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اختالالت خلقی
اختالالت اضطرابی
پسيکوز
خودکشی ٬پرخاشگری

اختالالت خلقی
اختالالت اضطرابی
پسيکوز
خودکشی ٬پرخاشگری
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اختالالت خلقی

اختالل افسردگی اساسی

اختالل ديس تايميا

اختالل دو قطبی

اختالل افسردگی اساسی

اختالل ديس تايميا

اختالل دو قطبی

٤



٥



آيا كودك من افسرده است؟

  اختالالت خلقی به حالت هايی از خلق ناخوشايند گفته می

شود که پايدار ومداوم بوده و همراهی با عاليم جسمی که  

تاثير منفی بر عملکرد کودک دارند راداشته باشد

  پزشکان مراقبت های اوليه بايد قادر باشند تغييرات طبيعی

خلق و اختالل را تشخيص دهند

  اختالالت خلقی به حالت هايی از خلق ناخوشايند گفته می

شود که پايدار ومداوم بوده و همراهی با عاليم جسمی که  

تاثير منفی بر عملکرد کودک دارند راداشته باشد

  پزشکان مراقبت های اوليه بايد قادر باشند تغييرات طبيعی

خلق و اختالل را تشخيص دهند

٦



:آن متمايز می كند  نوع طبيعیرا از  غيرطبيعیاما آنچه خلق 

  مشکالت خلقی مداوم وشديد٬ عملکرد کودک را در زمينه

:های زير مختل می کند

خانه

دوستان

کار روزمره ومدرسه

    

  مشکالت خلقی مداوم وشديد٬ عملکرد کودک را در زمينه

:های زير مختل می کند

خانه

دوستان

کار روزمره ومدرسه
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استروانپزشکی  افسردگی يک اختالل

  کودکان و نوجوانان معموال با عاليم زير به پزشک ارجاع

:ميشوند

تحريک پذيری و عصبانيت

افت عملکرد تحصيلی

رفتار مقابله ای يا نافرمانی

کناره گيری از فعاليت های متناسب با سن

سردرد٬شکم درد٬ضعف(شکايت های جسمی(

  کودکان و نوجوانان معموال با عاليم زير به پزشک ارجاع

:ميشوند

تحريک پذيری و عصبانيت

افت عملکرد تحصيلی

رفتار مقابله ای يا نافرمانی

کناره گيری از فعاليت های متناسب با سن

سردرد٬شکم درد٬ضعف(شکايت های جسمی(
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تفاوت های رشدی در تظاهرات 
اختالالت خلقی

تفاوت های رشدی در تظاهرات 
اختالالت خلقی
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افسردگی در شير خواران
  

  پژوهش ها نشان داده است كه افسردگی می تواند از آغاز

برای مثال ٬  . زندگی يعنی دوران شيرخوارگی هم پديد آيد

زمانی كه نوزاد به مرحله ای از رشد می رسد كه مادر خود  

جدا شدن از مادر  ) شش تا هشت ماهگی ( را می شناسد 

.  موجب بروز حاالت افسردگی در طفل می شود

  

  پژوهش ها نشان داده است كه افسردگی می تواند از آغاز

برای مثال ٬  . زندگی يعنی دوران شيرخوارگی هم پديد آيد

زمانی كه نوزاد به مرحله ای از رشد می رسد كه مادر خود  

جدا شدن از مادر  ) شش تا هشت ماهگی ( را می شناسد 

.  موجب بروز حاالت افسردگی در طفل می شود
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افسردگی در شير خواران

مشکالت تغذيه ای
مشکالت خواب
تماس چشمی ضعيف
تحريک پذير يا
بی احساس

مشکالت تغذيه ای
مشکالت خواب
تماس چشمی ضعيف
تحريک پذير يا
بی احساس
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: عبارتند ازدوران پيش از مدرسه  نشانه های مربوط به 

 ارتباط عاطفی ضعيف با

خانواده و دوستان 

 زودرنجی و

تحريک پذيری فزاينده  

گوشه نشينی

مشکالت رفتاری بيشتر

 پرخاشگری نسبت به

دوستان وهمتا ها

 ارتباط عاطفی ضعيف با

خانواده و دوستان 

 زودرنجی و

تحريک پذيری فزاينده  

گوشه نشينی

مشکالت رفتاری بيشتر

 پرخاشگری نسبت به

دوستان وهمتا ها
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: عبارتند ازدوران دبستان نشانه های مربوط به 

 حمالت عصبانيت٬گاز

گرفتن٬ زدو خورد 

کردن٬پرت کردن اجسام

شکايات جسمی

 پيشرفت فوبياهاو شروع

کابوس ها واختالل خواب

 صحبت کردن درباره مرگ

وخطر باالی خودکشی

 خلق غمگين يا تحريک

پذير

 کمبود احساس لذت در

فعاليت ها وبازی

 ميزان زيادی از

برونگرايی

 حمالت عصبانيت٬گاز

گرفتن٬ زدو خورد 

کردن٬پرت کردن اجسام

شکايات جسمی

 پيشرفت فوبياهاو شروع

کابوس ها واختالل خواب

 صحبت کردن درباره مرگ

وخطر باالی خودکشی

 خلق غمگين يا تحريک

پذير

 کمبود احساس لذت در

فعاليت ها وبازی

 ميزان زيادی از

برونگرايی
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در كودكان كم سن و سال 
 زود پرخاش مي كند و تحملش

براي ناكامي كاهش يافته 
.  است

 كاهش انرژي٬ زود
خسته شدن٬ شكايت هاي 

سردرد٬ دل درد٬ (جسمي 
تهوع و ساير شكايت هاي 
جسمي مكرر و بدون علت 

)مشخص
  كاهش عالقه به بازي و

تفريح و لذت نبردن از اين 
فعاليت هاي لذت بخش از 

ديگر عالئمي است كه ممكن 
.  است ديده شود

 بدخلقي٬ بهانه گيري هاي بي دليل

و طوالني٬ گريه هاي طوالني و 

بدون دليل همراه با عصبانيت و 

تحريك پذيربه نحوی كه آرام 

كردن كودك دشوار است٬ ديده 

.  مي شود

 والدين احساس مي كنند
فرزندشان به اندازه ي گذشته شاد 
و سرحال نيست٬ در غالب اوقات 

بي حوصله و عصبي است

 زود پرخاش مي كند و تحملش
براي ناكامي كاهش يافته 

.  است
 كاهش انرژي٬ زود

خسته شدن٬ شكايت هاي 
سردرد٬ دل درد٬ (جسمي 

تهوع و ساير شكايت هاي 
جسمي مكرر و بدون علت 

)مشخص
  كاهش عالقه به بازي و

تفريح و لذت نبردن از اين 
فعاليت هاي لذت بخش از 

ديگر عالئمي است كه ممكن 
.  است ديده شود

 بدخلقي٬ بهانه گيري هاي بي دليل

و طوالني٬ گريه هاي طوالني و 

بدون دليل همراه با عصبانيت و 

تحريك پذيربه نحوی كه آرام 

كردن كودك دشوار است٬ ديده 

.  مي شود

 والدين احساس مي كنند
فرزندشان به اندازه ي گذشته شاد 
و سرحال نيست٬ در غالب اوقات 

بي حوصله و عصبي است
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سايرعالئم  در كودكان كم سن و سال       
 بي اشتهايي٬ كاهش وزن و يا ناتواني كودك در

