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این اطالعات برای چه کسی است؟
این کتابچه برای کمک به شما تهیه شده است تا:

عالئم خودکشی را بشناسید، و •

با فردی صحبت کنید که نگران او هستید و ممکن است به خودکشی فکر کند یا  •
عالئمی دارد که می خواهد به زندگی خود خاتمه دهد. 

اغلب، کسانی که به خودکشی فکر می کنند، نمی خواهند به زندگی خود خاتمه بدهند، 
اما می خواهند درد عاطفی (یا درد فیزیکی) خاتمه یابد. صحبت کردن درباره خودکشی 
با کسی آسان نیست. اگر بدانید که چطور درباره خودکشی سوال کنید شاید به نجات 

زندگی کسی کمک کند. 

شما با صحبت کردن با فرد، می توانید:

به فرد نشان دهید که به آن ها توجه نشان می دهید •

با اطمینان دادن به آن که شرایط همین طور نمی ماند، بحران می گذرد و آن ها  •
می توانند درخواست کمک کنند، به فرد امید بدهید

از فرد حمایت کنید که درخواست کمک کند.  •



w

حمایت از فردی در محله شما که افکار خودکشی دارد

خودکشی گرفتن تعمدی جان خود است.  

خودکشی موضوع پیچیده ای است. هیج دلیل خاص یا 
توضیحی برای خودکشی وجود ندارد و عوامل زیادی در افزایش 

احتمال این که فردی به پایان دادن به زندگی خود فکر کند یا 
برنامه ریزی کند، نقش دارند.

فکر کردن به خودکشی یا اقدام به آن اغلب موارد به دنبال یک 
صدمه یا یک شرایط رنج آور در زندگی ایجاد می شود.

خودکشی چیست؟
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حمایت از فردی در محله شما که افکار خودکشی دارد

عوامل اجتماعی و فرهنگی نقش مهمی در افزایش یا کاهش خطر خودکشی 
افراد جوامع متنوع فرهنگی دارند.

پذیرش آن که فردی در شرایط سخت عاطفی و پراسترسی است، گام اول در پیشنهاد کمک 
است. شرایطی وجود دارد که سازگاری با آن ها ممکن است برای افراد دارای پیش زمینه های 

مختلف فرهنگی سخت یا چالش برانگیز باشد، مثل:

بعضی عواملی که 
خطر افکار یا رفتارهای 

خودکشی را افزایش داده 
یا آن را تحریک می کند 

مشکالت خانوادگی/ازدواج، عدم توافق یا  •
فقدان (مثل مرگ یا جدایی از یک عزیز)

فشار خانواده یا جامعه درباره انتخاب  •
سبک زندگی (برای مثال، تعیین این که با 

چه کسی می توانند ازدواج کنند یا شرکت در 
مراسم مذهبی)

زیان مهم (مثل یک زیان مالی، یا از  •
دست دادن شرافت یا احترام در خانواده 

یا جامعه، از دست دادن شغل یا محل 
زندگی)

تجاوز، سقط یا بارداری خارج از ازدواج •

تجربه خشونت خانوادگی و خانگی •

تعرض و آزار •

تجربه نژادپرستی •

یادآوری ترومای گذشته یا شکنجه •

وضعیت نامشخص ویزا •

سازگاری با زندگی در یک کشور جدید  •
(فهم و پذیرش تفاوت های فرهنگی و 

اجتماعی)

مشکالت مربوط به جاافتادن در یک کشور  •
جدید (مثل یادگیری زبان جدید، یافتن 

شغل، دسترسی به خدمات)

درد فیزیکی یک بیماری کشنده یا شدید •

درد یا ناتوانی مزمن •

بیماری سالمت ذهن •
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حمایت از فردی در محله شما که افکار خودکشی دارد

فردی که افکار خودکشی دارد، ممکن است مستقیم درخواست کمک نکند. اگر 
فردی این عالئم را تجربه می کند یا نشان می دهد، به ویژه بعد از یک فقدان یا 
یک وضعیت دردآور در زندگی، ممکن است وقت آن باشد که درباره خودکشی 

از آن ها سوال شود.

