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 مقدمه:
 براي انسانهایي که در وضعيت مشابه قرار دارند،کالم واحدي وجود ندارد 
که مناس��ب گفتن به همة آنان باشد. شما به بيمار و خانواده اي که با فوریت 
روانپزشكي یا روانشناختی مثل اقدام به خودکشي یا حملة اسكيزوفرني مواجه 
ش��ده اند، چه مي توانيد بگویيد؟ براي برخي ها توضيح در مورد علل ژنتيكي 
و زیس��تي کمك کننده اس��ت. اطالعاتي در مورد اینكه بيماري جزء زیستي 
قدرتمندي دارد بعضي ها را راحت مي کند، ولي براي برخي دیگر این رویكرد 
تأکيدي بر فقدان کنترل است و اضطراب و افسردگي آنها را بيشتر مي کند؛ 
در چنين حالتي افراد احساس درماندگي مي کنند چون نه بيمار و نه خانواده 
نمي توانن��د با تغيي��ر رفتار احتمال عود را به حداقل برس��انند. براي برخي ها 
توضيحات دیناميكي خانوادگي و فردي بيشتر مفيد است و باالخره عده اي هم 
فقط گوشی براي شنيدن مي خواهند و به موقع خود به پذیرش مي رسند. در 
وضعيت اضطراري همچون هر موقعيت دیگر روانپزشكي یا روانشناختی، وقتي 
درمانگر نمي داند چه بگوید، بهترین رویكرد آن اس��ت که فقط گوش بدهد. 
مردم در جریان بحران، نش��ان م��ي دهند که که تا چه حد به حمایت، انكار، 
برونریزي و واژه هایي براي مفهوم بخشيدن به معناي بحران خود و کشف راه 

حل هاي آن نيازمندند.
در محيط های دانش��گاهی موقعيت های بحرانی شامل مشروط شدن یا 
اخراج دانش��جو، رفتارهای خودکش��ی)افكار و اقدام به خودکشي(، اختالالت 
ش��دید روانپزشكي )اختالالت سایكوتيك و اختالل خلقی دوقطبی(، و مانند 
آن می باشد. آنچه در همه این موقعيت ها مشترك و حائز اهميت است، نحوة 
برقراري ارتباط مؤثر و مدیریت هيجانات مي باش��د. در همين راستا کتابچه 
حاضر با هدف آماده سازی کارشناسان مراکز مشاوره برای موقعيت های بحرانی، 

تهيه و تنظيم شده است.



6

ان
حر

در ب
له 

داخ
م



7

ان
حر

در ب
له 

داخ
م

مديريت بيماران سايكوتيك و تحريك پذير

مدیری��ت بيم��اران تحری��ك پذیر و س��ایكوتيك جزء مش��كل ترین 
موقعيت ها ي اورژانس روانپزشكي و روانشناختی است. این بيماران طيفي 
از عالیم، از قبيل توهمات دیداري و شنيداري، پارانویا، اختالل تفكر، هذیان 
بزرگ منش��ي و تحریك پذیري زیادي نشان مي دهند. البته بيماراني که 
این عالئم را نش��ان مي دهند لزوماً سایكوتيك نيستند. در واقع این عالئم 
مي تواند در س��ایر اختالالت نيز مش��اهده ش��ود، اختالالتي نظير اختالل 
خلق��ي یا اضطرابي، اختالالت طبي که مغ��ز را تحت تأثير قرار مي دهند 

مانند دليریوم، مسموميت با الكل یا سایر مواد و آسيب مغزي.
آنچه در همة این موقعيت ها اهميت دارد و اولين گام محسوب مي شود، 
آن است که با مقررات محل کار و موقعيت آشنا باشيم. براي مثال در برخي 
مراکز براي کنترل یا بستري کردن بيمار تحریك پذیر، از نيروي انتظامي و 
در برخي مراکز از اورژانس بيمارس��تان درخواست کمك مي شود. پس در 
گام نخست براي انتقال بيمار به بيمارستان بر طبق مقررات از پيش تعيين 
ش��ده عمل کنيد. جهت تماس با اورژانس ه��ا و مراکز مرتبط، باید از قبل 

فهرستي از شماره تلفن هاي ضروري را تهيه کنيد.

