31

مشاوره و آزمایش اچ آی وی

فصل ششم:
کار با مراجعین دارای افکار خودکشی

خطر خودکشی در HIV
زندگی با عفونت  HIVو ایدز کاری دشوار و در برخی مواقع طاقت فرسا میباشد .تعیین همهگیرشناسی دقیق خودکشری در
افراد مبتال ،امری پیچیده است .در بسیاری از مطالعات ،میزان خودکشی کمتر از حد واقعری گرزارش شرده و مروارد عمردی
آسیب به خود  ،به صورت آسیب دیدگی و بیش مصرفهای 2اتفاقی ثبت میشوند .این امر از آنجرا حرائز اهمیرت اسرت کره
مصرف بیش از حد مواد ،شایعترین روش خودکشی در افراد  HIV+میباشد .شیوع خودکشی در افرراد دچرار عفونرت HIV
در مطالعات مختلف ،از  7/4تا  33برابر جمعیت عمومی عنوان شده و تخمین زده میشود که حدود دو سوم افراد مبتال ،بره
خودکشی فکر نمودهاند .در یک مطالعهی مروری در سال  ،1022حدود ده درصد از افراد  ،HIV+با خودکشی فوت نمودهانرد
و  13درصد دارای چنین افکاری در هفتهی گذشته بودهاند.
احتمال خودکشی در افراد دچار عفونت  ،HIVدر دو دوره افزایش مییابد .اولی هنگامی است که عفونت فرد برای اولین برار
تشخیص داده شده و خودکشی میتواند به صورت یک واکنش تکانشی 1نسبت به برهم ریختگری احساسری متعاقرب آن رخ
دهد .دوره ی دوم در اواخر سیر بیماری بوده ،هنگامی که عوارض سیسرتم اعصراب مرکرزی ناشری از  AIDSپدیردار شرده،
توانایی کسب درآمد افت نموده ،و فرد احساس میکند که باری بر دوش خانواده و مراقبین خود شده است.

ارزیابی خطر خودکشی

چگونه مراجعین دارای افکار خودکشی را شناسايی نمايیم؟
بسیاری از ارائه کنندگان خدمات بهداشتی ،از پرسش صریح دربارهی افکار خودکشی در مراجعین هراس داشرته و نگراننرد
که پرس و جو در این زمینه ،موجب القاء این افکار شود .در حالی که ،پرسرش ظریرف در مرورد افکرار خودکشری نمایرانگر
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توجه مشاور به سالمتی مراجع بوده ،و بیانگر این امر است که گراهی بحررانهرای زنردگی مریتواننرد موجرب استیصرال و
درماندگی فرد شوند .خودکشی با شناسایی افراد در معرض خطر ،قابل پیشگیری است.

