به مناسبت  01سپتامبر مصادف با 01شهریور روز جهانی پیشگیری از خودکشی
فوریتهای روانپزشكی
خودکشی
فوریت روانپزشكی عبارت است از اختالل تفكر  ،احساسات و اعمالی که مستتزز درمتاف فتوری
است  .نمونه های معمول مشتمل است بر خودکشی ،خشونت قریب الوقوع ،قطع عضو به وستیزه
خود شخص و آسیب رساندف به خود یا دیگتری در نتیهته اشتتبار در قضتاوت یتا بتی تتوجهی
منفعالنه .فوریت روانپزشكی ممكن استت در هتر جتا ،خانته ،ادارر ،خیابتاف ،بختد هتای داخزتی،
روانپزشكی و درمانگار روانی روی دهتد .در بتین افتراد مراجعته کننتدر بته مرکتز فوریتت هتای
روانپزشكی افراد مهرد بیشتر از افراد متأهل دیدر می شود .نسبت زف و مرد یكساف است .اکثتر
مراجعات در ساعات شب صورت می گیرد و بیشتر مواقع خود بیمار به تنهایی مراجعه می کنتد.
 %01این بیماراف احتیاج به بستری شدف دارند .مهمترین این اختالالت خودکشی و خشونت است
 %19افرادی که خودکشی می کنند دچار نوعی بیماری روانی هستند که در ذیل توضیح دادر می
شود:
 -0شایع ترین بیماری روانی در مبتالیاف به افكار خودکشی ،افسردگی (بویژر افستردر هتيیانی)
است ( .)%01مهم ترین عامل در پید بینتی خودکشتی در بیمتاراف افستردر ،احستا

ناامیتدی و

درماندگی است .بیماراف افسردر ی تحت درماف یا بدوف درماف که ناگهتاف بتدوف دلیتل احستا
بهبودی و آرامد می کنند و بیمارانی که در هفته های اول درماف قراردارند که خزق و ارادر اشاف
افزاید یافته اما تمایالت خودکشی در آنها فروکد نكردر است ،شدیداً درمعرض خطر خودکشی
هستند .در دورر های افسردگی بسیار طوالنی نیز بیمار در معرض خودکشی است.

 -2اسكیزوفرنی  %01موارد را شامل می شود .این بیماراف بته دلیتل افكتار هتيیانی بتا توهمتات
شنوایی آمرانه دست به خودکشی می زنند .در این گرور معموالً مترداف جتواف بتا ستابهه متزمن
بیماری درمعرض خطر بسیاری هستند و ندرتاً خودکشی در آناف قابل پید بینی است.

 -3دمانس و دلیریو در  %9موارد ،عزت خودکشی هستند .در این بیماراف عزت اصزی افستردگی
یا اختالل شناختی همرار با دمانس یا دلیریو است.

 -0اختالالت همرار به ویژر اعتیاد به الكل یا مواد مخدر یا اختالالت شخصتیتی نیتز از اختتالالت
زمینه ای موجود در بیمارانی است که اقدا به خودکشی می کنند.

 -9پنج درصد افرادی که خودکشی می کنند بیماری روانی خاصی ندارند .از دست دادف روحیته،
بیماری هتای کشتندر و انتهتایی ،دردهتای متزمن (حتتی درصتورت نداشتتن افستردگی) از عزتل
خودکشی در این گرور است .سایر عوامل موثر در ارزیابی خطر خودکشتی عبارتنتد از :انتزوای
اجتماعی و نداشتن منابع حمایت کنندر ،داشتن یك هدف و نهشه برای خودکشی ،سابهه خودکشی
های قبزی بخصوص اگر آخرین اقدا جدی و برنامه ریزی شدر باشد ،احسا

این که خودکشتی

تنها رار حل است ،جنس ميکر ،افزاید سن ،تهرد (مرگ همسر یا طالق) ،بیكاری و مهتارت هتای
شغزی پایین.
روشهای درماف بیماری
پیشگیری
بهترین درماف ،پیشگیری است ،چراکه اغزب خودکشی ها در بیماراف روانپزشكی اتفاق می افتد که
با درماف مناسب می تواف از بروز آف جزوگیری کرد.
بستری کردف
مهم ترین تصمیم بالینی درمورد بیماراف دارای افكار خودکشی ،بستری کردف یا نكردف آنهاست.
همه این بیماراف نیازی به بستری کردف ندارند و برختی از آنهتا را متی تتواف بصتورت سترپایی
درماف نمود ولی فهداف نظا حمایت اجتماعی قوی ،سابهه رفتار تكانشی و نهشه انها خودکشتی
از مواردی است که بستری کردف را ضروری می سازند.