مهارت هاي برقراري ارتباط با مراجع تحریک پذیر:
در روابط انس��اني نه تنها آنچه که گفته و بيان مي ش��ود بلكه حاالت 
غيرکالمي نق��ش و اهميت تعيين کننده اي دارن��د. ارتباطات غيرکالمي 

شامل موارد زیر است:
  - تماس چشمي مناسب و نگاه کردن به طرف مقابل

  - حاالت بدني
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  - حاالت و ژست هاي صورت
  - گوش کردن فعال

در ارتباط��ات کالمی و غيرکالمی با بيم��اران تحریك پذیر نكات زیر 
پيشنهاد می شود: 

1. ارتباط چش�می: اولين قدم در برقراري ارتباط با تماس چش��مي 
شروع مي شود. نكتة مهم آن است که تماس چشمي و نگاه کردن به سوي 
مخاطب داراي معني و مفهوم اس��ت و در بسياري از موارد به معني ارزش 
گذاشتن و اهميت دادن به فرد مقابل است و برعكس نگاه نكردن به معني 
اهميت ندادن به طرف مقابل اس��ت که نهایتاً به احس��اس خشم، رنجش، 

آزردگي و... مي انجامد.
2. حاالت و ژس�ت هاي صورت از قبيل رنگ پریدگي، سرخ شدن، 
عرق کردن، اشك ریختن، اجتناب از تماس چشمي و گاز گرفتن لب ها، در 
واقع مقاومت بيمار و احساسات وي مانند خشم و ترس را نشان مي دهد. 
3. نحوه رفتار شما به عنوان مشاور و روانشناس، روانپزشک یا 
مددکار، از اهميت زیادي برخوردار اس�ت، در موقعيت هاي اورژانسي 
هم��واره باید آرامش خود را حفظ کنيد و از حرکات و تكلم تند و س��ریع 

خودداري کنيد. 
4. تماس چشمي با بيمار را حفظ کنيد تا به شما اعتماد کند. از 
نزدیك شدن و تماس جسمي با بيمار اجتناب کنيد تا بيمار احساس نكند 
ک��ه به حری��م خصوصي وي تجاوز کرده اید یا قصد حمل��ه به او را دارید. 
همچنين تجمع افراد مختلف در اطراف بيمار باعث تنش و سوءظن بيشتر 
بيمار مي گردد. این مس��ئله به ویژه در م��ورد بيماران پارانوئيد از اهميت 

زیادي برخوردار است.
5.  در ارتب�اط کالمي ب�ا بيماران تحریک پذیر، از آنجایي که این 
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بيماران نس��بت به پيام هاي پيچيده و مبهم حساس مي باشند، بهتر است 
فقط یك نفر مس��ؤول برقراري ارتباط کالمي باش��د تا از انتقال پيام هاي 
دوسوگرا توس��ط افراد مختلف اجتناب گردد. براي کاهش احساس تهدید 
بيمار و ایجاد امنيت رواني، از کلمات س��اده و عيني اس��تفاده کنيد و قبل 
از آنك��ه به عملي اقدام کنيد، آن را براي بيم��ار توضيح دهيد. براي مثال 
مي توانيد بگویيد '' من حاال مي خواهم روي این صندلي بنشينم و با شما 

صحبت کنم'' یا '' من مي خواهم یك ليوان آب براي شما بياورم'' . 
6. نكتة مهم دیگر این اس�ت که به هيچ عنوان س�عي نكنيد تا 
بيمار را با هذیاناتش مواج�ه کنيد، چرا که دورة تحریك پذیري زمان 
مناسبي براي این کار نيست. اگر شما بخواهيد بيمار را قانع کنيد که دچار 
هذیان اس��ت، از آنجایي که هذیان، اس��تدالل پذیر نيست، بدبيني بيمار 

تشدید مي شود و احساس مي کند که شما عليه او توطئه کرده اید.
7. به حالت امري و دس�توري با بيمار صحبت نكنيد. براي مثال 
جملة '' تو باید در بيمارس��تان بس��تري شوي'' باعث مي شود بيمار حالت 
دفاعي به خود بگيرد و سعي کند تا به شما بفهماند که اشتباه مي کنيد. به 
جای آن مي توانيد بگویيد: ''به نظر مي رسد که تو احتياج به کمك داري، 

من مي توانم کمكت کنم''.
8. با بيماران تحریک پذیر، نباید با ش�وخي برخورد کرد. بيمار 
ممكن است فكر کند شما او را به تمسخر گرفته اید یا حرف هایش را باور 
نمي کنيد. بنابراین تمام انرژي ش��ما صرف جلب اعتماد بيمار مي ش��ود. 
براي جلب اعتماد بيمار مي توانيد در مورد وضعيت فعلي وي سؤال کنيد، 
براي مثال: ''من چه کاري مي توانم انجام دهم تا ش��ما احس��اس راحتي 