بعضی عالئم هشدار 
دهنده که می تواند منجر 

به خودکشی شود

بعضی عالئمی که باید بررسی کنید، اگر فرد:
درباره تمایل به مرگ صحبت کرده یا  •

می نویسد

درباره این که باری بر دوش دیگران است  •
صحبت می کند

درباره ناامیدی و تنهایی صحبت می کند •

سعی دارد چیزی را به دست بیاورد که  •
می تواند منجر به مرگ یا آسیب آن ها شود

عالقه های قبلی خود را از دست می دهد یا  •
از دیگران فاصله می گیرد

تغییرات شدید در خلق و خو نشان  •
می دهد (مثل افزایش غم، اضطراب یا 
عصبی بودن، شادی ناگهانی غیرمترقبه 

بعد از یک دوره غم طوالنی)

تغییر عادات خواب و خوراک •

افزایش استفاده از الکل، مواد یا دارو •

خداحافظی کردن یا بخشیدن اموال مهم •

انجام کارهای ناامن و پرخطر که می تواند  •
زندگی آن ها را به خطر بیندازد

عالئم فیزیکی شدید و مداوم مثل سردرد  •
یا دردهای معده
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حمایت از فردی در محله شما که افکار خودکشی دارد

حقایقاعتقادات متداول

خودکشی در استرالیا جرم نیستخودکشی جرم کیفری است

افرادی که افکار خودکشی 
دارند می خواهند بمیرند

تحقیقات نشان می دهد که افراد زیادی که به خودکشی فکر می کنند 
یا سعی کرده اند، زندگی خود را خاتمه دهند نمی خواهند بمیرند آن ها 

می خواهند به درد عاطفی (یا گاهی فیزیکی) خود خاتمه دهند.

اگر شما از فردی مستقیم 
درباره خودکشی بپرسید، این 
باعث می شود به آن موضوع 

فکر کنند

اگر شما درباره خودکشی سوال کنید، باعث نمی شوید که به خودکشی 
فکر کنند. اگر فردی از قبل به خودکشی بیندیشد، پرسیدن این سوال 
نشان می دهد که شما به او توجه دارید و می توانید به فرد کمک کنید 

راحت تر درخواست کمک کند

افرادی که درباره خودکشی 
صحبت می کنند، به دنبال 

جلب توجه هستند

تحقیقات نشان می هد که صحبت کردن درباره خودکشی اغلب نشانه 
پریشانی است. فردی که به خودکشی فکر می کند، ممکن است توانایی 

یا مهارت درخواست کمک از دیگران را نداشته باشد

افرادی که درباره خودکشی 
صحبت می کنند، اغلب قصد 
ندارند آن کار را انجام دهند

صحبت کردن درباره خودکشی یک عالمت هشدار است و باید آن را 
جدی گرفت

همه کسانی که افکار 
خودکشی دارند بیماری روانی 

دارند

همه افرادی که افکار خودکشی دارند بیماری سالمت ذهن ندارند. 
عوامل اجتماعی و فرهنگی نقش مهمی در افکار خودکشی افراد 

جوامع متنوع فرهنگی و زبانی دارند.

بیش تر خودکشی ها یک دفعه 
و بدون عالمت هشدار اتفاق 

می افتند

تحقیقات نشان می دهد که افراد زیادی که سعی کردند به زندگی خود 
خاتمه دهند، عالئم هشدار نشان می دهند

اگر کسی افکار خودکشی دارد، 
آن ها همیشه افکار خودکشی 

خواهند داشت

افرادی که افکار خودکشی دارند یا سعی کرده اند به زندگی خود خاتمه 
دهند، می توانند کامل خوب شوند و روش های سالم تری برای تحمل 