رسيدن به وزن مورد انتظار

 بي خوابي يا پرخوابي روزانه

كندي حركتي

كاهش تمركز

 بي ارزشي يا گناه و افكار تكرار شونده مرگ مثل

كاش "و يا اينكه " كاش دنيا نيامده بودم"اين كه 

"مرده باشم

 بي اشتهايي٬ كاهش وزن و يا ناتواني كودك در

رسيدن به وزن مورد انتظار

 بي خوابي يا پرخوابي روزانه

كندي حركتي

كاهش تمركز

 بي ارزشي يا گناه و افكار تكرار شونده مرگ مثل

كاش "و يا اينكه " كاش دنيا نيامده بودم"اين كه 

"مرده باشم
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: عبارتند ازنوجوانان  نشانه های افسردگی در بين

عاليم آتی پيک

 همراهی اختالالتی مثل

ديس تايميا٬سلوک 

واضطراب

 افکار يا بيان جمالتی

درباره خودکشی 

 احساس غمگينی٬ نا

اميدی٬نفرت از خود  

 ترس جدايی از دوستان وهم سن

وساالن

عاليم نباتی

عاليم آتی پيک

 همراهی اختالالتی مثل

ديس تايميا٬سلوک 

واضطراب

 افکار يا بيان جمالتی

درباره خودکشی 

 احساس غمگينی٬ نا

اميدی٬نفرت از خود  

 ترس جدايی از دوستان وهم سن

وساالن

عاليم نباتی
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هرات باليني در نوجوانان تظا

  بروز مشکالت تحصيلی٬

بي توجهي به ظاهر خود٬ هيجان  

زدگي همراه با حساسيت شديد  

به طرد شدن از ديگر نشانه  

هايی است که گزارش می شود

  بروز مشکالت تحصيلی٬

بي توجهي به ظاهر خود٬ هيجان  

زدگي همراه با حساسيت شديد  

به طرد شدن از ديگر نشانه  

هايی است که گزارش می شود
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 بدخلقی٬ تعلل براي شركت
در فعاليت هاي خانوادگي و 
كناره گيري از فعاليت هاي  

اجتماعي و پناه بردن به اتاق 
خود٬ مکرر ديده مي شود

 در نوجوانان منفی کاری يا
رفتارهای ضد اجتماعي٬  
مصرف الكل و داروهاي 
غيرقانوني ممكن است 

مشاهده شود
 احساس تمايل به ترك منزل٬

احساس درك نشدن و مقبول 
نبودن٬ بي قراري٬ بدقلقي و 
پرخاشگري در آن ها شايع 

است

هرات باليني در نوجوانان تظا

 بدخلقی٬ تعلل براي شركت
در فعاليت هاي خانوادگي و 
كناره گيري از فعاليت هاي  

اجتماعي و پناه بردن به اتاق 
خود٬ مکرر ديده مي شود

 در نوجوانان منفی کاری يا
رفتارهای ضد اجتماعي٬  
مصرف الكل و داروهاي 
غيرقانوني ممكن است 

مشاهده شود
 احساس تمايل به ترك منزل٬

احساس درك نشدن و مقبول 
نبودن٬ بي قراري٬ بدقلقي و 
پرخاشگري در آن ها شايع 

است
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در هنگام ارزيابی اختالالت خلقی 
احتمال وجود اختالل دو قطبی در کودک  

را مد نظر داشته باشيد

در هنگام ارزيابی اختالالت خلقی 
احتمال وجود اختالل دو قطبی در کودک  

را مد نظر داشته باشيد
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اختالل دوقطبی در کودکان و نوجوانان 

۲۰



اختالل دوقطبی چيست ؟

  بر اساس تعريف اختالل دو قطبی ٬ اختاللی است كه با
حداقل يك دوره خلق شاد و يا تحريك پذير مشخص می شود  
و در عين حال فرد ممكن است دوره هائی از خلق افسرده و  

اين دوره ها بايد از نظر زمانی  . كاهش عالقه داشته باشد
قابل توجه بوده و از نظر شدت نيز در حدی باشد كه در  

عملكرد فردی اجتماعی و يا تحصيلی و شغلی اختالل ايجاد  
.كرده باشد

  بر اساس تعريف اختالل دو قطبی ٬ اختاللی است كه با
حداقل يك دوره خلق شاد و يا تحريك پذير مشخص می شود  
و در عين حال فرد ممكن است دوره هائی از خلق افسرده و  

اين دوره ها بايد از نظر زمانی  . كاهش عالقه داشته باشد
قابل توجه بوده و از نظر شدت نيز در حدی باشد كه در  

عملكرد فردی اجتماعی و يا تحصيلی و شغلی اختالل ايجاد  
.كرده باشد
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:نشانه های خلق باال 
پرحرف تر شدن نسبت به گذشته
 از يك شاخه به شاخه ديگر پريدن

هنگام صحبت كردن

 پرت شدن مكرر حواس فرد به
محرك های محيطی

 افزايش فعاليت های لذت بخش كه
عواقب ناگواری در بر دارد

 زود (خلق شاد و يا تحريك پذيری
)عصبانی شدن

افزايش انرژی و يا قدرت بدنی

 افزايش فعاليت های هدفدار

كاهش نياز به خواب

بزرگ منشی

پرحرف تر شدن نسبت به گذشته
 از يك شاخه به شاخه ديگر پريدن

هنگام صحبت كردن

 پرت شدن مكرر حواس فرد به
محرك های محيطی

 افزايش فعاليت های لذت بخش كه
عواقب ناگواری در بر دارد

 زود (خلق شاد و يا تحريك پذيری
)عصبانی شدن

افزايش انرژی و يا قدرت بدنی

 افزايش فعاليت های هدفدار

كاهش نياز به خواب

بزرگ منشی
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شک به اختالل دو قطبی در کودکان

تحريک پذيری شديد و رفتار انفجاری
پرخاشگری غير عمدی
بی قراری طوالنی مدت يا پرخاشگری
سر به هوايی و احساس سر خوشی