بيشتري داشته باشيد؟''، ''جایي از بدنتان احساس درد مي کنيد؟''
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ن�كات مهمی که باید در ارزیاب�ی بيماران تحریک پذیر در نظر 
بگيرید:

1.  مهم ترین نكته این اس��ت که س��عي کنيد مداخله اي که انجام مي 
دهي��د، تا جاي ممكن در محيطي امن و آرام باش��د. قب��ل از اینكه به بيمار 
س��ایكوتيك و تحریك پذیر نزدیك شوید، نخست به احساس امنيت بيمار، 
همكاران و خودتان توجه کنيد. براي این کار باید سریعاً سطح تحریك پذیري 

بيمار و محيط اطراف خود را ارزیابي کنيد. این سؤاالت را از خود بپرسيد:
 - بيمار در چه وضعيتي قرار دارد؟ آیا تحت درمان دارویي است؟

-  محيط و موقعيت تعامل بين ش��ما و بيمار چگونه اس��ت؟ اتاقي بزرگ یا 
راهروي باریك؟

 - چه کسي به جز شما حضور دارد؟
 - چه ابزار و وسایلي در اطراف بيمار هستند؟ چاقو؟ شيشه؟

2. براي اطمينان از امنيت خود و بيمار، همة اشياي خطرناك از قبيل 
چاقو، شيشه و هر شيئي که بيمار بتواند توسط آن به خود یا دیگري آسيب 
برساند، از دس��ترس خارج کنيد. اگر در راهروي باریك، نزدیك آسانسور، 
راه پله یا هر فضاي کوچك و بس��ته اي هستيد، بيمار را به اتاق بزرگتري 
راهنمایي کنيد. این کار احتمال آس��يب شما و بيمار را کاهش مي دهد و 

به مهار و کنترل بيمار کمك مي کند. 

3. بعد از جلب اعتماد بيمار، باید ارزیابي کنيد که آیا بيمار از مشكل 
طبي رنج مي برد یا اینكه مشكالت رفتاري دارد؟ آیا وي قصد آسيب زدن 
به خود یا دیگري را دارد؟ و اینكه آیا این بيمار جزء مواردي است که نياز 

به بستري دارد یا نه؟
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4. به هنگام ارزیابي موقعيت، به یاد داش��ته باش��يد که وضعيت رواني 
بيمار ممكن اس��ت تغيير یابد. بيمار آرام ممكن اس��ت به یكباره به فردي 
خش��ن و خارج از کنترل تبدیل ش��ود. درصورتي ک��ه این اتفاق رخ دهد، 
محي��ط را ترك کنيد و ف��وراً به اورژانس اطالع دهيد. براي آنكه به محيط 
احاطه داش��ته باش��يد و در مواقع بحراني بتوانيد ب��ه راحتي از اتاق خارج 
شوید، سعي کنيد نزدیك در خروجي باشيد و هيچگاه اجازه ندهيد تا بيمار 

بين شما و در خروجي قرار گيرد.

خالصه نكات در برخورد با بيماران سایكوتيک و تحریک پذیر:
 به تماس چشمی، حاالت و ژست های صورت بيمار توجه کنيد. تماس 

چشمي با بيمار را حفظ کنيد تا به شما اعتماد کند.
 از کلمات ساده و عيني استفاده کنيد و قبل از آنكه به عملي اقدام کنيد، آن 

را براي بيمار توضيح دهيد.
 سعي نكنيد تا بيمار را با هذیاناتش مواجه کنيد.

 به حالت امري و دستوري با بيمار صحبت نكنيد.
 با بيماران تحریك پذیر شوخی نكنيد.

 برای بيمار، خودتان و همكارانتان محيط امنی فراهم کنيد. همة اشياي 
خطرناك از قبيل چاقو، شيشه و هر شيئي که بيمار بتواند توسط آن به خود یا 

دیگري آسيب برساند، از دسترس خارج کنيد.
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مديريت رفتارهاي خشونت آميز

یكي دیگر از فوریت هاي روانشناسي یا روانپزشكي، مواجهه با بيماراني 
است که رفتار خشونت آميز نشان مي دهند. درصورت عدم آمادگي الزم، 
احساس ترس به سرعت در بين کادر درماني پخش مي شود و اوضاع بيش 
از پيش از کنترل خارج مي گردد. هدف اصلي در چنين موقعيتي حفاظت 
از جان بيمار، افراد منتظر در اتاق پذیرش و همچنين پرسنل درماني است. 
مدیریت نامناس��ب رفتار خش��ونت آميز در مراکز درماني، ممكن است به 
آس��يب جسماني سایر مراجعين در اتاق انتظار منجر شود. حفظ آرامش، 
کليد ادارة موقعيت هاي بحراني است. در برخورد با رفتارهای خشونت 