رویدادهای پراسترس بیابند

افرادی که به خود آسیب 
می زنند، افکار خودکشی 

ندارند

رفتارهای خود آسیب زنی یک عامل خطر برای خودکشی محسوب 
می شود و افرادی که این کار را می کنند بیش تر احتمال دارد که در 

آینده به زندگی خود خاتمه دهند. افرادی که به خود آسیب می زنند، 
پریشانی خود را بیان می کنند و باید آن ها را ترغیب به درخواست 

کمک کرد

حقایق مهمی درباره خودکشی

✘✔
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حمایت از فردی در محله شما که افکار خودکشی دارد

شما چه کاری می توانید انجام دهید؟

اگر با فردی با پیشینه فرهنگی متفاوت درباره خودکشی صحبت می کنید، 
مهم است که از اعتقادات مذهبی و فرهنگی آن ها درباره خودکشی آگاه و 

حساس باشید.

اگر نگران فردی هستید که افکار خودکشی دارد، گام هایی که در صفحه زیر 
فهرست شده است را انجام دهید. 

برای دریافت نکاتی درباره خودکشی به تارنمای Conversations Matter به 
آدرس www.conversationsmatter.com.au بروید.

سوال بپرسید   .1

گوش سپرده و حمایت کنید    .2

درخواست کمک کنید  .3

پیگیری کنید  .4
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حمایت از فردی در محله شما که افکار خودکشی دارد

به فرد بگویید که شما نگران او هستید درباره چیزهایی که متوجه شدید یا شما را نگران  •
کرده اند با او صحبت کنید. برای مثال، »من اخیراً متوجه تغییراتی در شما شدم و خواستم 

سوال کنم چطوری؟«

سرراست باشید. »آیا به خودکشی فکر می کنید؟« اگر نشان می دهد که شما توجه نشان  •
می دهید، از سوال کردن نهراسید. پرسیدن به فرد نشان می دهد که می تواند درباره افکار 

خودکشی با شما صحبت کند. عالقمندی شما به صحبت کردن درباره افکار و احساسات آن ها 
درباره تمایل به خاتمه دادن به زندگی، می تواند به کاهش قبح صحبت درباره خودکشی کمک 

کند.

مهربان باشید. به فرد بگویید که سایر کسانی که اوقات سختی را گذرانده اند نیز افکار  •
خودکشی داشتند و بهبود یافته اند. به آن  ها یادآوری کنید که هیچ شرمی در درخواست کمک 

وجود ندارد. به یاد داشته باشید که نقش شما به عنوان یک عضو خانواده، دوست یا عضو 
جامعه می تواند کمک و پشتیبانی بزرگی برای فرد باشد.

سوال های بیش تری بپرسید تا بفهمید وضعیت چقدر اضطراری است. بپرسید:  •
آیا فرد طرح مرگ با خودکشی دارد »آیا طرحی دارید به زندگی خود خاتمه دهید؟« –

فرد تا چه مدت افکار خودکشی داشته است »شما چه مدت این احساسات را داشتید؟« –

 آیا قبالً سعی کردند به زندگی خود خاتمه دهند »آیا قبالً سعی کردید به زندگی خود  –
خاتمه دهید؟«

درباره وضعیت فعلی و علت پریشانی آن ها »آیا اخیراً اتفاقی افتاده است که باعث شده  –
است این احساس را داشته باشید؟«

آیا آن ها فردی را می شناسند که با خودکشی فوت کرده باشد »آیا فردی در محله شما با  –
خودکشی فوت کرده است یا اخیراً سعی کرده است به زندگی خود خاتمه دهد؟«

اگر فرد به شما بگوید که به خودکشی فکر می کند، برنامه دارد یا قصد دارد به زندگی خود خاتمه 
دهد، لطفا طبق گام هایی که در بخش 3 نوشته شده است به آن ها کمک کنید. درخواست 

کمک کنید )صفحه 8(.