تحريک پذيری شديد و رفتار انفجاری
پرخاشگری غير عمدی
بی قراری طوالنی مدت يا پرخاشگری
سر به هوايی و احساس سر خوشی
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اختالل دوقطبی در کودکان و نوجوانان

 غير قابل  «پدران و مادران اين دسته از کودکان٬ آنها را
توصيف مينمايند که يک باره از حالت  » پيش بينی

پرخاشگری و ستيزه جويی فوق العاده٬ به درونگرايی تغيير  
مييابند

  کودکان مبتال به اختالل خلقی دو قطبی٬ در معرض خطر
اختالالت اضطرابی و اختالل بيش فعالی نقصان توجه٬  

اين همزمانی اختالالت٬ تشخيص را مشکل کرده  . هستند
.باعث عدم شناخت بيماری در کودکان ميگردد

 غير قابل  «پدران و مادران اين دسته از کودکان٬ آنها را
توصيف مينمايند که يک باره از حالت  » پيش بينی

پرخاشگری و ستيزه جويی فوق العاده٬ به درونگرايی تغيير  
مييابند

  کودکان مبتال به اختالل خلقی دو قطبی٬ در معرض خطر
اختالالت اضطرابی و اختالل بيش فعالی نقصان توجه٬  

اين همزمانی اختالالت٬ تشخيص را مشکل کرده  . هستند
.باعث عدم شناخت بيماری در کودکان ميگردد

۲٤



فاکتورها ی پيش بينی کننده افسردگی به مانيا

سابقه خانوادگی اختالل دوقطبی
کندی پسيکو موتور
شروع سريع افسردگی
پسيکوز
سن شروع پايين

سابقه خانوادگی اختالل دوقطبی
کندی پسيکو موتور
شروع سريع افسردگی
پسيکوز
سن شروع پايين

۲٥



ارجاع
وضعيت طبی بد

  عدم تحرک

  عدم صحبت

امتناع از خوردن غذا وآب

 اختالل جدی در غذا خوردن

 به ارجاع فوری خودکشی
روانپزشک

 طرح يا برنامه جدی برای
خودکشی

 احتمال آسيب به ديگران
 تحريك پذيری ٬ بی قراری

به ارجاع فوری   شديد 
مراکزتخصصی

وضعيت طبی بد

  عدم تحرک

  عدم صحبت

امتناع از خوردن غذا وآب

 اختالل جدی در غذا خوردن

 به ارجاع فوری خودکشی
روانپزشک

 طرح يا برنامه جدی برای
خودکشی

 احتمال آسيب به ديگران
 تحريك پذيری ٬ بی قراری

به ارجاع فوری   شديد 
مراکزتخصصی

۲٦



۲۷



:اضطراب عبارت است از

 يک احساس منتشر٬ ناخوشايند و مبهم هراس و دلواپسی با

منشاء ناشناخته٬ که به فرد دست می دهد و شامل عدم 

.اطمينان٬ درماندگی و برانگيختگی فيزيولوژی است

 منظور از اضطراب ٬ هيجان ناخوشايندی است که با
:اصطالحاتی مانند 

بيان » ترس « و » وحشت « ٬ » دلشوره « ٬ » نگرانی « 
شود و همه انسانها درجاتی از آن را گاه گاه تجربه  می

.  ميکنند

 يک احساس منتشر٬ ناخوشايند و مبهم هراس و دلواپسی با

منشاء ناشناخته٬ که به فرد دست می دهد و شامل عدم 

.اطمينان٬ درماندگی و برانگيختگی فيزيولوژی است

 منظور از اضطراب ٬ هيجان ناخوشايندی است که با
:اصطالحاتی مانند 

بيان » ترس « و » وحشت « ٬ » دلشوره « ٬ » نگرانی « 
شود و همه انسانها درجاتی از آن را گاه گاه تجربه  می

.  ميکنند

۲۸



اختاللت اضطرابی در کودکان

  از شايع ترين آسيب های دوران کودکی ونوجوانی است
شيوع آن مشابه آسم در جمعيت اطفال است

  اين کودکان ناراحتی بسيار شديد وپايداری را تجربه کرده که
عملکرد روزانه آنها را به طور قابل مالحظه ای مختل  

ميکند
اغلب با شکايات جسمی مراجعه می کنند

  از شايع ترين آسيب های دوران کودکی ونوجوانی است
شيوع آن مشابه آسم در جمعيت اطفال است

  اين کودکان ناراحتی بسيار شديد وپايداری را تجربه کرده که
عملکرد روزانه آنها را به طور قابل مالحظه ای مختل  

ميکند
اغلب با شکايات جسمی مراجعه می کنند

۲۹



رفتار نابهنجار کمتری دارند
تمايل به خشنود کردن ديگران دارند
  مشکالتشان به راحتی توسط والدين٬ معلمين وپزشکان ناديده

گرفته ميشود
  در صورت مجبور شدن مواجهه با غعاليت های اجتناب شده

دچار بد خلقی وبی احساسی می شوند
نياز آنها برای اجتناب و کنترل برای اطرافيان دشوار است

رفتار نابهنجار کمتری دارند
تمايل به خشنود کردن ديگران دارند
  مشکالتشان به راحتی توسط والدين٬ معلمين وپزشکان ناديده

گرفته ميشود
  در صورت مجبور شدن مواجهه با غعاليت های اجتناب شده

دچار بد خلقی وبی احساسی می شوند
نياز آنها برای اجتناب و کنترل برای اطرافيان دشوار است

۳۰



اضطراب در کودکان

  براي كودكي كه نميتواند به آرامي بنشيند و توجه كند٬ براي
مدرسه آماده شود و در كالس يا خانه تمركزش را حفظ كند  

.  مشكالت زيادي به وجود خواهد آمد

نقص توجه    اما اين عاليم هميشه به اختالل بيش فعالي

!مشكل شايد اضطراب باشدشود ٬مربوط  نمي

  براي كودكي كه نميتواند به آرامي بنشيند و توجه كند٬ براي
مدرسه آماده شود و در كالس يا خانه تمركزش را حفظ كند  

.  مشكالت زيادي به وجود خواهد آمد

نقص توجه    اما اين عاليم هميشه به اختالل بيش فعالي

!مشكل شايد اضطراب باشدشود ٬مربوط  نمي

۳۱



اضطراب در کودکان
 بسياری از اختالالت اضطرابی در دوران کودکی و نوجوانی

:ظاهر می شود که عبارتنداز
اختالل اضطراب جدايی
اختالل اضطراب منتشر
فوبياها
اختالل وسواس
اختالل هراساختالل استرس پس از سانحه

