
املنظمة الدولية للهجرة – العراق

إرشادات للوقاية من 
بالعاملني  االنتحارخاصة 

يف املجال الصحي

االنتحـار مـن  للوقايـة  إرشـادات 

الصحـي املجـال  يف  بالعاملـن  خاصـة 

هناك عدد كبري من األشخاص الذين يتواصلون مع مقدمي الرعاية الصحية 
أو ُيحالون إىل الرعاية األولية عند تفكريهم يف االنتحار. وهذا بدوره يضع 

جميع العاملني يف مجال الصحة، السّيما مقّدمي الرعاية األولية، يف 
وضع جّيد يمكّنهم من تحديد األشخاص املعرضني للخطر، وتقديم العالج 

والدعم املناسَبني والضروريَني لهم. بعض األبحاث تشري ايل أن الكثري من 
األشخاص الذين أقدموا عيل اإلنتحار كانوا عيل إتصال قريب من أحد 

مقدمي الخدمات الصحية يف فرتة قريبة قبل املحاولة.

االنتحـار محاولـة  بعـد 
تأكد من أن الشخص عىل دراية بالخدمات الصحية املختصة و املجتمعية 
املتاحة التي يمكن أن توفر الدعم الالزم، وأّن هناك خطة ملتابعة منتظمة 

وُمنّسقة. واشرح للشخص وأسرته فوائد التواصل املستمر مع مقّدمي 
الخدمات الصحية.

تم تنفيذ األعمال الفنية املستخدمة يف تنفيذ هذا املنشور بواسطة املشاركني 
يف األنشطة الفنية بمراكز املنظمة الدولية للهجرة

شكرا للجهات املانحة التي ساعدت عيل تنفيذ هذا الربنامج مع املنظمة 
الدولية للهجرة يف العراق:

2020 للهجرة  الدولية  املنظمة  لدى  محفوظة  الطبع  حقوق 



فعلـه: يمكـن  الـذي  مـا 
خّصص وقتاً كافياً للتحدث إىل الشخص يف مكان خاص وجوٍّ مريح. أظهر . 	

له تفهمك ملوقفه وحاول أن تبني عالقة إيجابية معه.

أدخل يف املوضوع تدريجياً، لتقييم الحالة النفسية والعاطفية الحالية . 	
للشخص، قبل سؤاله مباشرة عّما إذا كانت لديه ميول وأفكار 

لالنتحار. فالسؤال عن االنتحار ال يّحث عىل االنتحار، بل عىل العكس 
يمكن أن يقّلل من القلق وأن يسهم يف شعور الشخص أّن الطرف 

األخر يتفّهم مشاعره.

إذا كانت لدى الشخص أفكار أو خطط لالنتحار، فاطرح عليه أسئلة . 	
متابعة للتأكد مما إذا كان قد وضع خططاً جدّية.

لكنها ليست . 	 أفكار أو خطط لالنتحار،  الشخص  إذا كانت لدى 
عاجلة أو جدّية:

اعرض عليه الدعم العاطفي، وشّجعه عىل االفصاح عن مشاعره 	 
االنتحارية، ُمذِكّراً إّياه بنقاط قوّته وكيف كان يتصدى للصعوبات يف 
املايض ويّحل مشكالته بنفسه، ويبحث عن أسباب وطرق البقاء عىل 

قيد الحياة.

زّود الشخص إن أمكن، بمعلومات االتصال بأخصايئ الصحة 	 
النفسية، واحرص عىل تواصل منتظم معه، كأن تحّدد له موعداً 

الحقاً عىل سبيل املثال.  

فّعل الدعم النفيس-االجتماعي، من خالل التواصل مع األسرة أو 	 
األصدقاء، وتعريفهم بخدمات مقّدمي الرعاية الصحية املتاحة.

إذا كان لدى الشخص خطة محددة، بما يف ذلك الرغبة ووسائل التنفيذ . 	
والرغبة، إبَق معه وقم بإزالة وسائل االنتحار وتشاور مع أخصايئ الصحة 

العقلية، واخرَت شخصاً يعتمد عليه ويثق به، سواء من األسرة أو من 
املؤسّسة الصحّية، للبقاء معه لحني تقديم الدعم الضروري واملطلوب.

التـعّرف عـى األشـخاص املعرّضـن لخطـر االنتحـار

التحذيريـة باإلشـارات  الدرايـة 

أثناء التعامل مع املرىض الراغبني يف الحصول عىل خدمات الرعاية الصحية، 
قد يلَحظ مقّدمو الرعاية الصحية إشارات تحذيرية شائعة تدّل عىل ميول 

انتحارية لدي املريض. وعليه، فإّن من املهم أن يكون هؤالء يقظني ومستعدين 
ملثل تلك العالمات، وأن يتخّذوا من فورهم اإلجراءات العاجلة لحماية املريض 

الذي تظهر عليه إحدى العالمات التالية:

وجود جروح أو عالمات جرح للنفس أو أذى جسدي عمدي.	 

وجود عالمات أذي أو إصابة جسدية تثري شكوك حول تعرض الشخص 	 
لعنف أو إعتداء.

التهديد بارتكاب االنتحار، أو اإلفصاح عن رغبته بإنهاء حياته.	 

التعبري عن مشاعر اليأس من الحياة. 	 

إشارات تحذيرية أخرى تشري ايل وضع نفيس ئس بصفة عامة:

اإلفصاح عن حّب العزلة واالبتعاد عن اآلخرين. 	 

االعتقاد بأّنه عالة وعبء عىل اآلخرين، أو املعاناة من ألم ال يطاق.	 

التعبري عن وجود سلوكيات أو أفكار إندفاعية.	 

االهتياج، العدوان، األىس أو صعوبة التواصل )ُتالَحظ خالل االستشارة أو 	 
يذكرها املريض كمشكالت(.

تغرّي ملحوظ يف عادات األكل أو النوم.	 

يويص بأنه إذا كانت اإلشارات التحذيرية السابقة موجودة , القيام بتقييم 
عوامل الخطر بصورة ضروريًة. وتشمل تلك العوامل

محاوالت االنتحار السابقة،	 

اإلكتئاب، 	 

املشكالت املرتبطة بتعاطي الكحول أو املخدرات، 	 

حاالت الصحة النفسية األخرى، كالِذهان أو االضطراب الثنايئ القطب،	 

األلم أو املرض املزمنني،	 

الحرب،	  الجنيس أو الشخيص،  النفسية )كالعنف  الصدمات   تجارب 
سوء املعاملة(

الفقدان و الخسارة )كالبطالة أو الفاجعة املرتبطة بفقدان شخص عزيز أو 	 
تفّكك العالقة( أو املشكالت املالية.