چگونه موضوع خودکشی را با مراجع مطرح نمايیم؟
با توجه به مراحل مختلف مشاوره ،بحث در مورد افکار خودکشی را میتوان به صورت ظریف آغاز نمود.
در مشاورهی پیش از آزمايش ،مهم است که هر چه زودتر افراد در معرض خطر شناسرایی گردنرد .بسریاری از مرراجعین،
حتی پیش از تشخیص  HIVبا عوامل خطر و بحرانهای واضح مراجعه میکنند .شرح حال کامرل بره قصرد مشرخص کرردن
عوامل خطر مشترر از جمله مصرف مواد یا الکل ،سابقهی اختالالت روانپزشکی و دیگر بیماریهای تهدید کننردهی زنردگی
مانند هپاتیت مزمن باید اخذ گردد .همچنین ،باید از مراجع پرسیده شود که آیا مایل است نتایج مثبت را با افراد مهرم زنردگی
خود در میان گذارد یا خیر .نتایج تحقیقات حاکی از آن است که افررادی کره در زمران تشرخیص از حمایرت کرافی اطرافیران
برخوردار نبوده و یا توسط آنها طرد میشوند ،در معرض خطر بیشتر خودکشی میباشند.
عالوه بر این ،باید از مراجع پرسیده شود در صورت مثبت شدن نتیجهی آزمایش ،چه واکنشی خواهد داشت .با وجرود ایرن
که بسیاری از مراجعین قادر به پیشگویی دقیق واکنش خود نیستند ،نحوهی پاسخدهی آنها میتواند اطالعات با ارزشری در
مورد خطر خودکشی آنها در اختیار بگذارد .مراجع ممکن است عنوان کند که به زندگی خود پایان میدهرد؛ در ایرن صرورت
مشاور باید در مورد سابقهی قبلی اقدام به خودکشی در فرد پرس و جو کند .در پاسخ به مراجعینری کره چنرین واکنشری را
عنوان می کنند ،باید یادآوری کرد که ممکن است آنها مبتال نشده باشند و در صرورت ابرتال نیرز منرابع حمایرت در دسرترس
ایشان خواهد بود ،که در قدم هشتم در فصل مشاورهی پیش از آزمایش توضیح داده شده است.
در مواردی که نتايج غیرقطعی میشود ،آزمایش مجدد میتواند وضعیت ابتالی آنها را مشخص نمایرد .بره ایرن مرراجعین
باید یادآوری کرد که  HIVدر آنها تشخیص داده نشده است .مشاور باید استراتژیهای مقابلهای مراجع را ارزیابی نموده و
مستقیماً در مورد نیت آسیب به خود و اقدام به خودکشی ،در زمران انتظرار بررای آزمرایش بعردی ،سرئوال نمایرد .بایرد بره
صراحت از مراجعینی که در مشاورهی پیش از آزمایش در معرض خطر خودکشی هستند و یا عوامل زمینهساز این امرر را
در شرح حال دارند ،پرسیده شود که آیا زندگی ارزش زندگی کردن را دارد و آیا آنها قصد اقدام به خودکشی دارند.
هنگام ارائهی نتايج مثبت قطعی ،ارزیابی خطر خودکشی باید بررای تمرامی افرراد (صررف نظرر از ایرن کره شرواهد خطرر
خودکشی را در مشاورهی پیش از آزمایش داشتهاند یا خیر) انجام شود.
مراجعینی که در جلسهی مشاورهی پیش از آزمایش ،قصد آسیب به خود را عنوان کرده بودنرد ،اکنرون بایرد برا ایشران بره
ظرافت در مورد این موضوع صحبت شود .مشاور میتواند عنوان کند« :در جلسهی پیش از آزمایش گفتری در صرورتی کره
نتیجهی آزمایشات مثبت بشه ،خودت را میکشی؛ آیا هنوز هم به این موضوع فکر مریکنری؟» .برا وجرودی کره بسریاری از
مراجعین در جلسهی مشاورهی پیش از آزمایش ممکن است چنین قصدی را بیان نمایند ،بسیاری از آنها قصد دنبال نمرودن
و انجام آن را ندارند .با این وجود ،ارزیابی مجدد خطر خودکشی ،حائز اهمیت میباشد .اگر مراجع داشتن افکرار خودکشری
را انکار میکند ،در حالیکه در جلسهی پریش از مشراوره آن را ابرراز داشرته ،بایرد در مرورد عوامرل بازدارنردهی اقردام بره
خودکشی صحبت شود .مراجعینی که قادر نیستند دالیل خود را برای منصرف شدن از ایرن اقردام بیران کننرد ،ممکرن اسرت
همچنان در خطر باشند.
از مراجعینی که در مشاورهی پیش از آزمایش افکار خودکشی را عنوان نکردهاند ،باید به صراحت در مورد وجود این قبیرل
افکار ،بعد از تشخیص عفونت سئوال شود .مشاور به عنوان مثال میتواند بگوید« :هنگامی کره نترایج آزمرایش مثبرت را بره
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افراد اعالم میکنم ،برخی از آنها میگویند احساس میکنند زندگی به پایان رسیده ،یا قصد آسیب به خود یا خاتمره دادن بره
زندگی خود را دارند؛ شما در این زمینه چه احساسی دارید؟»