 بسياری از اختالالت اضطرابی در دوران کودکی و نوجوانی
:ظاهر می شود که عبارتنداز

اختالل اضطراب جدايی
اختالل اضطراب منتشر
فوبياها
اختالل وسواس
اختالل هراساختالل استرس پس از سانحه

۳۲



 اضطراب کودکان ٬ ترس ها و وحشت ها
 ترس به صورت پاسخ

ناراحت کننده ذهنی 
مرتبط با تهديدات 

خارجی ديده می شود

 بعضی از ترس ها در
کود کان با توجه به 
سنشان طبيعی است

 عمال تمام کودکان در

طول زندگی خود 

را  ترساضطراب و 

.  تجربه می کنند

 ترس به صورت پاسخ
ناراحت کننده ذهنی 
مرتبط با تهديدات 

خارجی ديده می شود

 بعضی از ترس ها در
کود کان با توجه به 
سنشان طبيعی است

 عمال تمام کودکان در

طول زندگی خود 

را  ترساضطراب و 

.  تجربه می کنند

۳۳



محتوی اضطراب و ترس ها با بزرگ شدن بچه ها تغيير می کند

ترس ها  سن

در برخورد با غريبه ها دچار اضطراب  می شوند و نوزادان • 
صدای بلند٬ از جاپريدن به والدينشان می چسبند٬

اضطراب دوری و جدايی را تجربه می کنند و وقتی يکی  )ماهه  ۱۸تا  ۱۰بين (بچه های نوپا 
يا هر دو والدين از آنها دور می شوند شديدًا پريشان 

بلند می شوند٬صدای

درمورد چيزهايی که هيچ پايه و اساسی در واقعيت سال  ۶تا  ۴بچه های بين 
ندارند مثل ترس از ديو و روح دچار اضطراب  

می شوند٬هيوال٬جدايی٬تاريکی

درمورد موقعيت های واقعی که ممکن است برايشان سال  ۱۲تا  ۷بچه های بين 
اتفاق بيفتد مثل آسيب های جسمی يا باليای طبيعی 

.دچار ترس و اضطراب می شوند

عملکرد مدرسه ٬پذيرش اجتماعینوجوانی ۳٤



عاليم اضطراب(تظاهرات جسمی وشناختی)

 عرق کردن

 سردرد و سرگيجه

  مشکل در تمرکز و

حافظه

  لرزش يا پرش

عضالت

 تکرر ادرار

احساس خستگی

  عصبی بودن و

بی قراری

 ترس و نگرانی

 مشکالت خواب

تپش قلب

 تنفس نامنظم و سريع

 عرق کردن

 سردرد و سرگيجه

  مشکل در تمرکز و

حافظه

  لرزش يا پرش

عضالت

 تکرر ادرار

احساس خستگی

  عصبی بودن و

بی قراری

 ترس و نگرانی

 مشکالت خواب

تپش قلب

 تنفس نامنظم و سريع

۳٥



اضطراب جدايی در کودکان
 مثال کودک خردسالی که

به پدرش وابستگی خاصی 
دارد حتی خروج روزانه 
پدر از منزل برای رفتن 

به محل کار می تواند 
اين . کودک را پريشان کند
کودکان معموال دچار 

نگرانی افراطی در مورد 
شرايط خود و افرادی که 
به آنها وابستگی دارند٬ 

.می شوند

 اختالل اضطراب جدايی
بيشتر بين خردساالن 

اين کودکان . شايع است
معموال به کسی يا 

کسانی وابستگی های 
شديد داشته و حاضر 
نيستند که از آنها جدا 

و فکر جدا شدن . شوند
از اين افراد در کودک 
ايجاد استرس و نگرانی 

.می کند

 مثال کودک خردسالی که
به پدرش وابستگی خاصی 
دارد حتی خروج روزانه 
پدر از منزل برای رفتن 

به محل کار می تواند 
اين . کودک را پريشان کند
کودکان معموال دچار 

نگرانی افراطی در مورد 
شرايط خود و افرادی که 
به آنها وابستگی دارند٬ 

.می شوند

 اختالل اضطراب جدايی
بيشتر بين خردساالن 

اين کودکان . شايع است
معموال به کسی يا 

کسانی وابستگی های 
شديد داشته و حاضر 
نيستند که از آنها جدا 

و فکر جدا شدن . شوند
از اين افراد در کودک 
ايجاد استرس و نگرانی 

.می کند

۳٦
.



اختالل وسواس ناشی از اجبار در کودکان

  اين کودکان هر کاری را ناخواسته بارها و بارها انجام

مثال چندين بار دستان خود را می شويند يا هر  . می دهند

عملکرد اين کودکان در  . چيزی را چند بار می شمارند

.مدرسه نيز ضعيف می شود

  اين کودکان هر کاری را ناخواسته بارها و بارها انجام

مثال چندين بار دستان خود را می شويند يا هر  . می دهند

عملکرد اين کودکان در  . چيزی را چند بار می شمارند

.مدرسه نيز ضعيف می شود

۳۷



اختالل اضطراب عمومی در کودکان

 نشانه های اين
اضطراب در 

کودکان عبارت 
پريشانی : است از

دايم٬ خستگی٬ 
بيخوابی٬ کج 

خلقی و 
پرخاشگری و 
.عدم تمرکز

 کودکان مبتال به اضطراب
عمومی نگرانی معينی 
ندارند بلکه در مورد 

چيزهای مختلف و بسياری 
اين . دچار نگرانی هستند

کودکان حتی در مورد 
مسايل کم اهميت هم دچار 

اضطراب می شوند و 
نگرانی آنها طيف وسيعی 
از اتفاقات معمول و غير 
معمول روزانه را در بر 

.می گيرد

 نشانه های اين
اضطراب در 

کودکان عبارت 
پريشانی : است از

دايم٬ خستگی٬ 
بيخوابی٬ کج 

خلقی و 
پرخاشگری و 
.عدم تمرکز

 کودکان مبتال به اضطراب
عمومی نگرانی معينی 
ندارند بلکه در مورد 

چيزهای مختلف و بسياری 
اين . دچار نگرانی هستند

کودکان حتی در مورد 
مسايل کم اهميت هم دچار 

اضطراب می شوند و 
نگرانی آنها طيف وسيعی 
از اتفاقات معمول و غير 
معمول روزانه را در بر 

.می گيرد
۳۸



کودکان درگير اختالل واقعه آسيب زا

 اين کودکان اغلب سعی می کنند
از کسانی يا جاهايی يا شرايط و 
چيزهايی که يادآور آن حادثه 
.آسيب زا هستند دوری کند

