خودکشی

تؼشیف :خَدکطی تالش آگبّبًِ ثِ هٌظَس خبتوِ دادى ثِ

سي ثبالی  45سبل

صًذگی ضخع تَسط خَدش هی ثبضذ کِ هوکي است ایي

جٌس هزکش

تالش ثِ اقذام تجذیل گشدد یب فقط ثِ ضکل احسبس دس فشد

اص دست دادى سالهت جسوی

ثوبًذ .ثِ تؼجیش دیگش فشدی کِ اص ثْذاضت سٍاًی هحشٍم

ثیوبسی ّبی سٍاًی

است ،احسبس هی کٌذ کِ ثشای سسیذى ثِ سؼبدت ٍ

سبثقِ ثستشی دس ثیوبسستبى اػػبة ٍ سٍاى

خَضجختی ضؼیف ٍ ًبتَاى است ٍ ًوی تَاًذ ثشای صیستي

سبثقِ خبًَادگی دس اقذام ثِ خَدکطی

خَد ّذف ٍ هؼٌبیی هؼقَل ٍ هَسد قجَل ثیبثذ..

اثشاص توبیل هستقین

ضکل ّبی هختلف خَدکطی

ًطبًِ ّبی قجل اص خَد کطی

افکبس خَدکطی:توبیل ثِ خَدکطی دس رّي فشد ٍجَد داسد

غحجت کشدى دسثبسُ خَدکطی

ٍلی ثِ هشحلِ اجشا ًشسیذُ است..

غحجت کشدى ثذٍى هقذهِ اص هشگ ٍ صًذگی ثؼذ اص هشگ

اقذام ثِ خَدکطی:ثِ ػول ًبقػی گفتِ هی ضَدکِ ثِ هشگ

اضبساتی هجٌی ثش ًجَدى فشد دس ایٌذُ یب ثگَیذ اگش هي دس

هٌجشًطذُ است..

ایٌذُ ًجبضن ضوب چِ هیکٌیذ

خَد کطی ثِ اتوبم سسیذُ:اگش اقذام ثِ خَدکطی هٌجش ثِ

تغییشسفتبسٍاضح ٍ سٍضي دس فشد هثل اساهص ًبگْبًی،کن

هشگ ضَد.

حشفی اًضٍاطلجی

ػلل خَدکطی

ثخطیذى چیضّبیی کِ فشدخیلی ثِ اًْب ػالقِ داسد

ػلل جسوی سٍاًی :ضبهل ثیوبسی ّبی جسوی ٍ اختالالت
سٍاًی هیگشدد هثل افسشدگی ،اػتیبد
ػلل اجتوبػی اقتػبدی:هثل فقش ثیکبسی ،اخشاج اص کبس ،اص
دست دادى پبیگبُ اجتوبػی فشد
ػلل ػبطفی:ضکست دسػطق ،ثشٍص هشگ یب ثیوبسی
خطشًبک دس یکی اص ًضدیکبى،دسگیشی ّبی ٍ اختالفبت
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خبًَادگی

ػَاهل پیص ثیٌی کٌٌذُ خَد کطی

ثی تَجْی ثِ فؼبلیتْی سٍصهشُ
ثذخَاثی احسبس ضکست ًٍبسضبیتی اص صًذگی
احسبس پَچی ٍ ثی فبیذُ ثَدى
اص دست دادى اػتوبد ثِ ًفس اًضٍا طلجی ٍ یبس
ثی تَجْی ثِ اهَس ضخػی خَد
خشیذ ٍسبیل هشثَط ثِ اًجبم خَدکطی
ثِ طَس ًبگْبًی ٍغیت ًَضتي

ػلل ثبصداسًذُ خَدکطی
ایوبى ثِ خذا

داضتي حوبیت اجتوبػی هٌبست
تبّل ٍداضتي فشصًذ
دلجستگی ّب
داضتي ضغل

هْبست حل هسئلِ
ّوِ اًسبى ّب دس صًذگی فشدی ٍ اجتوبػی خَد ثب هسبئل ٍ
هطکالت هتؼذدی هَاجِ هی ضَد ثٌبثشایي ثجبی ایٌکِ
هٌفؼالًِ ػول کشدُ ٍ اسصٍ کٌین ای کبش ّیچ هطکلی دس