پیگیری درازمدت مراجعین HIV+
عالوه بر جلسهی مشاورهی پس از آزمایش و جلسهای که با فاصلهی  14ساعت از تشرخیص بررای ارزیرابی سرازگاری و
منابع حمایتی در دسترس مراجع صورت میگیرد ،جلسات بعدی بر حسب شرایط بیمار برنامهریزی میگرردد .بسریاری از
مشاوران پس از گذراندن این فاز اولیه ،هر سه تا شش ماه یکبار طبق روال کاری خرود ،خلرق ،روابرط و حمایرت اجتمراعی،
مشکالت مالی و زندگی ایشان را ارزیابی میکنند .این کار مشاور را قادر میسازد تا به مشکالت روانری-اجتمراعی مراجرع،
پیش از آن که به افکار خودکشی منتج شود ،رسیدگی کند.
برای انجام این ارزیابی ،باید از عوامل زمینهساز خودکشی آگاهی داشت .برخی از این عوامل عبارتند از:
سابقهی اختالالت عاطفی (افسردگی ،اضطراب ،مانیا)؛
اختالل روانپزشکی فعلی مانند اسکیزوفرنیا یا اختالل دو قطبی؛
وجود عوامل استرسزای دیگر از قبیل مشکالت روانی -اجتماعی؛
سوء مصرف یا ترر الکل و یا مواد؛
حمایت اجتماعی ناکافی؛
مشکالت در هویت جنسی.
مراجعین با انگ ،تبعیض ،مشکالت خانوادگی ،از دست دادن درآمد ،و دیگر مشکالت اجتمراعی مواجره هسرتند کره بره طرور
مستقیم یا غیرمستقیم با بیماری آنها مرتبط میباشد .ارزیابی خطر خودکشی را میتوان با مطرح کردن چنین سئوالی آغراز
نمود« :برخی از افرادی که با عفونت  HIVزندگی میکنند ،احساس میکنند که مشکالتشان غیر قابل حل بروده و دیگرر تروان
مقابله با آنها را ندارند .برخی حتی عنوان میکنند که زندگی ارزش زندگی کردن را نداشته و میخواهند بره آن پایران دهنرد،
شما چه احساسی دارید؟»
یکی از شایعترین دالیل خودکشی در این افراد ،افسردگی است و مشاور باید همواره ارزیابی افسرردگی را مرد نظرر داشرته
باشد .افسردگی یک حالت درونی بوده ،و عالیم قابل مشاهدهی آن برای سایر افراد میتوانرد از بریقرراری ترا انرزوا باشرد.
عالیم نه تنها در افراد مختلف ،متفاوت بوده ،بلکه در یک فرد نیز در طول زمان تغییر میکند .برخی افراد ممکرن اسرت تعرداد
محدودی از عالیم را تجربه کنند و برخی ممکن است به تمامی عالیم دچار شوند .عالیم و نشانههای آن شرامل مروارد زیرر
است:
خلق غمگین ،مضطرب یا احساس پوچی به صورت مداوم؛
احساس ناامیدی و یا منفینگری؛
احساس گناه ،بیارزشی و یا درماندگی؛
از بین رفتن عالقه به امور لذتبخش (مانند فعالیت جنسی)؛
کاهش انرژی و یا خستگی؛
دشواری در تمرکز ،به خاطر سپردن و یا تصمیم گیری؛
بیخوابی ،سحرخیزی و یا پرخوابی؛
از دست دادن اشتها یا کاهش وزن ،پرخوری یا افزایش وزن؛
بیقراری یا تحریک پذیری؛
افکار مرگ و خودکشی ،اقدام به خودکشی.
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مصاحبهی تشخیصی -درمانی
ارزیابی خوب ،جزئی از درمان میباشد .در مراجعین تکانشی و افرادی کره بره صرورت احساسری ،نسربت بره بحررانهرای
پیشآمده (مانند تشخیص اخیر  HIVیا شکست در رابطه) پاسخ میدهند ،میتوان توجه فرد از افکار خودکشی را بره مسرائل
دیگر معطوف نمود .هنگامی که وجود افکار خودکشی و عوامل زمینهساز آن مشخص شد ،حال باید یک ارزیابی دقیق ،برای
برنامهریزی درمان به عمل آید .این ارزیابی میتواند شامل موارد زیر باشد:
وجود افکار خودکشی و دفعات آن مشخص شود؛
وجود برنامه ریزی برای خودکشی (مانند بخشیدن امروال ،روش خودکشری مشرخص) و دسترسری بره ابرزار آن
(مانند قرص ،اسلحه) بررسی گردد؛
جزئیات اقدامات قبلی پرس و جو شود:
o