  از نشانه های اين اختالل
می شود پريشانی و اندوه٬ 

شکنندگی٬ ترس٬ 
ترش رويی٬ بيخوابی و 
.کابوس شبانه را نام برد

 کودکانی که با پشت سر گذاشتن
واقعه ای ناگوار دچار اضطراب و 
استرس شده اند در اين گروه قرار 

برای مثال کودکی که . می گيرند
شاهد حادثه رانندگی وحشتناکی 

بوده می تواند مبتال به اين عارضه 
. شده باشد

 اين کودکان اغلب سعی می کنند
از کسانی يا جاهايی يا شرايط و 
چيزهايی که يادآور آن حادثه 
.آسيب زا هستند دوری کند

  از نشانه های اين اختالل
می شود پريشانی و اندوه٬ 

شکنندگی٬ ترس٬ 
ترش رويی٬ بيخوابی و 
.کابوس شبانه را نام برد

 کودکانی که با پشت سر گذاشتن
واقعه ای ناگوار دچار اضطراب و 
استرس شده اند در اين گروه قرار 

برای مثال کودکی که . می گيرند
شاهد حادثه رانندگی وحشتناکی 

بوده می تواند مبتال به اين عارضه 
. شده باشد

۳۹



:بيمار را به روانپزشک ارجاع دهيد

 اختال ل عملکرد متوسط

)هفته۲( غيبت طوالنی از مدرسه۱.

محدوديت يا اجتناب از فعاليت ۲.

دوستانه 

تضاد خانوادگی متوسط تا شديد۳.

ماه۳بيش از ( عاليم پايدار(

عاليم شديد

آزار يا خشونت خانوادگی

 همراهی ديگر اختالالت وجود

)٬ اختالل خلقی ADHD.(دارد

 ماه  ۳پاسخ ضعيف يا فقدان پاسخ  به

درمان

 اختال ل عملکرد متوسط

)هفته۲( غيبت طوالنی از مدرسه۱.

محدوديت يا اجتناب از فعاليت ۲.

دوستانه 

تضاد خانوادگی متوسط تا شديد۳.

ماه۳بيش از ( عاليم پايدار(

عاليم شديد

آزار يا خشونت خانوادگی

 همراهی ديگر اختالالت وجود

)٬ اختالل خلقی ADHD.(دارد

 ماه  ۳پاسخ ضعيف يا فقدان پاسخ  به

درمان

٤۰



ارجاع
 درصورت احتمال خودکشی ٬ تحريك ارجاع فوری

پذيری ٬ بی قراری شديد
   امتناع از خوردن غذا وآب ودارو
  اختالل جدی در غذا خوردن

وضعيت طبی بد

    عدم تحرک

عدم صحبت

 درصورت احتمال خودکشی ٬ تحريك ارجاع فوری
پذيری ٬ بی قراری شديد

   امتناع از خوردن غذا وآب ودارو
  اختالل جدی در غذا خوردن

وضعيت طبی بد

    عدم تحرک

عدم صحبت
٤۱



رفتار های پرخاشگرانه

بد خلقی
بحث و مشاجره
زور گويی
خراب کردن وسايل شخصی
بيرحمی نسبت به حيوانات
دعوا کردن

بد خلقی
بحث و مشاجره
زور گويی
خراب کردن وسايل شخصی
بيرحمی نسبت به حيوانات
دعوا کردن

٤۲



کودکان نوپا

گريه و زاری
شکستن وسايل
اذيت ديگران
اکثرا در نتيجه ناکامی و عصبانيت به وجود می آيد عموما          

در مقابل سر پرست و هم بازی ها بروز می کند
دقيقه ادامه يابد٬تکرار شود٬به خود يا   ۱۵يا ۱۰اگر بيش از 

ديگران آسيب برساند مهم است

گريه و زاری
شکستن وسايل
اذيت ديگران
اکثرا در نتيجه ناکامی و عصبانيت به وجود می آيد عموما          

در مقابل سر پرست و هم بازی ها بروز می کند
دقيقه ادامه يابد٬تکرار شود٬به خود يا   ۱۵يا ۱۰اگر بيش از 

ديگران آسيب برساند مهم است

٤۳



سالگی نيز به پرخاشگری های فيزيکی   ۶کودکانی که بعد•
خود در برابر ديگران ادامه می دهند پر خاشگری در  
نوجوانی خطر بزرگی است که آن ها را تهديد می کند

پسر ها بيشتر از دختر ها ممکن است پر خاشگری داشته  •
باشند

تحت تاثير رفتار سرپرست کودک است•
يکی از فاکتور های خيلی خطر ناک واقع شدن فرد در  •

معرض خشونت است

سالگی نيز به پرخاشگری های فيزيکی   ۶کودکانی که بعد•
خود در برابر ديگران ادامه می دهند پر خاشگری در  
نوجوانی خطر بزرگی است که آن ها را تهديد می کند

پسر ها بيشتر از دختر ها ممکن است پر خاشگری داشته  •
باشند

تحت تاثير رفتار سرپرست کودک است•
يکی از فاکتور های خيلی خطر ناک واقع شدن فرد در  •

معرض خشونت است

٤٤



علل پرخاشگری

اختالل بيش فعالی همراه با نقص توجه
اختالل افسردگی
اختالل دوقطبی
پسيکوز
آسيب شديد به مغز
سوءاستفاده از مواد
ناکامی

اختالل بيش فعالی همراه با نقص توجه
اختالل افسردگی
اختالل دوقطبی
پسيکوز
آسيب شديد به مغز
سوءاستفاده از مواد
ناکامی

٤٥



ارزيابی

 رفتارها تا چه حد جدی است؟
چه زمانی شروع می شود؟
چه عواملی باعث تحريک پرخاشگری می شود؟
چگونه با پرخاشگری مدارا شده؟
آيا رفتارهای ضد اجتماعی ديگر مشاهده می شود؟
آيا عاليم ناهنجاری های روانی ديگروجود دارد؟
آيا به سالح های مرگبار دسترسی دارد؟
ارزيابی وضعيت جسمی؟

 رفتارها تا چه حد جدی است؟
چه زمانی شروع می شود؟
چه عواملی باعث تحريک پرخاشگری می شود؟
چگونه با پرخاشگری مدارا شده؟
آيا رفتارهای ضد اجتماعی ديگر مشاهده می شود؟
آيا عاليم ناهنجاری های روانی ديگروجود دارد؟
آيا به سالح های مرگبار دسترسی دارد؟
ارزيابی وضعيت جسمی؟

Dr.M.Mogaddam ٤٦



مداخله بيشتر

بدخلقی شديد يامتناوب
آسيب فيزيکی به ديگران يا خود فرد
تکرار رفتارها در داخل يا خارج از منزل
  زور گويی و بی رحمی مداوم نسبت به خواهر وبرادر يا

