکشی استحمایت •



زندگی آموختنی است، آن را بیاموزیم