آميز به نكات زیر توجه کنيد:
1. نخس�تين کار در ارزیابي رفتار خش�ن تعيين علت آن است. 
علت، مسير مداخله را مشخص مي کند. بزرگترین اشتباه احتمالي، نادیده 
انگاش��تن یك بيماري عضوي به عنوان علت اختالل هيجاني است. ضربة 
مغزي، بيماري هاي طبي، س��وء مصرف مواد )از جمله الكل(، بيماري هاي 
عروق مغزي و داروها ممكن است سبب بروز رفتار خشونت آميز شوند. در 

این مواد بستري کردن بيمار، اولين و بهترین مداخله است.

2. چنانچه مطمئن شدید رفتار خشن بيمار، علت طبي ندارد، با بيمار 
صحب�ت کنيد و به او اطمينان دهيد. ب��راي جلب اطمينان او به این 
نكته اش��اره کنيد که همة تالش شما در جهت این است که هيچ آسيبي 

به او نرسد.

3.  اگ�ر وضعي�ت بيم�ار حاد اس�ت، )در صورت حضور پزش��ك( 
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می توانيد از دارو اس��تفاده کنيد. براي اینكه بيمار با شما همكاري کند، به 
او اطمينان دهيد که این دارو عالئم ناراحت کنندة او را کاهش مي دهد و 

باعث آرام شدن او مي شود.

4. در م�واردي ک�ه بيم�ار دچ�ار ت�رس پارانوئيدي )داش�تن 
هذیان هایي با ماهيت گزند و آس�يب( یا دچار سایكوز حاد بوده و 
حمله فيزیكي محتمل اس�ت، به بيمار بگویيد که خش��ونت قابل قبول 
نيس��ت و درصورت لزوم از مهار فيزیكي اس��تفاده خواهد ش��د. کار مهار 
فيزیكي را به افرادي واگذار کنيد که از لحاظ جسمي توانایي انجام این کار 
را داش��ته باشند. براي کنترل کردن خش��ونت فيزیكي، مي توانيد تدریجاً 

بيمار را به سمت گوشة اتاق هدایت کنيد تا بر اوضاع مسلط شوید.

5.  بيماران خش�ن و س�تيزه جو را با تجویز یک داروي رخوتزا 
یا آنتي س�ایكوتيک مناسب، به طور مؤثر مي توان مهار کرد. بدین 
منظور باید از پرسنل پزشك و پرستار کمك گرفت. پزشك می تواند دیازپام 
)والي��وم( 5 تا 10 گرم ی��ا لورازپام )Ativan( 2 ت��ا 4 ميلي گرم را ظرف 
دو دقيق��ه به آرامي داخل وری��د تزریق کند. تجویز داروهاي وریدي باید با 
احتياط زیاد انجام شود تا وقفه تنفسي ایجاد نشود. بيماراني را که نيازمند 
تجویز عضالني هس��تند مي توان با 5 تا 10 ميل��ي گرم هالوپریدول یا 25 
ميلي گرم کلرپرومازین )تورازین( عضالني آرام نمود. اگر تحریك ناش��ي از 
مصرف الكل یا حالت اختالل رواني- حرکتي متعاقب تش��نج باشد، خواب 
ناشي از مقادیر نسبتاً کم داروهاي وریدي ممكن است ساعت ها طول بكشد. 
این بيماران پس از بيدار ش��دن اغلب کاماًل هوش��يار و منطقي بوده و نوعاً 
دوره خشونت را فراموش کرده اند. اگر آشفتگي بخشي از فرایند سایكوتيك 
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موجود باشد و پس از رفع تأثير داروي داخل وریدي عود کند، ادامه درمان 
دارویي ضرورت دارد. گاهي بهتر اس��ت هر نيم تا یك ساعت از مقادیر کم 
عضالني یا خوراکي دارو استفاده شود )مثالً هالوپریدول 2 تا 5 ميلي گرم یا 
دیازپام 20 ميلي گرم( تا زماني که بيمار کنترل ش��ود و این روش بهتر از 
تجویز مقادیر زیاد دارو در ابتدا و قطع آن در حالتي اس��ت که بيمار نياز به 
مقادیر بيش از حد دارو قرار دارد. با تحت کنترل درآمدن رفتار آشفتة بيمار 
باید از دوزهاي پایين تر با فواصل بيشتر استفاده شود. در مراحل مقدماتي 

فشار خون و سایر عالیم حياتي بيمار باید به دقت کنترل شود.