سوال بپرسید  .1
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حمایت از فردی در محله شما که افکار خودکشی دارد

با همدلی گوش کنید. بر چیزی که فرد می گوید تمرکز کنید، نه بر آن که درباره آن که  •
در مورد حرفی که می زند چه احساسی دارید. با پرسیدن سوال های باز مثل »اکنون چه 

احساسی دارید؟«، »می توانید بگویید از چه زمانی این احساس را دارید؟«، »خواب شما 
چگونه است؟«

حمایتگر باشید. حمایتگر باشید، حتی اگر حرفی که فرد می زند بر خالف اعتقادات شما  •
است، شما با انتخاب فرد موافق نیستید،یا فهم آن چه او می گوید برای شما سخت است. 
پند ندهید یا سعی نکنید مشکالت را حل کنید. موضوع مهم آن است که به مکالمه ادامه 

دهید و فرد را زنده و امن نگه دارید. گوش دادن بهترین روش برای کمک به فردی است که 
راحت با شما صحبت می کند و درخواست کمک دارد.

به آن ها کمک کنید افکار، احساسات و نگرانی های خود را در میان بگذارند. شما  •
می توانید با تکرار موضوعات مهمی که فرد می گوید و همدلی، او را تشویق کنید بیش تر 
صحبت کند. بعضی روش ها برای این کار عبارتند از »پس گفتید که...«، »شما گفتید که 

نگران...«، »به نظر می رسد االن احساس بدی دارید«. آماده باشید که در مکالمه زمان 
طوالنی به فرد بدهید تا افکار خود را جمع و جور کرده و به شما پاسخ دهد. به ارتباطات 

غیرکالمی فرد توجه کرده و به دقت به هر چیزی که می گوید، توجه کنید. 

هر آن چه می گویند را جدی بگیرید. اگر فرد احساس پریشانی یا افکار آسیب زنی به خود  •
را در میان می گذارد، مهم است که شما هر چه می گویند را جدی بگیرید و سعی کنید در 

اسرع وقت به آن ها کمک کنید.

گوش سپرده و 
حمایت کنید 

.2
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حمایت از فردی در محله شما که افکار خودکشی دارد

اگر ممکن است با حفظ امنیت با فرد بمانید. امنیت آن ها را بررسی کنید، اطمینان حاصل 
کنید که وسیله ای آن جا نیست که بتوانند با استفاده از آن به خود آسیب بزنند. اطالعاتی که از 

فرد فهمیدید می تواند به شما کمک کند بفهمید در مرحله بعد چکار کنید.

افکار خودکشی را نباید مخفی کرد. یعنی باید به دیگران بگویید تا بتوانند به فرد کمک کنند تا 
ایمن بماند و درخواست کمک کند.

فرد را ترغیب کنید کمک بگیرد و درخواست حمایت و اطالعات کند. فرد را تشویق کنید با 
کسی صحبت کند که می شناسد و اعتماد دارد. آن فرد می تواند شامل اعضای خانواده، یک 

دوست قابل اعتماد، رهبر محلی، معلم مدرسه، کارشناس مشاوره مدرسه یا دیگرانی باشد که 
فرد با او احساس راحتی دارد. اگر آن ها تمایل داشته باشند و راحت باشند، شما می توانید به 

آن ها پیشنهاد بدهید که می توانید کمک کنید که با افراد مورداعتماد خود صحبت کنند.

در موقعیت های اضطراری:

1.   وقتی خطر یا ریسک فوری خودکشی وجود دارد
با فوریت ها به شماره 000 تماس بگیرید: یا •

آن ها را مستقیم به بخش اورژانس بیمارستان ببرید: یا •

اگر فرد بالفاصله می پذیرد، یک پزشک عمومی یا روانشناس را ببینید •

اگر مطمئن نیستید که فرد در معرض خطر خودکشی است، شما می توانید بااین خدمات   .2
برای دریافت کمک یا توصیه تماس بگیرید