همساالن
عاليم هيجانی يا رفتاری همراه
وجود رفتارهای ضد اجتماعی

بدخلقی شديد يامتناوب
آسيب فيزيکی به ديگران يا خود فرد
تکرار رفتارها در داخل يا خارج از منزل
  زور گويی و بی رحمی مداوم نسبت به خواهر وبرادر يا

همساالن
عاليم هيجانی يا رفتاری همراه
وجود رفتارهای ضد اجتماعی

٤۷



 رفتارهای خودکشی در کودکان و نوجوانان رفتارهای خودکشی در کودکان و نوجوانان



...واقعيت 

در دورانيکه با پيشرفت های علمی ميزان مرگ  
ومير ناشی از  بيماريهای  جسمی در بين 
کودکان ونوجوانان کاهش يافته متاسفانه 

ميزان مرگ ومير ناشی از خودکشی همچنان  
  باال باقی مانده است

در دورانيکه با پيشرفت های علمی ميزان مرگ  
ومير ناشی از  بيماريهای  جسمی در بين 
کودکان ونوجوانان کاهش يافته متاسفانه 

ميزان مرگ ومير ناشی از خودکشی همچنان  
  باال باقی مانده است



واقعيت يا افسانه؟

کودکان  به علت سن پايين  نمی توانند خودکشی کنندکودکان  به علت سن پايين  نمی توانند خودکشی کنند



کودکان قادر به خودکشی هستند

 ۱۰خودکشی سومين علت مرگ در کودکان ونوجوانان
ساله ميباشد  ۱۹
  خودکشی چهارمين علت مرگ در کودکان ونوجوانان ٬ در

تمام سنين ميباشد  

....هههههه ههه ههه!هههههه 

کودکان قادر به خودکشی هستند

 ۱۰خودکشی سومين علت مرگ در کودکان ونوجوانان
ساله ميباشد  ۱۹
  خودکشی چهارمين علت مرگ در کودکان ونوجوانان ٬ در

تمام سنين ميباشد  



اقدام به خودکشی در دخترها بيشتر از پسرها

خودکشی منجر به فوت در پسرها بيشتر از دخترها 

اصلی ترين علت مرگ ناشی از خودکشی          اسلحه گرم 
دومين علت مرگ و روش عمده اقدام به خودکشی        خوردن 

قرص 

اقدام به خودکشی در دخترها بيشتر از پسرها

خودکشی منجر به فوت در پسرها بيشتر از دخترها 

اصلی ترين علت مرگ ناشی از خودکشی          اسلحه گرم 
دومين علت مرگ و روش عمده اقدام به خودکشی        خوردن 

قرص 



سئوال
  

به نظر شما ٬ کودکان از چه سنی ميتوانند به خودکشی فکر کند  
و اقدام کند؟ 

  

به نظر شما ٬ کودکان از چه سنی ميتوانند به خودکشی فکر کند  
و اقدام کند؟ 



پاسخ
:برای  پاسخ به اين سئوال به دو نکته بايد توجه کرد 

کودک بايد از نظر فيزيکی ٬ توانايی اقدام به خودکشی را    ۱
داشته باشد 

کودک بايد از نظر شناختی ٬ظرفيت درک خودکشی و اقدام    ۲
به خودکشی را داشته باشد 

:برای  پاسخ به اين سئوال به دو نکته بايد توجه کرد 

کودک بايد از نظر فيزيکی ٬ توانايی اقدام به خودکشی را    ۱
داشته باشد 

کودک بايد از نظر شناختی ٬ظرفيت درک خودکشی و اقدام    ۲
به خودکشی را داشته باشد 



آيا کودکان برای خودکشی برنامه ريزی می کنند؟آيا کودکان برای خودکشی برنامه ريزی می کنند؟



می توانند  برا ی خودکشی  ) ابتدايی(بچه ها در سن مدر سه
.برنامه ريزی وآن را اجرا کنند

خوشبختانه هر چه کود ک کم سن تر باشد روشهای کمتر کشنده  
.را انتخاب می کند

:هههههه

می توانند  برا ی خودکشی  ) ابتدايی(بچه ها در سن مدر سه
.برنامه ريزی وآن را اجرا کنند

خوشبختانه هر چه کود ک کم سن تر باشد روشهای کمتر کشنده  
.را انتخاب می کند



 ....واقعيت

رفتارهای خطرناک مثل دويدن يا دوچرخه سواری  
در ميان ترافيک  

تش بازی ٬ کوبيدن سر يا ديگر رفتارهای خود  آ
آزارانه عليرغم ميزان کشندگی پايين بايد به 

  صورت دقيق مورد توجه قرار گيرند

رفتارهای خطرناک مثل دويدن يا دوچرخه سواری  
در ميان ترافيک  

تش بازی ٬ کوبيدن سر يا ديگر رفتارهای خود  آ
آزارانه عليرغم ميزان کشندگی پايين بايد به 

  صورت دقيق مورد توجه قرار گيرند



بيشتر موارد خودکشی کودکان به حوادث و شرايط آشفته   
زندکی آنها بر می گردد

بنابر اين ما بايد واکنش های آنها به اين شرايط را مانيتور کرده  
تا ريسک خودکشی را به حداقل برسانيم

هههههه

بيشتر موارد خودکشی کودکان به حوادث و شرايط آشفته   
زندکی آنها بر می گردد

بنابر اين ما بايد واکنش های آنها به اين شرايط را مانيتور کرده  
تا ريسک خودکشی را به حداقل برسانيم



رفتارهای خودکشی در کودکان و نوجوانان

 

پزشک  مراقبت های اوليه             خط اول  

 

پزشک  مراقبت های اوليه             خط اول  



ارزيابی خطر 

هيچ نوع تست يا الگوی تشخيصی برای ارزيابی فرد در معرض 
خطر وجود ندارد 

نکته کمک کننده ميباشد  ۳ولی توجه به 
فاکتورهای خطر  ۱
ميزان کشندگی  ۲
سابقه درمان و پاسخ به درمان   ۳

هيچ نوع تست يا الگوی تشخيصی برای ارزيابی فرد در معرض 
خطر وجود ندارد 

نکته کمک کننده ميباشد  ۳ولی توجه به 
فاکتورهای خطر  ۱
ميزان کشندگی  ۲
سابقه درمان و پاسخ به درمان   ۳



عوامل خطر
  مهمترين فاکتور خطر ( ابتال به اختالل روانپزشکی به ويژه افسردگی
(
اقدام قبلي خودكشي