آیا به صورت تکانشی بوده ،با برنامهریزی بوده ،و یا هنگام مصرف مواد یا الکل رخ داده است؛

o

این اقدام بر زندگی فرد چه تأثیری گذارده است؛

o

دیگران نسبت به این اقدام ،چه واکنشی داشتند.

عالیم بالینی و شرح حال افسردگی چک شود؛
دیگر مشکالت مراجع ارزیابی گردد HIV ،به ندرت تنها مشکل مراجع است؛
چه چیزی میتواند نظر بیمار را در مورد زندگی تغییر دهد؛
از بیمار خواسته شود عواقب خودکشی را بر اطرافیان مد نظر داشته باشد ،اغلب مراجعین گمان میبرند که مررگ
آنها اطرافیان را خالص میکند ،مشاوران باید چنین گمانی را به چالش بکشند؛
برای مراجع یک برنامه درمانی ایجاد شده و اهداف آن تعیین گردد؛
مصاحبه مستند شده ،و خطر خودکشی و اقدامات انجام شده برای جلوگیری از آن ثبت شود.

مالحظات کلیدی در کار با مراجعین دچار افکار خودکشی
هنگامی که مشاور با مراجع دارای افکار خودکشی مواجه است ،باید مد نظر داشته باشد کره ممکرن اسرت مراجرع
پیش از شروع جلسه ،مادهی سمی یا خطرناکی را به قصد خودکشی مصرف کرده باشد .بنابراین ارزیرابی وی از
لحاظ جسمانی اهمیت دارد.
در برخی موارد ،مراجع در بحران بوده و نیاز به توجه فوری دارد؛ ممکن است که تنها بوده یا یکری از اقروام ،وی
را هم راهی کند .مشاور باید مراجع را از ابتدا ،به تنهایی ببیند .بسیاری از مراجعین ممکن است در حضور نزدیکان
که ممکن است خود جزئی از «سیستم مشکل» 2باشند ،در مورد افکار خودکشی خود راحت صحبت نکنند.
از لحاظ قانونی ،مستند سازی مصاحبه حائز اهمیت میباشد .مشاور ممکن است در مراحل بعدی نیراز بره توجیره
اقدامات خود پیدا کند.
مراجع دارای افکار خودکشی را هیچگاه نباید در جلسه ی مشاوره در اتاق تنها گذاشت .اگر نیاز بره دسترسری بره
پروندهی بیمار شد ،از یکی از همکاران درخواست شود تا به کمک بیاید.
مستند سازی روند ارزيابی :به دالیل حقوقی مشاوران میبایست سوابق ارزیابی بیمار را نگه دارند .این کرار مریتوانرد برا
استفاده از پرسشنامههای استاندارد صورت گیرد.

Problem System
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تعیین خطر خودکشی :تمام ارزیابیهای خطر خودکشی باید میزان خطر را تعیرین نماینرد؛ ایرن امرر تعیرین کننردهی مبنرای
مداخلهی شما میباشد .به دالیل قانونی بهتر است این کار با استفاده از شاخصها یا پروتکلهای اسرتاندارد صرورت گیررد.
مصاحبهی ارزیابی خطر خودکشی 2از چنین ابزارهایی میباشند که در پیوست آورده شده است .مستند سازی میزان خطرر
خودکشی ضروری بوده چرا که میتواند توجیه کنندهی اقدامات صورت گرفتهی بعدی باشد؛ به عنوان مثال ،بستری نمودن
اجباری و یا نقض رازداری هنگامی که جان بیمار در خطر است ،قابل توجیه است .جدول  1ماتریس خودکشری 1نرام دارد و
به مشاوران کمک می کند تا با استفاده از عالیم و نشانه های مختلف میزان خطر خودکشی را برآورد نمایند.
جدول  -2ماتريس خودکشی

