
  ازخودكشي اوليه برنامه پيشگيري
مشكالت  ،يمثل مشكالت مال  يدر زندگ نياست و عوامل تنش آفر ياجتماع يروان يستيز دهيچيپ دهيپد كي يخودكش
 يدر سبب شناس. شوند يخلق افسرده و افكار خودكش جاديتوانند باعث ا يم يشغل يداريناپا ،ياجتماع يديناام ،ياجتماع
اختالالت مرتبط با سوء  ،يبعد يعلل قرار دارند و در رده ها ردر صد ياساس يمثل افسردگ ياختالالت روانپزشك ،يخودكش

 نيدهم يبه طور كل يخودكش. قرار دارند ياختالل دوقطب ديشد يافسردگ يدوره ها ايو  ت،يمصرف مواد، اختالالت شخص
با  ياقدام به خودكش زانيم. سال است 24تا  15 تيت در جمععلت فو نيباشد و سوم يم يسن يعلت فوت در تمام گروه ها

اقدام به  زانيم. شود يم شتريسن ب شيبا افزا ياز اقدام به خودكش يخطر فوت ناش ياما از طرف ابد،ي يسن كاهش م شيافزا
بر اساس سالنامه آماري  .است شتريدر مردان ب ياز خودكش يشتر از مردان است، اما خطر فوت ناشيدر زنان ب يخودكش

نفر به دليل اقدام به خودكشي در ) چهار هزار و ششصد و بيست و پنج( 4625،  1396سازمان پزشكي قانوني كشور در سال 
فوت ناشي  10,6اين ميزان كمتر از عدد . هزار نفر جمعيت مي باشد 100فوت به ازاي هر  8/5كشور فوت نموده اند كه معادل 

سال گذشته  50ميزان فوت ناشي از خودكشي در جهان در . هزار نفر جمعيت جهان مي باشد 100اي هر از خودكشي به از
سازمان بهداشت جهاني، سه .درصد افزايش نشان داده است كه كشور ما هم از اين روند افزايشي مستثني نيست 60حدود 

از شناسايي و درمان به موقع اختالالت روانپزشكي،  راهبرد مؤثر را براي پيشگيري از خودكشي توصيه مي نمايد، كه عبارتند
كاهش دسترسي به روش هاي اقدام به خودكشي، ثبت مسئوالنه موارد اقدام به خودكشي و فوت ناشي از آن، همزمان با 

است و  ياغلب بر اساس آمار موجود در نظام ثبت خودكش ،يخودكش رانهيشگيپ رِيتداب يابيارز. گزارش مسئوالنه در رسانه ها
برنامه  نيا حيصح يدر مورد نحوه اجرا دينداشته باشد، با يريشگيپ يبرنامه ها ياز اثربخش يكه آمار نظام ثبت نشان يتا زمان
 دهيچيپ  يندياز آن، فرآ يو فوت ناش يثبت آمار اقدام به خودكش. مربوط به آن بود ينمود و به دنبال رفع چالش ها ديها ترد

 مارستانيب نيو همچن يدولت يها مارستانيب ،يدولت يمراكز بهداشت ،يقانون يبه تعامل پزشك زاياست كه ن يو چند سطح
  .دينما يم ريرا در سطوح مختلف درگ يادياست و افراد ز يبخش خصوص يها
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