 سابقه خانوادگي خودكشي

 دسترسي به اسلحه يا دارو

 اشتغال خاطر به موضوعات بيمارگونه يا خشن

  مهمترين فاکتور خطر ( ابتال به اختالل روانپزشکی به ويژه افسردگی
(
اقدام قبلي خودكشي

 سابقه خانوادگي خودكشي

 دسترسي به اسلحه يا دارو

 اشتغال خاطر به موضوعات بيمارگونه يا خشن



عوامل خطر
 نااميدي
 اشكال درمهارت هاي حل مساله
 سوءاستفاده از الکل و مواد ديگر
  الگوی رفتاری تکانشی
  سابقه سوءاستفاده جنسی ٬ فيزيکی ٬ عاطفی

 تمايالت هم جنس گرايانه 
 اختالل سلوک يا الگوی رفتاری ضداجتماعی و رفتارهای پرخاشگرانه

 نااميدي
 اشكال درمهارت هاي حل مساله
 سوءاستفاده از الکل و مواد ديگر
  الگوی رفتاری تکانشی
  سابقه سوءاستفاده جنسی ٬ فيزيکی ٬ عاطفی

 تمايالت هم جنس گرايانه 
 اختالل سلوک يا الگوی رفتاری ضداجتماعی و رفتارهای پرخاشگرانه



....واقعيت

تاکيد بر ارتباط بين خودکشی و بيماری های روانپزشکی

 خودکشی ها در  % ۹۰تحقيقات نشان داده است که بيش از
.  ارتباط با اختالالت روانپزشکی  می باشد

  خودکشی در کودکان و نوجوانان با سابقه بستری در
برابر کودکان و نوجوانان   ۹بيمارستان روانپزشکی تقريبا 

بدون سابقه بستری است                                                                                                                        

تاکيد بر ارتباط بين خودکشی و بيماری های روانپزشکی

 خودکشی ها در  % ۹۰تحقيقات نشان داده است که بيش از
.  ارتباط با اختالالت روانپزشکی  می باشد

  خودکشی در کودکان و نوجوانان با سابقه بستری در
برابر کودکان و نوجوانان   ۹بيمارستان روانپزشکی تقريبا 

بدون سابقه بستری است                                                                                                                        



ميزان کشندگی 

انچه خود کودک ميگويد : تمايل اظهار شده برای مردن ) الف 
:تمايل استنباط شده برای مردن ) ب
برنامه ريزی و تالش برای مخفی کردن  ۱
ميزان کشندگی اقدام انجام شده يا انتخاب شده  ۲
اعمالی که بعد از اقدام برای کمک خواهی انجام ميدهد  ۳
واکنشهای عاطفی بعداز اقدام  ۴
نامه ها يا پيامهايی برای بازماندگان  ۵

انچه خود کودک ميگويد : تمايل اظهار شده برای مردن ) الف 
:تمايل استنباط شده برای مردن ) ب
برنامه ريزی و تالش برای مخفی کردن  ۱
ميزان کشندگی اقدام انجام شده يا انتخاب شده  ۲
اعمالی که بعد از اقدام برای کمک خواهی انجام ميدهد  ۳
واکنشهای عاطفی بعداز اقدام  ۴
نامه ها يا پيامهايی برای بازماندگان  ۵



ميزان کشندگی 

: دليل زنده ماندن ) ج 
داشتن هدفهای واقع بينانه يا برنامه ريزی  ۱
عقايد مذهبی ۲
احساسات با ارزش در روابط  ۳
ترس از درد يا مجازات   ۴

: دليل زنده ماندن ) ج 
داشتن هدفهای واقع بينانه يا برنامه ريزی  ۱
عقايد مذهبی ۲
احساسات با ارزش در روابط  ۳
ترس از درد يا مجازات   ۴



عوامل اغازگر 

:عوامل اغازگر بحران خودکشی در کودکان ونوجوانان شامل 
مرگ يا از دست دادن 

اقدام انضباطی در مدرسه 
مشکل قانونی 

شکست روابط عاشقانه 
حادثه خفت بار 

.....

:عوامل اغازگر بحران خودکشی در کودکان ونوجوانان شامل 
مرگ يا از دست دادن 

اقدام انضباطی در مدرسه 
مشکل قانونی 

شکست روابط عاشقانه 
حادثه خفت بار 

.....



عاليم هشدار
تغييرات ناگهاني در كيفيت حضور در مدرسه
افت وكاهش عملكرد تحصيلي
شكست وناتواني دراتمام وانجام وظايف
بي رغبتي نسبت به فعاليت ها و محيط
افزايش زودرنجي وتحريك پذيري وكج خلقي يا پرخاشگري
كناره گيري وغمگيني آشكار
  گزينش مطالب ومقاالت خواندني پيرامون موضوعات مرگ

وخودكشي

تغييرات ناگهاني در كيفيت حضور در مدرسه
افت وكاهش عملكرد تحصيلي
شكست وناتواني دراتمام وانجام وظايف
بي رغبتي نسبت به فعاليت ها و محيط
افزايش زودرنجي وتحريك پذيري وكج خلقي يا پرخاشگري
كناره گيري وغمگيني آشكار
  گزينش مطالب ومقاالت خواندني پيرامون موضوعات مرگ

وخودكشي



عاليم هشدار
بي اعتنايي نسبت به سالمت وبهداشت فردي
 غمگيني وافسردگي اساسي
رفتارهاي نابهنجار
بي ثباتي عاطفي نامشخص
اظهار نظرهايي در مورد نااميدي وغم
بي عالقگي به فعاليت هاي فوق برنامه
بخشيدن وسايل پرارزش خود به طور متناوب

بي اعتنايي نسبت به سالمت وبهداشت فردي
 غمگيني وافسردگي اساسي
رفتارهاي نابهنجار
بي ثباتي عاطفي نامشخص
اظهار نظرهايي در مورد نااميدي وغم
بي عالقگي به فعاليت هاي فوق برنامه
بخشيدن وسايل پرارزش خود به طور متناوب



عاليم هشدار
تهديد يا اقدام مستقيم به خودكشي

ازدست دادن افرادبسيار نزديك

گرايش وسوءمصرف موادمخدر

خودكشي جديد در خانواده يا در ميان دوستان

تهديد يا اقدام مستقيم به خودكشي

ازدست دادن افرادبسيار نزديك

گرايش وسوءمصرف موادمخدر

خودكشي جديد در خانواده يا در ميان دوستان



شناخت خودکشی در کودکان



ارزيابی

برای ارزيابی در مرحله اول بايد مستقيما از کودک يا نوجوان پرسيد 
که آيا انقدر شرايط برايش زجر آور شده که بخواهد به خودکشی 