جزئیات

خطر کم

خطر متوسط

خطر زياد

طرررررررح و نقشررررررهی

طرح و نقشه مبهم بروده ،ابرزار

برخی از جزئیات طرح و نقشره

جزئیات طرح و نقشه به دقرت مرورد

خودکشی

در دسررترس نمرریباشررد ،زمرران

مشررررخص شررررده ،ابررررزار در

بررسی قرار گرفته ،زمان مشخصری

(ماننررد جزئیررات طرررح و

مشخصرررری تعیررررین نشررررده،

دسررترس اسررت ،روش نسرربتاً

تعیین شده ،روش به شدت خطرنرار

نقشه ،دسترسی به ابزار

کشرررندگی روش کرررم اسرررت،

خطرنرررار اسرررت ،دیگرررران در

است ،کسی دور و بر فرد نیست.

خطرنررررار ،کشررررندگی

دیگران در اغلب اوقات حضرور

صورت تماس حضور مییابند.

روش و فرصت مداخله)

دارند.

سابقه ی قبلری اقردام بره

ندارد و یا تنها یک بار برا روش

چنرردین بررار اقرردام کرررده ولرری

اخیراً اقدام داشته ،سابقه ی اقردام برا

خودکشی

کم خطر صورت گرفته است.

همیشه با روش های نسربتاً کرم

روشهای خطرنار وجود دارد.

استرس

استرس بارزی وجود ندارد.

عالیم

خطر بوده ،چندین بار نسبت به
این امر تهدید کرده است.
نسبت به تغییر محیط یا فقردان،

اخیراً در زندگی بحرانی پریش آمرده،

واکنش متوسط وجود دارد.

واکنش شدید به فقدان یا تغییر محیط
دارد.

منابع

برره نرردرت برره خودکشرری فکررر

گاهی اوقات به خودکشری فکرر

در مقابررل دریافررت کمررک مقاومررت

می کند ،عالیم افسردگی خفیرف

میکند ،عالیم افسردگی متوسط

میکند ،دایم به این امر فکرر مریکنرد،

است ،فعالیت های روزمره ادامه

مرریباشررد ،برخرری فعالیررتهررای

عالیم شدید افسردگی و یا نوسرانات

دارند.

روزمره متوقف شدهاند.

شدید در خلق رخ میدهد.

کمررک در دسررترس مرریباشررد،

نزدیکان حضور دارند اما تمایل

نزدیکان سرزنش گرند و خشونت بره

نزدیکرران در ایررن مررورد نگررران

چندانی نسبت به کمک ندارند.

خرج میدهند .فرد نسبت بره سرالمت

بوده و مایلند کمک کنند.
توانایی برقراری ارتباط

خود کامالً غفلت میکند.

فرررد قررادر اسررت احساسررات و

خودکشی را با هدف تحت تأثیر

خودکشرری برره نیررات درونرری (ماننررد

افکارش را بیان کند.

قررار دادن سرایرین انرجرام

عذاب وجردان ،احسراس بیهرودگی و

میدهد.

بیارزشی) میباشد.

سبک زندگی و جنبه های

فرد شخصیت ،روابط و عملکرد

فرد دچار سروء مصررف مرواد

فرررد شخصرریت برریثبررات دارد ،در

بین فردی

باثبات دارد.

است ،خودکشی به صورت یرک

روابرط خرود دارای مشرکالت متعردد

رفتررار حرراد در یررک شخصرریت

میباشد.

وضعیت جسمانی

فرد به بیمراری جسرمانی مبرتال

باثبات میباشد.
نیست.

سالمتی فرد رو به افول است.

فررررد بررره یرررک بیمررراری مرررزمن و
ناتوانکننده مبتال است.

