
خودکشی

Suicide



:تعریف

  طراحی شده برای پایان دادن به زندگی خود فرد  ارادیبه هر گونه عمل

.  اطالق می شود

:همه گیر شناسی

  علت مرگ در میان همۀ گروهها بود یازدهمینخودکشی 2000در سال.

  علت منجر به مرگ بود سومینسال خودکشی  10-24در گروه سنی.

 که در مورد آن وجود دارد کمتر از میزان  ننگ اجتماعیخودکشی به دلیل

.واقعی گزارش می شود

  همواره بیشتر از سایر سالمندان بروز مرگهای ناشی از خودکشی در میان

.گروههای سنی است

   به خودکشی می کنند ولی مردان بیشتر  اقدامبرابر بیشتر از مردان  3زنان

.می شوندموفق



رایجترین روشهای خودکشی

 به ترتیب شیوع :

                                                 57اسلحه%

                                19دارزدن ، خفه کردن%

  12         ( مسمومیت با خوردن) مواد سمی جامدومایع%

  5      (مسمومیت با مونو اکسید کربن ) مواد سمی گازی%

                                     1/2پریدن از ارتفاع%

                                         5/5سایر روشها%

در میان اقدام به خودکشی های نا موفق شایعترین روشها  
.خوردن دارو و بریدن مچ دست است



 قبال قصدحداقل نیمی از افرادی که موفق به خودکشی می شوند 
اینکارراکرده اند و

 75 % در مورد قصد کشتن خودشان  هشدارهای واضحیموارد
.ارائه کرده اند

 بسیاری از قربانیان در لحظۀ آخر سعی به آگاه کردن دیگران از
قصدشان می کنند ،

  تصور می شود اغلب آنها واقعا نمی خواهند بمیرند بلکه

 از خودکشی به عنوان راهی برای:

جلب توجه•

دریافت کمک•

تنبیه کردن دیگران •

.استفاده می کنند   



عوامل خطر برای خودکشی

عوامل دموگرافیک

سن دارند سال 45باالتر از  که مردانی ،  

هستند ، مجرد  

یا کرده همسرشان فوت

 شده اند همسرشان جدا از 

.همۀ خودکشی ها را شامل می شوند % 70

  سن

(سال باالست  40سال و باالی  15-24بروز افسردگی در سنین )  

اقدام قبلی
افرادی که در خودکشی موفق بوده اند قبال ژست خودکشی یا اقدام به % 80)  

(خودکشی داشته اند 

سابقۀ قبلی رفتارهای خودآزارانه

   



دیگرعوامل خطر برای خودکشی 

 بیان نقشه ارتکاب به خودکشی

باالترین میزان خطر برای بیمارانی است که نوعی طرح )

بسیار مرگبار را تدوین کرده و در مورد آن به دیگران 

(گفته اند

  جمع آوری غیر عادی وسایلی که می تواند برای خودکشی استفاده

شود

(اسلحه ، قرص ، طناب )  

  خودکشی والد همجنس



بیماری های روانی

بعنوان عوامل خطر برای خودکشی 

افسردگی  

  ( شایعتراست برابر 500خودکشی در میان افراد شدیدا افسرده )

فقدان هدف و برنامه برای آینده

 سایکوز به همراه افسردگی

 ( توهماتی در بارۀ کشتن)

 سوء مصرف الکل یا مواد

همجنس بازی  

 (به ایدزهستند به ویژه آنها که افسرده،مسن،الکلی یا آلوده )



عوامل خطر فردی برای خودکشی

 تنها یا منزوی زندگی کردن

 طالق یا مرگ همسر

(برابر بیش از سایرین است 5میزان خودکشی در این افراد ) 

 ترومای عمده

همسر ، معشوق ، شغل ، دارایی ، درخطربودن فردی که  ناشی از جدایی) 

... (ازنظرعاطفی نزدیک است ، بازداشت ، زندان 

استرس جسما نی عمده 
(جراحی ، زایمان ، کم خوابی ) 

 از دست دادن استقالل

(بیماری ناتوان کننده )  



 بیمارانی که اقدام به خودکشی کرده اند را باید

  مرکز روانپزشکی ارزیابی کرددر بیمارستان یا  .

   فقط به دنبال جلب توجه هستند“ این تصور که آنها “

 مرگ بیمار شودمیتواند   منجربه.

 در صحنۀ اقدام به خودکشی:

خودکشی و گفته های بیمار و همۀ مشاهدات به ویژه نقشه برای 

.همراهان را ثبت کنید



       فردی که اقدام به خودکشی می کند  انگیزه اش هرچه  باشد
دارد و واقعی مشکل

  داردنیازبه بعضی از انواع کمک ها یا درمان.

