
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثٝ س٘ذٌی خٛد عَٛ در ثبر چٙذ یب یه ثزای افزاد اغّت

 وٝ طٙبسیذیرا ٔ وسی ضٕب اٌز .ٔیىٙٙذ فىز خٛدوطی

 ایٗ س٘ذ، ٔی یب حزف وٙذ ٔی فىز خٛدوطی ی درثبرٜ

 خٛدوطی ثٝ وٝ افزادی اغّت .زیذثٍی جذی را ٔٛضٛع

 است ٕٔىٗ .ٞستٙذ افسزدٌی ٔجتال ثٝ آٚر٘ذ ٔی رٚی

 وٝ ر٘جی داضتٗ احسبس ٚ ارسضیی ٘بأیذی ث احسبس

 تٟٙب خٛدوطی ٚ دادٜ آسار را آٟ٘ب ثیٗ ٕ٘یزٚد، اس ٞزٌش

 ٚ ر٘ج ایٗ ثٝ دادٖ پبیبٖ ٚ ثزای ٔطىالت حُ راٜ

 أب است درٔبٖ لبثُ افسزدٌی .٘ظز ثزسذ ثٝ ثذثختی

 یب سدٖ حزف ٕٞیٗ ثزای .است ٘بپذیز خٛدوطی ثزٌطت

 ٔیتٛا٘یذ ضٕب .ثٍیزیذ جذی را خٛدوطی ی ٜفىز درثبر

 ضٕب وٙیذ؛ وٕه فىز ٔیىٙذ خٛدوطی ثٝ وٝ فزدی ثٝ

 .وٙیذ وٕه یه س٘ذٌی ٘جبت ثزای ٔیتٛا٘یذ

ه را یک خودكشی كه نكنيد تصور هزگز

 است موقت مشكل یک دائمی بزای حل

 .است راه آخزین خودكشی

 أب تحُٕ ثبضذ، غیزلبثُ است ٕٔىٗ ضٕب درد چٙذ ٞز

 .دارد ٞٙٛس ٚجٛد آیٙذٜ ثٝ أیذ وٙیذ ثبٚر تب وٙیذ تالش

 ٔطىالت جٛاة خٛدوطی .ٔیٍذر٘ذ سخت ٟ٘بی سٔب ایٗ

 ٚجٛد افزادی ٚ دارد ٚجٛد حُ ثٟتزی راٜ .٘یست ضٕب

 روب ایٗ حبال ثٍذاریذ پس .وٙٙذ ضٕب وٕه ثٝ وٝ دار٘ذ

 آٟ٘ب ثٝ دیٍزی ٚلت ٞز اس ثیص وٝ دٞٙذ، سٔب٘ی ا٘جبْ را

  .داریذ ٘یبس

 ٔٛفك ثبضیذ

 

 «بسمه تعالی»

 

 خودكشی عالئم هشدار دهنده

 

 مینا جهانیتهیه کننده: 

 کارشناس مرکس مشاوره و سالمت

 مجتمع اموزش عالی اسفراین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بدانید: باید آنچو