Suicide risk assessment interview
Suicide matrix

1
2
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مداخالت درمانی برای خودکشی
پس از تکمیل ارزیابی و تعیین میزان خطر خودکشی ،ضروری است که به مراجع بازخورد 2داده و وی را در ایجاد برنامهی
درمانی دخیل نمود .برنامهی درمانی بسته به عوامل مؤثر بر خطر خودکشی متفاوت است .به عنوان مثال بررای فرردی کره
دچار اختالل افسردگی است ،درمان کامل و جدی افسردگی ضرورت دارد .در مورد فردی که دچار یرک بحرران خرانوادگی
است ،انجام مداخالت مؤثر برای حل این بحران ،کلیدی است .در چنرین مرواقعی الزم اسرت کره مشراور برا مراحرل مختلرف
مداخله در بحران آشنا باشد.

مداخالت کلیدی در مراجعین با خطر کم

2

به مراجع بازخورد داده شود و در مورد امکان ظهور مجدد تکانههای خودکشی هشدار داده شود.
از مراجع خواسته شود تا یک نفر (از افراد خانواده ،همسر ،یا دوستان) را که مایل است افکار خودکشی با وی در
میان گذاشته شود ،انتخاب نماید .در صورتی که فردی که مراجع انتخاب میکند ،از وضرعیت ابرتالی وی بره HIV
خبر ندارد ،دلیلی برای افشای وضعیت  HIVوی وجود ندارد؛ به شخص دیگر تنها گفته میشود کره مراجرع تحرت
فشار زیاد بوده و به خاتمه دادن زندگی خود فکر کرده است.
از دسترسی  14ساعته ی فرد به مراکز مراقبت مناسب ،اطمینان حاصل گردد .به مراجرع فهرسرتی از شرمارههرای
تماس این مراکز ارائه شده و روشهای جایگزین در صورت عدم امکان تماس مشخص شود.
ابزار و امکانات خودکشی (مانند اسلحه ،قرص ،مواد شیمیایی ،سروییچ ماشرین ،چراقو و طنراب) از دسرترس فررد
خارج شود .اگر بیمار دارویی مصرف مینماید ،دسترسی وی به مقادیر زیاد دارو محردود شرده و از خرانواده یرا
دوستان خواسته شود بر آن نظارت داشته باشند.
عالیم هشدار برای بروز مجدد افکار خودکشی به مراجع آموزش داده شود.
با بیمار قرارداد عدم خودکشی منعقد گردد .مشاور باید تکانههای خودکشی مراجع را به تعویق بیندازید .به عنوان
مثال ،با مراجع قراردادی بسته شود که تا زمان مراجعهی بعدی ،اقدام به خودکشی نخواهرد کررد .همچنرین بررای
مراجع ،برای موقعیتهایی که در شرف اقدام به خودکشی قرار گرفته است ،گزینههایی مطرح گردد مرثالً اینکره برا
فرد مورد اطمینان یا خطوط تلفنی مشاورهی بحران 9میتواند تماس بگیرد.
مشاور باید امید را به مراجع بازگرداند .عنوان شود مشکالت حتی اگر الینحل باشند ،قابل اداره شردن مریباشرند.
توانایی مراجع در مقابله با بحرانهای قبلی شناسایی شده و مورد تأیید قرار گیرند .از روشهرای حرل مسرئله بره
صورت ساختار یافته میتوان استفاده کرد.

خدمات اورژانس بعد از ساعات کاری
مشاور نباید گمان کند که تنها کسی است که قادر به کمک به مراجع است .این گمان گرچره لرذتبخرش بروده ،غیررواقعری و
آسیبرسان میباشد.
به هیچ عنوان به مراجع قول داده نشود که مشاور همیشه در دسترس اسرت ،بایرد وی را تشرویق نمرود ترا افرراد
خانواده ،دوستان ،افراد مذهبی و دیگر نهادهای اجتماعی را در مراقبت خود دخیل نماید؛