255 642 1300 )خدمات سالمت ذهن( تماس بگیرید •  1300 MH با شماره
•  (Suicide Call Back Service) 1300 659 467 سرویس برگشت تماس خودکشی 
• 13 11 14 خط نجات 
خط کمک به کودکان  1800 55 1800 •
• 1300 224 636  BeyondBlue

درخواست .3
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حمایت از فردی در محله شما که افکار خودکشی دارد

برای پشتیبانی تلفنی غیرفوری (24 ساعت/7 روز در هفته):
255 642 1300 )خدمات سالمت ذهن( تماس بگیرید •  1300 MH با شماره

•  1300 659 467 سرویس برگشت تماس خودکشی 

• 13 11 14 خط نجات 

خط کمک به کودکان  1800 55 1800 •

• 1300 224 636  BeyondBlue

برای خدمات غیرفوری و تخصصی چندفرهنگی:
پزشک عمومی یا پزشک خانواده •

 مرکز سالمت ذهن بین فرهنگی کوئینزلند  •
 دوشنبه تا جمعه 8:30 صبح تا 4:30 بعد از ظهر: 1234 3317 (07) یا

 189 188 1800 (رایگان)
 www.metrosouth.health.qld.gov.au/qtmhc 

-  یک سرویس پذیرش ایالتی برای معرفی افراد به خدمات سالمت ذهن مربوطه

 برنامه کمک به بازماندگان شکنجه و ترومای کوئینزلند  •
6677 3391 (07)  - ویژه مشاوره تروما

گروه World Wellness 2100 3333 (07) - معرفی شدگان برای جلوگیری از خودکشی از  •
 Culture in Mind طرف برنامه روان درمانی چندفرهنگی خود را پذیرفته یا در قالب برنامه

آن ها، پشتیبانی روانی-اجتماعی ارایه می کند

Harmony Place 206 494 0432 - ویژه پشتیبانی روانی-اجتماعی •

اگر به مترجم تلفنی نیاز دارید با TIS به شماره 450 131 تماس بگیرید
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حمایت از فردی در محله شما که افکار خودکشی دارد

با احوالپرسی مرتب از فرد و پرسیدن حالشان نشان دهید که به آن ها توجه نشان می دهید.  •
می توانید این کار را رو در رو، تلفنی، با پیام یا ایمیل انجام دهید. اگر به فرد نشان دهید 

که به آن ها توجه دارید، می توانید تفاوت زیادی ایجاد کند. 

اگر فرد به یک سرویس پشتیبانی معرفی شده است، اجازه بگیرید که نگرانی های خود را با  •
آن سرویس در میان بگذارید.

نیاز نیست شما به تنهائی مسئولیت را به عهده بگیرید. از شبکه حمایتی خود استفاده  •
کنید و بدانید که کجا و چه زمانی درخواست کمک کنید.

صحبت کردن با کسی که افکار خودکشی دارد، می تواند استرس زا باشد، پس از خودتان  •
مراقبت کنید. عادات سالم را تمرین کنید و وقتی خود دچار استرس شده یا آشفته می شوید 

نیز درخواست کمک کنید.

پیگیری کنید .4
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حمایت از فردی در محله شما که افکار خودکشی دارد

این منبع توسط مرکز سالمت ذهن میان فرهنگی کوئینزلند در 
قالب بخشی از پروژه جلوگیری از خودکشی تهیه شده است. 

پروژه توسط کمیسیون سالمت ذهن کوئینزلند پشتیبانی می شود.

 (QTMHC) مرکز سالمت ذهن میان فرهنگ کوئینزلند 
خدمات سالمت ذهن و اعتیاد متروسوث هلث 

(07) 3317 1234 تلفن: 

1800 188 189 تماس رایگان: 

55 22 64 1300 (24 ساعت) MH تماس:  

نمابر:  1299 3317 (07) 

www.metrosouth.health.qld.gov.au/qtmhc تارنما: 

با ما تماس
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حمایت از فردی در محله شما که افکار خودکشی دارد

یادداشت ها
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