 .است پیطٍیزی لبثُ خٛدوطی •

 ٘ذارد ایزادی خٛدوطی درثبرٜ صحجت •

  ثٝ تحزیه ٔٛجت خٛدوطی افىبر درثبرٜ پزسص •

 غبِجب سٛجٛٞب پز ایٗ .ٛدیطٕ٘ خٛدوطی دادٖ ا٘جبْ

 وٝ وٙذ ٔی احسبس فزد ٚ ٞذذیٔ وبٞص ار اضغزاة

 .وٙٙذ ٔی درن را اٚ دیٍزاٖ

 خودکشی: افکار درباره ىشداردىنده عالئم

 خٛد وطتٗ ثزای تٟذیذ •

 دِتًٙ ٞیچىس ثٕیزْ لتی)) ایٗ ٔب٘ٙذ جٕالتی ٌفتٗ•

 (( ٘یست ٟٔٓ وسی ثزای ٔٗ ٘جٛدٖ .ضٛد ٕ٘ی ٔٗ

 سٓ جستجٛی ٔب٘ٙذ خٛدوطی؛ ٞبی راٜ جستجٛی •

 در ایٙتز٘ت در جستجٛ یب دارٚ، یب ٌزْ سالح ،حطزات

 خٛدوطی ثزای دیٍزاٖ وٝ ٞبیی اثشار ٚ ٞب رٚش ٔٛرد

 دٚستبٖ،ثخطیذٖ ٚ خب٘ٛادٜ اػضبی ثب وزدٖ خذاحبفظی

  یب

 ممكن افزاد بزخی دانيد می آیا

 باشند؟ داشته كشیخود افكار است

  خٛدوطی افىبر ضذیذ، افسزدٌی دچبر افزاد در

 .است تز  ضبیغ

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ا٘ذ. وزدٜ استفبدٜ

 ٚ خب٘ٛادٜ اػضبی ثب وزدٖ خذاحبفظی•

 ٚ ارسضٕٙذ ی اضیب ا٘ذاختٗ دٚر یب دٚستبٖ،ثخطیذٖ

 ٘بٔٝ ٚصیت ٘ٛضتٗ یب ٚ اٍ٘یش خبعزٜ

 است؟ شیخودک معرض در کسی چو

 پبیبٖ  خٛد س٘ذٌی ثٝ ا٘ذ وزدٜ سؼی لجال وٝ افزادی•

  .دٞٙذ

 .وٙٙذ ٔی ٔصزف ٔٛاد ٚ اِىُ یب ا٘ذ ٜ افسزد وٝ افزادی•

 ٔثبَ ثزای ا٘ذ؛ ضذٜ رٚا٘ی پزیطب٘ی دچبر وٝ آٟ٘بیی•

 خٛردٜ ػطمی ضىست یب ا٘ذ دادٜ دست اس را ٟٕٔی فزد

 .ا٘ذ

  .ا٘ذ ٔشٔٗ ٞبی ثیٕبری دچبر وٝ افزادی•

، جبٚساستفبدٜ ،ت سٛء خطٛ٘ت، جًٙ، وٝ افزادی•

 .ا٘ذ وزدٜ تجزثٝ را تجؼیض یب رٚا٘ی آسیت

 .ٌیز٘ذ ٌٛضٝ ٚ ٔٙشٚی اجتٕبػی ٘ظز اس وٝ آٟ٘بیی •

 

 

 

 

 

 