فکر کند
تا به حال به فکر آسيب رساندن به خود افتادی؟  

در صورت وجود افکار خودکشی بايد سئواالت زير پرسيده شود 
چه موقع اين افکار را داشتی ؟ ۱
هنوز هم در فکر آسيب زدن به خود هستی ؟ ۲
برنامه ای داری؟ ميتوانی برنامه ات را بگويی ؟  ۳

برای ارزيابی در مرحله اول بايد مستقيما از کودک يا نوجوان پرسيد 
که آيا انقدر شرايط برايش زجر آور شده که بخواهد به خودکشی 

فکر کند
تا به حال به فکر آسيب رساندن به خود افتادی؟  

در صورت وجود افکار خودکشی بايد سئواالت زير پرسيده شود 
چه موقع اين افکار را داشتی ؟ ۱
هنوز هم در فکر آسيب زدن به خود هستی ؟ ۲
برنامه ای داری؟ ميتوانی برنامه ات را بگويی ؟  ۳



ارزيابی

اگر بخواهی خودکشی کنی آيا اجازه ميدهی قبل از آن کسی  ۴
چيزی بفهمد ؟ با کسی صحبت ميکنی؟ 

ميخواهی بميری ؟  ۵
هر چند وقت يک بار به اين فکر می افتی ؟ هر روز ٬ هر چند  ۶

روز يک بار ٬ فقط يک بار ؟  
اين افکار تا چه مدت با تو هستند؟ چند دقيقه ٬ چند ساعت ٬ يک  ۷

يا چند روز ؟ 
چقدر سخت است که در برابر اين افکار مقاومت کنی ؟   ۸

اگر بخواهی خودکشی کنی آيا اجازه ميدهی قبل از آن کسی  ۴
چيزی بفهمد ؟ با کسی صحبت ميکنی؟ 

ميخواهی بميری ؟  ۵
هر چند وقت يک بار به اين فکر می افتی ؟ هر روز ٬ هر چند  ۶

روز يک بار ٬ فقط يک بار ؟  
اين افکار تا چه مدت با تو هستند؟ چند دقيقه ٬ چند ساعت ٬ يک  ۷

يا چند روز ؟ 
چقدر سخت است که در برابر اين افکار مقاومت کنی ؟   ۸



درمان

مرحله اول اطمينان در مورد توانايی حفظ امنيت برای فرد ميباشد 

در صورتی که امنيت کودک يا نوجوان غير قابل تضمين باشد قدم 
بعدی بستری کردن ميباشد 

 
 

مرحله اول اطمينان در مورد توانايی حفظ امنيت برای فرد ميباشد 

در صورتی که امنيت کودک يا نوجوان غير قابل تضمين باشد قدم 
بعدی بستری کردن ميباشد 

 
 



....درمان

:  اموزش به بيمار و والدين 
بيقراری ٬ تغييرات ناگهانی خلق يا ( اموزش در مورد عالئم خطر ۱

...) رفتار ٬ بخشيدن اموال 
تماس پی در پی با والدين ٬ ( با فرزند خود در تماس باشند  ۲

...)پدربزرگ و مادر بزرگ و
رويکرد همدالنه داشته باشند به جای سرکوفت زدن يا دست  ۳

انداختن 
احساس تنهايی و خجالت فرزند را کاهش دهند   ۴

:  اموزش به بيمار و والدين 
بيقراری ٬ تغييرات ناگهانی خلق يا ( اموزش در مورد عالئم خطر ۱

...) رفتار ٬ بخشيدن اموال 
تماس پی در پی با والدين ٬ ( با فرزند خود در تماس باشند  ۲

...)پدربزرگ و مادر بزرگ و
رويکرد همدالنه داشته باشند به جای سرکوفت زدن يا دست  ۳

انداختن 
احساس تنهايی و خجالت فرزند را کاهش دهند   ۴



....درمان

کودک يا نوجوان خود را کامال کنترل کنند   ۵ 
به کودک يا نوجوان کمک شود که روشهای جايگزين داشته باشد  ۶

.... مثل ورزش ٬ نوشتن 
به والدين چگونگی تماس با اورژانس در صورت نيازاموزش  ۷

داده شود 
ابزار کشنده را تا حد امکان دور از دسترس قرار دهند  ۸

کودک يا نوجوان خود را کامال کنترل کنند   ۵ 
به کودک يا نوجوان کمک شود که روشهای جايگزين داشته باشد  ۶

.... مثل ورزش ٬ نوشتن 
به والدين چگونگی تماس با اورژانس در صورت نيازاموزش  ۷

داده شود 
ابزار کشنده را تا حد امکان دور از دسترس قرار دهند  ۸



ارجاع

چه موقع بايد بيمار را ارجاع داد؟ 
فاکتور خطر يا بيشتر  ۲وجود ) الف 
وجود افکار خودکشی با ميزان کشندگی متوسط يا زياد ) ب
اقدام خودکشی با خطر کشندگی متوسط ) ج 
رفتارهای تکراری بريدن ) د
عدم توانايی خانواده در حمايت مثبت از کودک يا نوجوان ) ه 

چه موقع بايد بيمار را ارجاع داد؟ 
فاکتور خطر يا بيشتر  ۲وجود ) الف 
وجود افکار خودکشی با ميزان کشندگی متوسط يا زياد ) ب
اقدام خودکشی با خطر کشندگی متوسط ) ج 
رفتارهای تکراری بريدن ) د
عدم توانايی خانواده در حمايت مثبت از کودک يا نوجوان ) ه 



دارو درمانی

هيچ دارويی به تنهايی برای درمان خطر خودکشی به کار برده 
نميشود 

فکر يا اقدام خودکشی يک عالمت است يک اختالل نيست برای 
. درمان ان بايد علت زمينه ای درمان شود

در درمان افسردگی جوانان با افکار خودکشی بايد از تجويز 
حلقه ای به علت ميزان کشندگی باالی انها٬  ۳ضدافسردگيهای 

پرهيز کرد 
خط اول درمان افسردگی در کودکان ونوجوانان ٬داروهای مهارکننده 

انتخابی بازجذب سروتونين ميباشند  

هيچ دارويی به تنهايی برای درمان خطر خودکشی به کار برده 
نميشود 

فکر يا اقدام خودکشی يک عالمت است يک اختالل نيست برای 
. درمان ان بايد علت زمينه ای درمان شود

در درمان افسردگی جوانان با افکار خودکشی بايد از تجويز 
حلقه ای به علت ميزان کشندگی باالی انها٬  ۳ضدافسردگيهای 

پرهيز کرد 
خط اول درمان افسردگی در کودکان ونوجوانان ٬داروهای مهارکننده 

انتخابی بازجذب سروتونين ميباشند  



END

۷۸