خالصه نكات در برخورد با رفتارهای خشونت آميز: 
 آرامش خود را حفظ کنيد.

 علت رفتار خشن را بيابيد. بيماریهای جسمانی و روانپزشكی را تفكيك 
کنيد.

 اطمينان بيمار را جلب کنيد.
 اگر وضعيت بيمار حاد است، در صورت حضور پزشك از دارو کمك 

بگيرید.
 کار مهار فيزیكي را به افرادي واگذار کنيد که از لحاظ جسمي توانایي انجام 
این کار را داشته باشند. براي کنترل کردن خشونت فيزیكي، مي توانيد تدریجاً 

بيمار را به سمت گوشة اتاق هدایت کنيد تا بر اوضاع مسلط شوید.
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مداخله در رفتارهاي خودكشي
)افكار و اقدام(

خودکش��ي در صورتي که موفقيت آميز باش��د، عمل مهلكي است که 
نمایانگر ميل فرد به مردن است. با این حال بين تفكر در مورد خودکشي 
و اق��دام به آن طيفي وجود دارد. برخي افراد افكاري در مورد خودکش��ي 
دارند اما هرگز این افكار را جامة عمل نمي پوش��انند؛ برخي دیگر براساس 
عمل تكانش��ي و بدون قصد قبلي به زندگي خود خاتمه مي دهند. ارزیابي 

احتمال خودکشي شامل مراحل زیر است:
اخذ شرح حال کامل روانپزشكي؛   )1(   
)2( معاینه کامل وضعيت رواني بيمار؛ 

)3( پرس��ش در مورد نش��انه هاي افس��ردگي، افكار، قص��د و طراحي 
خودکشي و اقدام به خودکشي. 

فقدان نقش��ه براي آینده، بخشيدن وس��ایل شخصي، وصيت کردن و 
عدم تحمل فقدان اخير، همگي تلویحاً نش��انگر افزایش خطر خودکش��ي 
هستند. تصميم گيري در مورد بستري کردن بيمار به نوع تشخيص، شدت 
افسردگي و افكار خودکشي، توانایي هاي بيمار و خانوادة او براي کنار آمدن 
با مش��كالت، وضعيت زندگي بيمار، فراهم بودن حمایت اجتماعي و وجود 

یا فقدان عوامل خودکشي بستگي دارد.

نكات مهم در برخورد با مراجعين دچار افكار خودکشي:
1. مهمتری��ن تصميم باليني در مورد بيماران داراي افكار خودکش��ي 
بس��تري کردن یا نكردن آنها اس��ت. همة این بيماران نيازي به بس��تري 
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ک��ردن ندارند و برخي از آنها را مي توان به صورت س��رپایي درمان نمود. 
ول��ي فقدان نظام حمایت اجتماعي قوي، س�ابقة رفتار تكانش�ي و 
نقشة انجام خودکشي از مواردي است که بستري کردن را ضروري 
مي س�ازند. براي تعيين امكان درمان سرپایي از رویكرد باليني صریحي 
اس��تفاده کنيد. بدین منظور از بيماري که انتحاري تلقي مي شود سئوال 
کنيد آیا موافق است وقتي به مرحله اي رسيد که دیگر اطميناني به کنترل 
تكانه هاي خودکشي ندارد به شما تلفن کند؟ اگر بيمار بتواند به درمانگرش 
چنين تعهدي بس��پارد مي ت��وان گفت از نيروي کافي ب��راي کنترل این 

تكانه ها و یاري طلبيدن برخوردار است.
در مقابل تعهد بيمار، درمانگر نيز باید به طور 24 ساعته قابل دسترس 
باش��د. اگر بيماري که شدیداً انتحاري تلقي مي شود نتواند چنين تعهدي 
بدهد، بس��تري فوري او ضروري اس��ت و این موضوع باید با خود بيمار و 

خانواده اش مطرح شود. 