1

Feedback
Low risk
3
Crisis hotline
2
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تشکیل یک شبکهی حمایت (مانند دوستان ،خانواده و یا نهادها) تشویق گردد؛
استفاده از خدمات اجتماعی ،مانند خطوط تماس بحران ،کلوپهای اجتماعی و مراکز بهداشتی ،به خصروص بررای
مواقعی که مراجع به مشاور دسترسی ندارد ،تشویق گردد؛
ممکن است مراجع نیاز به ارجاع به مراکزی ،مانند مراکز بهزیستی یا نهادهای قانونی بررای دریافرت کمرک داشرته
باشد.
به مشاوران توصیه میشود که تنها شمارههای تماس شغلی (و نه شمارهی منزل) خود را در اختیار مراجعین قرار دهند .به
مراجع یادآوری شود که در ساعات غیرکاری ،ممکن است مشاور در دسترس نباشد ،و در عوض مشراور آمروزش دیردهی
دیگری پاسخگوی وی خواهد بود.

مداخالت کلیدی برای مراجعینی که احساسات ناچیزی از خود پس از تشخیص نشان میدهند
مراجعینی که از خود احساسات ناچیزی نشان داده ،یا عباراتی همچون «از هم اکنون احساس مریکرنم مرردهام» را بره کرار
میبرند ،در معرض خطر جدی خودکشی میباشند .ا ین مراجعین به قصرد خالصری از مرکرز مشراوره ،نیرت خرود را افشرا
نمی کنند .برخی مراجعین (که اغلب سابقهی سوء استفاده ی جنسی در کودکی دارند) خشم خود را بره صرورت کامرل انکرار
میکنند .مراجعینی که به نظر می رسد در معرض خطر جدی خودکشی هستند ولی آن را ابراز نمیکنند ،را بایرد ترجیحراً بره
روانپزشک ارجاع نمود.

مداخالت کلیدی برای مراجعین با خطر متوسط تا شديد

1

میزان مداخالت انجام شده برای این بیماران ،به زمینه ی کاری ،دسترسی به مراکز خدمات بهداشت روان و قروانین موجرود
در این زمینه بستگی دارد .قدمهای زیر می تواند به کار گرفته شود:
مشاور باید به مراجع بازخورد داده و عنوان کند که وی در معرض خطر جدی خودکشی میباشد و دالیل خود را
برای این نگرانی ابراز نماید؛
اگر الزم است مراجع به یک روانپزشک ارجاع داده شود ،الزم است مراجرع از ایرن امرر مطلرع گرردد .بهترر اسرت
رضایت مراجع جلب شود .بهتر است بیمار به صورت داوطلبانه در بخشهای اعصاب و روان بستری گردد؛
اگر مراجع در معرض خطر جدی خودکشی میباشد و به طور داوطلبانه حاضر به بستری شدن نیسرت ،بره طرور
فوری با یک روانپزشک برای بستری اجباری هماهنگ گردد؛
اگر امکان بستری مراجع وجود ندارد ،مشاور باید با اعضای خانوادهی مراجع تماس گرفته و از حمایت و نظرارت
ایشان کمک بگیرد .در مواردی که مراجع به صورت جدی در معرض خودکشی میباشد ،نقض رازداری در مرورد
خودکشی جایز است؛ لیکن حفظ رازداری در مورد  HIVضروری است.

موقعیتهای چالش برانگیز
همیشه افرادی وجود دارند که کمک به ایشان دشوارتر از دیگران میباشد .در زیر به برخی از موقعیتهای خاص که ممکرن
است مشاور با آن مواجه شود ،میپردازیم.

Moderate to High Risk

1
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مراجعینی که از حرف زدن امتناع میکنند
ممکن است یک فرد در مورد سابقهی اقدام به خودکشی یا افکار فعلی آن ،به دلیل موارد زیر صحبت ننماید:
ترس از ممانعت دیگران از اقدام به خودکشی؛
احساس شرمندگی از افکار یا اقدام به خودکشی؛
ترس از بستری شدن؛
نگرانی از افشای جزئیات مصاحبه نزد دیگران؛
یا صرفاً به دلیل لجبازی و یا به بازی گرفتن مشاور.
در این گونه موارد ،مشاور اشتیاق خود برای کمک را ابراز داشته و به مراجع در مورد محرمانره مانردن اطالعرات اطمینران
میدهد .منش غیرقضاوت گرانه بسیار حائز اهمیت میباشد .اگر همچنان مراجع مایل به صحبت کردن نبرود ،بره وی عنروان
میشود که هر زمان که درخواست کمک داشته باشد ،میتواند با یک مشاور تماس بگیرد.