ضیَُ ّبی دسهبًی افشاد اقذام کٌٌذُ ثِ

صًذگی هب پیص ًیبیذ ،ثْتش است یبد ثگیشین کِ چطَس

خَدکطی

هطکالت خَد سا حل کٌین .تَاًبیی حل هسئلِ ٍ تػوین

هطبٍسُ ٍساٌّوبیی ٍدسهبى حوبیتی
اهَصش دس صهیٌِ هْبست حل هسئلِ
سٍاى دسهبًی فشدی
هذاخلِ خبًَادگی
گشٍُ دسهبًی ثستشی ًوَدى دس ثخص ّبی اػػبة ٍسٍاى

گیشی هبس سا قبدس هی سبصد تب ثِ طَس هَثش تشی هسبیل
صًذگی سا حل کٌین ٍ تحقیقبت ًیض ًطبى هی دّذ کِ ّش چِ
فشد تَاًبیی ثیطتشی دس هْبست حل هسئلِ ٍ تػوین گیشی
داضتِ ثبضذ ثِ ّوبى اًذاصُ دس صًذگی خَد هَفق تش ٍ سبلن
تش خَاّذ ثَد.

ضیَُ ّبی هقبثلِ ثب افکبس خَدکطی

گبهْبیی کِ دس حل هسئلِ ثبیذ پیوَد.

تشس ّبً،بکبهی ّب ٍ ًگشاًی ّبی خَد ثب ٍالذیي،دٍست

اثتذا ثبیذ هسئلِ سا ثب دقت تؼشیف کشد .ساُ حل ّبی هتفبٍت

ّ،وسش ٍ هطبٍس یب یک سٍحبًی دس هیبى ثگزاسیذ .آًچِ ساکِ

سا دس کٌبس ّن قشاس داد .ساُ حل هٌبست سا اص هیبى ساُ حلْبی

هَجت ًبساحتی ضوب هی ضَد

هوکي اًتخبة کشد .ساُ حل سا هَسد ثبص ثیٌی ٍ اجشا گزاضت.

ثطَسهطخع ثٌَیسیذ ػالٍُ ثشایي چگًَگی سٍیبسٍیی تبى

اّویت داسٍ دس پیطگیشی اص خَدکطی

ثب هطکالت سا هؼیي کٌیذ.ثب هطخع کشدى اًچِ جْت

اص آًجبیی کِ  %90افشادیکِ خَدکطی هی کٌٌذ ثیوبسی

هقبثلِ ثب یک هَضَع خبظ اًجبم هیذّیذ،دسیچِ رّي خَد

اػػبة ٍسٍاى داسًذ استفبدُ اص داسٍدس پیطگیشی اص خَدکطی

سا ثشای ساُ حل ّبی دیگش ثبص هی گزاسیذ .افکبس هثجت سا

اّویت صیبدی داسد.

جبیگضیي افکبس هٌفی کٌیذ .کسبًی سا کِ دس غَست کطتي

تَغیِ ّبی داسٍیی

خَدتبى صًذگی اًْب اسیت خَاّذ دیذ هطخع کٌیذ .هطوئي
ثبضیذ کِ هشاجؼِ ثِ هتخػػیي ثْذاضت سٍاًی ثشای ضوب
ثسیبس کوک کٌٌذُ خَاّذ ثَد

دس صهبى تشخیع هوکي است یک یب چٌذ داسٍ ثشای ضوب
تجَیض ضذُ ثبضٌذ .داسٍّب سا ثِ هَقغ هػشف کٌیذ .داسٍی
خَد سا ثذٍى هطَست ثب پضضک قطغ ًکٌیذ.

قجل اص هػشف داسٍی جذیذ دیگشی ثب پضضک خَد هطَست
کٌیذ .
اص حوبیت خبًَادُ استفبدُ کٌیذ.
داسٍ سا دٍس اص دستشس کَدکبى قشاس دّیذ.
هطوئي ضَیذ کِ ثشچست داسٍّب غحیح است..

هٌبثغ .1 :سٍد دیَیذ.هقجلِ ثب گشایص ثِ خَدکطی
.2سپْشهٌص صّشا پیطگیشی اص خَدکطی