2.  اگر قرار اس��ت بيمار به صورت س��رپایي درمان شود، درمانگر باید 
براي موارد ضروري ش��ماره تلفن منزل و محل کار بيمار را یادداشت کند. 
گاهي بيمار به طور غيرمنتظره نيمه شب تلفن مي زند و پس از آن ناگهان 
ارتباط را قطع مي کند و یا فقط اسم خود را به سرویس پاسخگو مي دهد. 
اگر بيمار از بس��تري شدن امتناع کند، خانواده باید مسئوليت مراقبت 24 

ساعته از او را به عهده بگيرند.
براي شروع ارتباط با فردي که دچار افكار خودکشي است، ابتدا باید با 
ویژگي هاي رفتار خودکش��ي آشنا شوید. پنج ویژگي عمده براي رفتارهاي 
خودکشي در نظر گرفته مي شود و ارزیابي رفتار خودکشي از طریق سؤال 
در مورد این ویژگيها انجام مي گيرد. در ادامه به این ویژگي ها و سؤال هاي 
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مرتبط با آنها مي پردازیم:
1. خودکش��ي به عنوان یك راه حل است، راه حل براي مشكل یا درد 
عاطفي ش��دید که به نظر فرد به هيچ طریق دیگري جز خودکش��ي، قابل 
حل نيست. با جمالت ساده و واضح از مراجع بپرسيد: »تو زندگيت چي 
مي گذره که فكر مي کني خودکش��ي بهترین راه رهایي از آن است؟«. در 
مورد اتفاقاتي که باعث ش��ده فرد به فكر خودکش��ي بيافتد، سئوال کنيد. 
پاسِخ این سئوال به درك بيشتر موقعيت بحراني کمك مي کند. در مورد 
افرادي که حالت س��ردرگمي هيجاني یا ش��ناختي دارن��د و قادر به بيان 
مشكل خود نيستند، س��ئواالت باید مستقيم تر و جزئي تر باشد. با وجود 
اینكه س��رانجام خودکش��ي، مرگ است اما س��ؤال در مورد اینكه چرا فرد 
مي خواهد بميرد، س��ئوال مناسبي نيس��ت. هدف اصلي خودکشي از بين 
بردن درد است. به عبارتي فرد صرفاً مي خواهد زنده باشد چون زندگي را 
توأم با درد حس مي کند. بنابراین در پي متوقف ساختن زندگي و به تبع 
آن رهایي از درد است. به یاد داشته باشيد که سؤال در مورد مرگ، باعث 
گمراهي مراجع و درمانگر مي ش��ود. پس سؤاالت خود را بر خودکشي 

و نه مرگ، متمرکز کنيد.

2. فردي که به فكر خودکشي است، دچار بحران است. یكي از راههاي 
کاهش اضطراب ناش��ي از این بحران، آگاه ش�دن از احساسات مراجع 
و تش�ویق نمودن او به بيان این احساسات است. این کار باعث تخلية 
هيجان فرد ش��ده و ب��راي او فرصت��ي فراهم مي کند تا ب��ه راه حل هاي 
س��ازگارانه تر بياندیش��د. صرف زمان کافي براي گوش کردن به احساس 
درماندگي و نااميدي مراجع، نه تنها از شدت این احساسات مي کاهد بلكه 

همچنين احساس انزوا و تنهایي مراجع را کاهش مي دهد.
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3. اغلب افرادي که به فكر خودکش��ي مي افتند، دچار دو سوگرایي 
هس��تند، و بسياري از این مسئله آگاهند که دو احساس متضاد همزمان 
وجود دارد: آرزوي زندگي ک��ردن در مقابل آرزوي مردن یا فرار کردن. 
ی��ادآوري به این افراد در خصوص اینكه احس��اس و تفكر دوس��وگرا در 
این ش��رایط طبيعي است، یكي از مداخالت حساس در زمينه خودکشي 
اس��ت. در واقع بخش��ي از فرد مي خواهد زنده بمان��د و بخش دیگر در 
تض��اد با آن مي خواهد خودکش��ي کن��د. در این مرحل��ه هدف عمده، 
تقوی��ت بخش زنده گرا )بخش��ي که تمایل به زندگ��ي دارد( و تضعيف 
بخش خودکش��ي گراس��ت. این کار باید با ظراف��ت خاصي صورت گيرد 
به گونه اي که مراجع احس��اس نكند که ش��ما رفتار او را مورد قضاوت 
اخالقی قرار داده اید. یكي از فنوِن تأکيد بر بخش زنده گرا، تشویق 

مراجع به گفتگو در مورد دالیل زنده ماندن اس�ت.

