
  معرفي برنامه

به  caedereبه معني خود و  suiاز دو لغت داراي ريشه ي التين يعني »  suicide«خودآشي 

و در حال حاضر نه به صورت خود آشتن آه به صورت . معني آشتن مشتق شده است

  .خودآشي استعمال مي شود

بر اساس تعريف مورد توافق جهاني خودآشي عبارتست از اقدامي آه شخص با دانش آامل در 

اما در صورتي آه فردي . ار آن به عمل مي آورد و به زندگي خود خاتمه مي دهدمورد نتايج مرگ ب

و  »اقدام به خودآشي«به آن باري نداشته باشد به خودآشي نموده اما نتيجه ي مرگاقدام 

  .مي گويند» شبه خودآشي«

علت اصلي مرگ ١٠خودآشي در آشورهايي آه اطالعات آنها در دسترس بوده است در زمره 

سال خودآشي سومين علت مرگ را تشكيل ١۵-٣۴شورها در گروه سني در برخي از آميباشد 

ميكنند تقريبا امكانپذير نيست و در آشور ايران هم ارائه دقيق ازافرادي آه خودآشي .ميدهد

خودکشی  ميبايستي به تمامي آمارهايي آه پس از اين ارائه ميگردد بصورت تخميني نگريست

به این مسأله وبحران توجه خاصی داشته بايد  سومين عامل مرگ جوانان ایرانی است که

ساماندهی امور ومطالبات جوانان به عنوان برنامه ای ملی ،تأمين اشتغال مولد ،ازدواج  ،باشيم

به موقع ،ارزشگذاری مناسب به پسران ودختران ومعرفی الگوهای مناسب ،احترام به حقوق 

قراری امنيت شغلی مردان ،حرفه آموزی فردی تمامی افراد جامعه ،آموزش مهارتهای زندگی ،بر

از عواملی هستند که باید مورد توجه خانواده ها ومسئوالن جامعه قرار ... وتوانمندی های آنها و

 .گيرند 

  

و سال بوده است  ٢٠-٢۴آمارها نشان ميدهد آه بيشترين موارد خودآشي در گروه سني 

بوده است %)٧/٣٧(لق آويز آردن و بعد از آن ح%)٣/۴٠(شايعترين روش خودآشي ،خودسوزي

طبق تحقيقات افسردگي بزرگترين عامل خطر براي رفتار خودآشي در نوجونان است و همچنين 

  از موارد خودآشي ميباشد%)٨/۴۶(اختالفات خانوادگي سبب بروز 

  

بيش  ساالنه و در کشورهای مختلف جهان استومير ودکشی از جمله ده علت اصلی مرگ خ

در صد هزار  ۶ شيوع آن در آشور ما و خودکشی می کنند نفر در سراسر دنيا ٠٠٠/۴٠٠از 

  . ميباشد

در بعضي .يك آمار آامال معتبر امكان پذير نيست  در مورد خودآشي به داليل گوناگون ارائه

نواده و و اين افراد از طرف خا اديان اين عمل ضد ارزش و و يك گناه آبيره محسوب ميشود 



از پرداخت هزينه  نظامهاي متعدد بيمه درماني آشور ، هم  در ايرانو  جامعه طرد ميشوند 

درنتيجه اين باعث ،خودداري ميكنندهاي درماني افرادي آه اقدام به خودآشي آرده اند 

ميگردد آه تعداد خودآشيهاي واقع شده اعم از منجر به فوت شده و يا نشده به ميزان بسيار 

ران يآمارخودکشی در ا. و يا با عنوان مسموميت يا عناوين ديگر گزارش شود آمتر گزارش شود

ی های انجام گرفته در هر چند در مقایسه با کشورهای دیگر پائين تر می باشد اما بررس

کشور نشان دهنده این است که در سالهای اخير خودکشی روندی رو به افزایش داشته و 

در بعضی مناطق ، خودکشی در بين . بعد از حوادث جاده ای ، دومين علت مرگ بوده است 

    .است داشته زنان با روش خودسوزی ، افزایش چشمگيری

  آغاز برنامه ي پيشگيري از خودآشي در استان فارس

با توجه به اينكه موارد خودآشي در سطح آازرون باالتر از  ١٣٨۴در سال در استان فارس هم 

ار به عنوان در منطقه مرآز المهدي و نرگس ز ميزان استاندارد بود طرح پيشگيري از خودآشي

 BDIطرح و پايه ي تكميل پرسشنامه ي  اساسطرح مذآور در آنها اجرا گرديد  پايلوت انتخاب و

 ١٢۴۴۶جهت شناسايي افراد افسرده و ارجاع آنها به پزشك مرآز بود از آل جمعيت هدف 

د و همچنين برنامه هاي آموزشي جهت پزشكان عمومي ، پرستاران، پرسشنامه تكميل گردي

بخش اورژانس ، بخش داخلي ، اتفاقات بيمارستان و آاردانان مراآز بهداشتي درماني شهر و 

اه هاي متعددي جهت آارشناسان پس از برگزاري گارآ ١٣٨٧روستا اجرا گرديد و در سال 

 ن هاي ايندر تمام شهرستابهداشت روان ، پزشكان و پرسنل بهداشتي و درماني اين برنامه 

و  ١/٩۶شاخص اقدام به خودآشي ١٣٨٧ر سال دطبق آمارهاي موجود  استان اجرا گرديد

شاخص اقدام به  ١٣٨٨و همچنين در سالهزار بوده در صد  ٧٢/۴شاخص خودآشي 

  .  در صد هزار گزارش داده شده است  ١/۵در صد هزار و شاخص خودآشي  ٩/۶۵خودآشي 

 :رئوس فعاليت هاي در دست اجرا به قرار زير است

 ساماندهي وضعيت آمار خودآشي 

 خودآشي  ثبت آمار 

 برگزاري جلسات آموزشي 

 برگزاري جلسات هماهنگي با ساير ادارات مرتبط با برنامه 

 به افراد نيازمندمشاوره درماني و ارائه خدمات  

 تهيه متون آموزشي 