 دىید؟ انجام توانید می کو کارىایی

 درثبرٜ صحجت ثزای آرأی ٔىبٖ ٚ ٔٙبست سٔبٖ•

 .وٙیذ پیذا فزد ثب خٛدوطی

 ، لجیُ پشضه اس ٔتخصصب٘ی اس ٌزفتٗ وٕه ثزای را اٚ•

 ٚ ٔذدوبراٖ ٔطبٚراٖ رٚا٘ی، ثٟذاضت ٔتخصصبٖ

 را آٟ٘ب ثب پیطٟٙبد ٕٞزاٞی .وٙیذ تطٛیك اجتٕبػی

 ثذٞیذ

 را تٟٙب اٚ است، خغز آستب٘ٝ در فزد وٙیذ ٔی فىز اٌز •

 تّفٙی اٚرصا٘سی،خغٛط خذٔبت ٔتخصصبٖ اس .ٍ٘ذاریذ

 اػضبی یب تٟبی ثٟذاضتی ٔزالت ٔتخصصبٖ ثحزاٖ،

 .ثٍیزیذ وٕه خب٘ٛادٜ

 وٝ ٔغٕئٗ ضٛیذ ٙذ،یىٔ س٘ذٌی ضٕب ثب ضخص، ایٗ اٌز•

 ٌزْ ٜ وص ٞب، سالح حطز ب٘ٙذٔ  دآساری خٛ ٚسبیُ ثٝ

 .٘ذارد دستزسی خب٘ٝ در دارٚٞب یب

در  اٚ ثب وٙذ، ٔی وبر چٝ ضخص ایٙىٝ ثزرسی ثزای•

 .ثبضیذ تٕبس

 دىید؟ انجام توانید می کو کارىایی

 درثبرٜ صحجت ثزای آرأی ٔىبٖ ٚ ٔٙبست سٔبٖ•

 .وٙیذ پیذا فزد ثب خٛدوطی

 ، لجیُ پشضه اس ٔتخصصب٘ی اس ٌزفتٗ وٕه ثزای را اٚ•

 ٚ ٔذدوبراٖ ٔطبٚراٖ رٚا٘ی، ثٟذاضت ٔتخصصبٖ

را  آٟ٘ب ثب پیطٟٙبد ٕٞزاٞی .وٙیذ تطٛیك اجتٕبػی

 ثذٞیذ

 

 را تٟٙب اٚ است، خغز آستب٘ٝ در فزد وٙیذ ٔی فىز اٌز•

 تّفٙی اٚرصا٘سی،خغٛط خذٔبت ٔتخصصبٖ اس .ٍ٘ذاریذ

 اػضبی یب تٟبی ثٟذاضتی ٔزالت ٔتخصصبٖ ثحزاٖ،

 .ثٍیزیذ وٕه خب٘ٛادٜ

 وٝ ٔغٕئٗ ضٛیذ ،ٔیىٙذ س٘ذٌی ضٕب ثب ضخص، ایٗ اٌز•

 ٌزْ ٜ وص ٞب، سالح حطز) ٔب٘ٙذ دآساری خٛ ٚسبیُ ثٝ

 .٘ذارد دستزسی خب٘ٝ در(دارٚٞب یب

در  اٚ ثب وٙذ، ٔی وبر چٝ ضخص ایٙىٝ ثزرسی ثزای•

 .ثبضیذ تٕبس

اغّت  ٔیىٙٙذ فىز خٛدوطی ی درثبرٜ وٝ افزادی•

 وٝ ٘طبٍ٘ز ذٞٙذیٔ ثزٚس خٛد اس ٞبیی سز٘خ ٚ ٞب ٘طب٘ٝ

 حٛاستبٖ .خٛد است ثٝ آسیت ثزای ریشی ثز٘بٔٝ احتٕبَ

 ٔپٙذاریذ ٞزٌش .خغز ثبضذ ػالئٓ ٚ ٞب ٘طب٘ٝ ثٝ دلت ثٝ

 حزفص فمظ ٚ وٙذ غّجٝ ایٗ ٔطىّص ثز ٔیتٛا٘ذ فزد وٝ

 ٔی پبیبٖ ثٝ ٛاری،٘بٌ اتفبق ثذٖٚ ایٗ فىز، ٚ س٘ذ ٔی را

را  اٚ ٔیش٘ذ، حزف خٛدوطی ی درثبرٜ فزدی اٌز .رسذ

وٙذ  ٔتمبػذ را ضٕب دارد تالش اٌز حتی ٍ٘ذاریذ؛ تٟٙب

 ٔطبٚر یب یه اس تب وٙیذ وٕىص .است خٛة حبِص وٝ

 فزدا ٕٔىٗ .ثٍیزد وٕه ثؼذا ٘ٝ ٚ حبال ٕٞیٗ پشضه،

 .ثبضذ دیز خیّی است

 

شانس  .ناپذیزاست بزگشت خودكشی

 ندارد وجود دومی

 

 

 

 

 لصذ خٛدوطی ٔیطٙبسیذ وٝ وسی یب ٚ ضٕب اٌز

 .ثش٘یذ حزف تتبٖ احسبسب ی درثبرٜ ٘فز یه ب.ثدارد

 خب٘ٛادي پشضه یب استبدتبٖیه دٚست،ٚاِذیٙتبٖ،

 دا٘طٍبٜ تّفٙی ٔطبٚرٜ یب ٔطبٚرٜ ٔزوش ثب .یتبٖ

 اصالً .وٙیذ صحجت ٔطبٚر یه ثب ٚ ثٍیزیذ تٕبس

 .٘ىٙیذ تؼُّ

 