4. اف�رادي که به خودکش�ي فكر مي کنن�د، در مورد آثار آن، 
تخي�الت خاص خود را دارند. س�ؤال کردن در م�ورد این تخيالت 
به درك بهتر علت خودکش�ي کمک مي کند. به عبارتي فرد با اقدام 
به خودکش��ي به چه هدفي مي رسد. بعد از کنكاش در این زمينه، بدون 
تأیي��د یا رد ای��ن تخيالت و باورها، مجدداً بحث را به س��مت دالیل زنده 
ماندن متمرکز مي کنيم. براي مثال فرد ممكن است به قصد انتقام اقدام 
به خودکشي کند و تصور کند با از بين بردن خود، باعث رنج طرف مقابل 
ش��ده و از او انتقام مي گيرد. در این شرایط مي توان فرد را به این سمت 
هدایت کرد که مقاومت کردن و بهبود شرایط زندگي، در مقایسه با از بين 

بردن خود، راه حل سازگارانه تري است. 
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5. خودکش��ي نوع��ي روش برق��راري ارتباط اس��ت. در واقع فرد 
مي خواهد بدین وس��يله درد رواني خود را بيان کند. سئوال ساده اي 
که در این موقعيت مي توان پرسيد، این است که : »با خودکشي 
مي خواهي به چه کسي پيغام بدهي؟ این پيغام چيست؟" با این 
س��ؤال مي توان پي برد که چه کس��اني در بافت خودکشي فرد حضور 
دارند، در مقابل آش��فتگي و ناراحتي فرد چه واکنشي نشان داده اند و 
اینكه مراجع انتظار دارد با اقدام به خودکش��ي، اطرافيان چه واکنش��ي 

نش��ان دهند.

س�ئواالت زیر در برخورد ب�ا فردي که دچار افكار خودکش�ي 
است، کمک کننده خواهد بود:
   آیا احساس امنيت مي کني؟

   آیا احساس تنهایي و انزوا مي کني؟
   آیا احساس مي کني درمانده، نااميد و کم ارزش هستي؟

   آی��ا برنام��ه اي براي ای��ن کار داري؟ چه موقع؟ کجا؟ آی��ا به ابراز آن 
دسترسي داري؟

   آیا قباًل افكار، برنامه و یا اقدام به خودکشي داشته اي؟
   آیا کسي را مي شناسي که از تو حمایت کند؟

   آیا چيزي هست که هنوز از آن لذت ببري ؟ )دوستان، سرگرمي و ...(
   آیا خواب و اشتهایت تغيير کرده است؟

   آیا احس��اس مي کني کنترل هيجانات )ترس، خش��م، گریه و ...( کار 
دشواري است؟

   آیا احساس مي کني انرژي ات کم شده است؟
   چه مدت است که دچار این حالت شده اي؟
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   مي توانی متعهد ش��وي که براي م��دت زمان خاصي به خودت صدمه 
نزني؟

راهكاره�اي اساس�ي در پيش�گيري از تبدیل افكار خودکش�ي به 
اقدام:

  1. ابزار خطرساز )از جمله داروها و هرگونه ابزاري که براي خودکشي در 
نظر گرفته ش��ده ( را از مراجع دور کنيد. احتماالً این کار مستلزم تماس 

با افراد نزدیك بيمار است.
  2. ب��ه بيمار بفهمانيد که احس��اس نااميدي و افس��ردگي، کاماًل طبيعي 
اس��ت. مي توانيد از این جمله اس��تفاده کنيد. »وقتي ش��رایط زندگيت و 
اتفاقات��ي را ک��ه برایت پيش آم��ده را در نظر مي گيرم، ب��ه نظرم کامال 
طبيعي است که احساس افسردگي کني«. این کار به بيمار کمك مي کند 
تا بفهمد احساس��ات وي طبيعي هس��تند و به علت ش��رایط خاص ایجاد 
شده اند و لزوماً تا آخر عمر باقي نمي مانند و با تغيير شرایط مي توان این 

احساسات را تغيير داد.
  3. به تدریج به او بفهمانيد که خودکش��ي یك راه حل اس��ت اما تنها و 

بهترین راه حل نيست.
  4. دربارة مهارتهاي مسئله گشایي با او صحبت کنيد.

  5. از بيمار بخواهيد تا تصور کند بعد از خودکشي وي چه اتفاقي مي افتد. 
براي مثال »خانواده ام از دس��ت من راحت خواهند ش��د«. سپس با این 
تص��ورات چالش کنيد و به او کمك کنيد تا آگاه ش��ود این تصور از کجا 

ناشی می شود.
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خالصه نكات در برخورد با مراجع دارای افكار خودکشی: 
   بعد از ارزیابی احتمال خودکشی، در مورد بستری کردن او تصميم 

بگيرید.
او  نظر داشتن  برای تحت  بيمار  اطمينان  افراد مورد  و  از خانواده      

کمك بگيرید.
   از ویژگی های رفتارهای خودکشی آگاه باشيد و سؤاالت را براساس 

آنها تنظيم کنيد.
   برای پيشگيری از تبدیل افكار به اقدام، ابزار خطرساز را از مراجع دور 
کنيد. به او بفهمانيد که احساس نااميدی و افسردگی، طبيعی هستند، به 