  می کند بعدا  نا موفقفردی که اقدام به خودکشی

موفقبرای اقدام به خودکشی  خطرزیادیدر معرض

 در صورت عدم رساندن به او خواهد بود.

هر عمل خودکشی یا ژست آن باید جدی در نظر گرفته شود و 

.بیمار باید برای ارزیابی به بیمارستان منتقل شود 



ارزیابی

 ، ایمنی شما بیشترین اهمیت را دارد

مراقب باشید قربانی مکانیسم خودکشی بیمار نشوید

(مونوکسید کربن ، برق گرفتگی )  

در برخورد با بیمار  مسالۀ اولیهمربوط به اقدام به خودکشی  آسیب های طبی
.است

به بهبودی های سریع اعتماد نکنید

(.حتی اگر بیماربهتربه نظرمی رسد اورا منتقل کنید )  

نشان ندهید وحشت یا انزجاردر حال مراقبت از بیمار

! (مراقب رفتارتان باشید ، حاالت و حرکات شما با بیمارسخن می گویند ) 



 سعی نکنید اقدام به خودکشی رخ داده را انکار کنید.

 ، به بیمار به دلیل اقدام به خودکشی شوک روحی وارد نکنید

.با او جروبحث نکنید 

 به دقت به بیمار گوش دهید و شکایات و احساسات او را بپذیرید

آنچه را بیمارحس میکند کمتراز میزان واقعی برآورد نکنید 

 هرگز بیماررا تنها نگذارید.

چرا که خطر اقدام مجدد بسیار باالست



عوامل محافظ و خطرساز در خودكشي

جنس•
برابر مردان اقدام به خودكشي مي كنند 4زنان –

برابر بیشتر از زنان خودكشي موفق مي كنند4مردان –

است 1به1در كشور كوبا این نسبت –

سن•
سالگي 15-44اكثر خودكشي ها بین سنین –

در این گروه سني میزان خودكشي–
15-100000/25درمردان   •

 3-100000/7ودرزنان   •

با افزایش سن خطر خودكشي باالتر و میزان موفقیت بیشتر –

برابر بیشتر 2-3سال قبل 30-50امروزه خطر خودكشي در نوجوانان وجوانان نسبت به –
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عوامل محافظ و خطرساز در خودكشي

تاهل•
100000/11در متاهلین   –

100000/22در مجردها  –

100000/40در مطلقه ها–

شغل•
اشتغال محافظتي در برابر خودكشي است–

هرچه مقام اجتماعي شخص باالتر باشد خطر خودكشي بیشتراست–
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عوامل محافظ و خطرساز در خودكشي

فصل•
در فصل هاي بهار وپائیز میزان خودكشي مختصري افزایش مي یابد              

فرهنگي-عوامل اجتماعي•

اختالفات خانوادگي مكرر،طالق،شكستها وناكامیها،محیطهاي خشن و آشفته خانوادگي–

بیكاري وفشارهاي اقتصادي در خانواده–

گرایش به مصرف الكل در خانواده–

مشكالت طبي والدین–

از قهرمانان   MODELINGپدیده هاي فرهنگي ،تلقین پذیري و تقلید–
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خودكشي در بیماران روانپزشكي

برابر افراد عادي جامعه است 3-12خطر خودكشي در بیماران روانپزشكي •

:در بیماران با سابقه بستري روانپزشكي •
برابر و10زنان –

برابر بیشتر از همساالن خودكشي میكنند5مردان –

:  در بین بیماریهاي مختلف رواني•
اختالالت خلقي در هر دو جنس و در تمام دنیا–

:از نظر زماني بیشترین میزان خودكشي بیماران•
در هفته اول بستري است –

هفته كاهش مي یابد 4-5وبتدریج طي مدت –

نظر مكاني بیشتر در حیاط بیمارستان یا پس از فرار از بخش هاست از•
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MDD وخودكشي

بیماران افسرده در سراسر جهان باالترین میزان خودكشي•
400/ 100000میزان خودكشي در بیماران افسرده مرد–

100000/180زن “         “            “          “     –

بیشترین میزان در اوایل بیماري•

طي شش ماه  پس از ترخیص و بدنبال عود افسردگي میزان •
خودكشي باال مي رود

در موارد زیر باالتر است•
بیكار–

بیوه ، مجرد و مطلقه–

داغدیده–

انزواي اجتماعي و پیوستگي هاي ضعیف با جامعه–
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MDD وخودكشي

افسردگي درد رواني است: اشنایدمن •

دردي ناشي از فقدان لذت–

دردي كه باعث تحریف یا انسداد ارضاي نیازهاي رواني مي شود–

دردي كه تحمل آن براي فرد بسیار دشوار است–

در نتیجه باعث مي شود كه فرد براي رهایي از این درد اقدام به خودكشي كند–
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