مراجعینی که اقدامهای مکرر خودکشی داشتهاند
این افراد اغلب احساس تنهایی و انزوا نموده و ممکن است این کار را به قصد جلب توجه انجام دهند .ممکن است از اقدام بره
خودکشی برای کنترل دیگران به نفع خود استفاده کنند .بعضی از این افراد ،صررفاً مهرارت مقابلره 2برا مشرکالت را ندارنرد.
صرف نظر از علت این امر ،هر اقدام به خودکشی میبایست جدی گرفته شود .باید به خاطر داشت که این افراد تحرت فشرار
بوده و توان ادارهی احساسات خود به نحو کارآمد را ندارند.
به طور مجدد يادآوری میشود که اقدام به خودکشی ،هر قدر هم که در ظاهر به قصد بازی گدرفتن مشداور و يدا جلدب
توجه باشد ،بايد جدی قلمداد گردد .اقدام قبلی خودکشی ،از مهمترین عوامل پیشبینی کنندهی اقدام مجدد میباشد .با تهدید
یا افکار خودکشی باید به صورت عاجل و فعاالنه برخورد نمرود .هنگرامی کره از ایمنری بیمرار اطمینران حاصرل شرد ،هردف
مداخالت ،جایگزینی افکار خودکشی با روشهای کارآمد حل مسئله است .آموزش روشهای حل مسرئله بره مراجرع ،بسریار
سازنده است.

پیگیری مراجعین دارای افکار خودکشی

مراجعین با خطر کم تا متوسط
جلسات پیگیری برای مراجع باید برنامهریزی گشته و خطر خودکشی به صورت منظم ارزیابی گردد .خدمات بایرد بره طرور
مستمر ارائه شده و در صورت نبودن چنین امکانی در مرکز ،مراجع باید به سرایر مراکرز دارای ایرن گونره خردمات ارجراع
گردد.

Coping

1
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مراجعینی که به توصیهی پزشک داروهای ضد افسردگی مصرف میکنند
اثر داروهای ضد افسردگی معموالً پس از گذشت دو هفته یا بیشتر ظاهر میشود .نکتهی حائز اهمیرت ایرن اسرت کره اغلرب
کندی روانی -حرکتی 2پیش از بهبود خلق افسرده ،بر طرف میگردد .در نتیجه ،مراجع دورهای را تجربه مریکنرد کره در آن
همچنان احساس افسردگی نموده ،اما فعالتر از سابق میباشد و ممکن است اقدام به خودکشی نماید.
باید به خانواده و نزدیکان در مورد این دورهی بحرانی هشدار داد و از آنها در مدیریت این دوره کمک گرفت .به مراجع نیرز
در مورد شروع دیررس اثر ضد افسردگی ها آموزش داده شود ،وی ممکن است در ابتدا تنها متوجه عوارض گردد ،میتوان
عنوان کرد که این امر نشاندهندهی شروع عملکرد دارو میباشد.

مراجعینی که به اقدام به خودکشی اخیر اذعان دارند
برخی از روشهای خودکشی ممکن است کم خطر به نظر برسد ،اما عواقب جدی در برداشته باشد .به عنوان مثال ،مصررف
بیش از حد استامینوفن ،میتواند به نارسایی کبدی و مرگ بینجامد .ممکن است فردی به قصد دریافت کمک و توجه (و نه به
قصد خودکشی) مقادیر زیاد این دارو را مصرف نماید که به مرگ وی بینجامد.
باید به خاطر داشت:
همیشه عوامل زمینهساز و سابقهی اقدامات قبلی مرور گردد؛
عالیم هشدار و زودرس افسردگی پرس و جو شده و از بیمار خواسته شود تا یک فرد مورد اطمینان را در جریان
روند جلسات قرار دهد.

Psychomotor Retardation

1

