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 تشخیص خطر خودکشی در خدمات اورژانس روانپزشکی

 حسن صیامیان

 استادیار دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

: زنده  نگه داشتن بیمار قانون اولیه و اساسی است.  بسیاری از افراد سردرگم هستند که در مواجهه با  ا ن مسالههدف و بی
اورژانس بهداشت روانی چه کاری انجام دهند. براستی چه چیزی اورژانس بهداشت روانی را تشکیل می دهد. همانند هر 

تهدید کننده زندگی باشد. در بسیاری از موارد اورژانس بهداشت روانی  اورژانس پزشکی یک اورژانس بهداشت روانی می توانند
برای آنهایی که خطر یا تهدید خودکشی یا وقوع یک تاش خودکشی واقعی در گیر هستند سایر اورژانس بهداشت روانی 

یش می شود و با ممکن است تهدید ضرربه شخص دیگر باشد در موقعیتی که فردی متاشی شده یا بهم ریخته یا روان پر
توهم های صوتی یا تصویری هدایت می شود.گاهی اوقات امکان وجود دارد که از این فرد برای ضربه زدن فرد دیگر اقدام کند 
این یکی از موارد محدود است اما درباره داروهای توهم زا در فرد مصرف کننده مرحله خطرناک روانپزشکی با افکار پارانوئید 

کند دیگران برنامه ریزی برای صدمه زدن به او را دارند. آنچه که به همه افراد توصیه می وشد احساس میبوجود می آید که 
این است که خطرات خودکشی بایستی جدی گرفته شود. این مسئله بدین صورت آشکار می شود که اگیر این تهدیدات تکرار 

خطرناک است که باور کنیم که تهدیدات خودکشی برای  می شود، یا شخصی تحت تاثیر داروها مستشده است، این افسانه
توجه کردن بی ضرر است. مطالعات نشان داده است که فردی چندین بار تهدید به خودکشی کرده است،  کسی یا کسانی که 

به خودکشی به این مساله نگاه می کنند و گوش نمی دهند، اما در نومیدی یا یا س، در انجام خودکشی فرد تهدید کننده اقدام 
می نماید. هدف از این مقاله، تهیه رهنمودهایی برای تعیین خطر خودکشی و عوامل حفاظتی و درمان بیماران وابسته یا 

 متمایل به خودکشی در محیط های اورژانس است.

ودکشی در : بررسی متون برای تعیین موارد اصلی گویا و مسائل مربوط به آن در ردیابی، ردیابی خطر خ مواد و روش ها
 خدمات اورژانس روانپزشکی است. 

: مصاحبه بالینی ، بهترین روش برای ارزیابی خطر خودکشی است و هدف دوگانه دارد: تدارک لیست احساسی و ایجاد  یافته
رابطه و گردآوری اطاعات مقدار زیادی از اطاعات اساسی در جریان مصاحبه بالینی گرآوری می شود که  شامل عوامل 

ت حفاظتی و خطر داده های اپیدمیولوژی درباره بهداشت جسمانی ، شبکه حمایت اجتماعی می تواند در طی محاصبه خطرا
بوجود آید ، اما یک فرد متخصص مطلع و آگاه آموزش دیده قادر به نزدیک شدن و بطور مناسب میتواند با بیمار تعامل داشته 

ما هیچ یک از آنها کارایی بهره وری قابل اطمینان در تعیین خطر خودکشی را باشد. اگر چه چندین میلیارد پیشنهاد شده اند ا
 نشان نداده اند. 

: هیچ روشی برای پیش بینی کسی که قصد خودکشی وابسته به انتقال ت دارد وجود ندارد مع الوصف ممکن نتیجه گیری
 است   هر بیمار بوسیله مصاحبه بالینی  و مفصل ارزیابی شود.
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