علت شرایط خاص او ایجاد شده اند و قابل تغيير هستند. 
   او را متوجه این مسئله کنيد که گرچه خودکشی از نظر او یك راه 
حل است اما تنها و بهترین راه نيست. درباره مهارت های مسئله گشایی و 

تخيالت مراجع در مورد خودکشی صحبت کنيد. 
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مداخالت پس از اقدام ناموفق خودكشی:

افرادي که بعد از اقدام به خودکش��ي، تحت پيگيري مناس��ب قرار نمي 
گيرند، در معرض خطر باالتر خودکش��ي در آینده هستند. باید به یاد داشته 
باش��يد که گرچه اقدام ناموفق بوده و در این مرحله خطر رفع ش��ده اس��ت. 
اما خطر خودکش��ي هنوز از ميان نرفته اس��ت. بعد از اقدام ناموفق، باید علل 
محتمل اقدام به خودکشي مورد بررسي قرار گيرد. خانواده فرد باید در جریان 
ام��ر قرار گيرند و براي انجام اقدامات الزم با مراقبين و متخصصين همكاری 
کنند. فردي که اقدام به خودکشي کرده باید احساس کند که مورد محبت، 

مراقبت، و حمایِت اطرافيان است. براي این کار به موارد زیر توجه کنيد:
1 – نيازهاي اساس�ي فرد – توجه کني��د که آیا محيط زندگي فرد 
از امنيت الزم برخوردار اس��ت؟ آیا فرد هنوز تحت س��وء استفاده جنسي، 
جس��مي یا عاطفي اس��ت؟ در صورت لزوم فرد را به جاي امن تري منتقل 

کنيد و  از مشاور و روانشناس براي وي وقت بگيرید.
2 – مس�ائل ارتباط�ي – آیا ف��رد در ارتباط با مدرس��ه، خانواده یا 
همس��االن دچار اس��ترس اس��ت؟ اطمينان حاصل کنيد که مراجع با فرد 
بزرگس��الي که حمایت کننده بوده و مش��كالت وي را درك مي کند، در 

ارتباط باشد.
3 – انزوا و گوش�ه گيري – آیا فرد به علت ش��رایط محل س��كونت 
)زندگ��ي در خوابگاه وضعيت نظام وظيفه و ...( احس��اس مي کند که تنها 
و منزوي ش��ده اس��ت؟ موقعيت هایي را ترتيب دهيد که فرد وارد تعامل با 

دیگران شود. بهبود مهارتهاي ارتباطي فرد نيز کمك کننده خواهد بود.
4 – بيم�اري روانپزش�كي ی�ا س�وءمصرف مواد – آی��ا بيماري 
روانپزشكي یا سوء مصرف مواد تحت درمان است ؟ ارزیابي جامع وضعيت 
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رواني فردي که اقدام به خودکش��ي کرده از اهميت زیادي برخوردار است. 
در مداخالت رفتارهاي خودکش��ي، درمان هر گونه اختالل روانپزش��كي و 

وابستگي به مواد، در اولویت قرار مي گيرد.

خان�واده و دوس�تان چگونه م�ي توانند به فردي ک�ه اقدام به 
خودکشي داشته کمک کنند؟

فردي که اقدام به خودکشي کرده است، بعد از نجات یافتن دچار افكار 
و احساسات خاصي مي شود. آشنایي با این احساسات و افكار مي تواند در 
نح��وة برخورد با فرد مورد نظر ب��ه اطرافيان کمك کند. اقدام کنندگان به 
خودکشي، هيجانات و احساسات مختلفي را تجربه مي کنند. برخي از آنها 
از اینكه زنده مانده اند، احساس تعجب و سپاسگزاري دارند و برخي دیگر 
از اینكه موفق به خودکشي نشده اند، احساس شكست مي کنند. برخي از 
احساس��اتي که فرد بعد از اقدام به خودکشي تجربه مي کند، عبارت اند از: 
احس��اس شرم و خجالت، پشيماني، افسردگي، فراموشي، خطار کار بودن، 

دوسوگرایي، گيجي و خشم.

ب�ه عنوان عض�وي از خان�واده یا دوس�ت فردي که اق�دام به 
خودکشي کرده است مي توانيد :

  • او را از این مسئله آگاه کنيد که دوستش دارید و به او عالقه مندید؛
  • او را از این مسئله آگاه کنيد که از زنده بودن او خوشحاليد؛

  • او را از این مسئله آگاه کنيد که از او حمایت مي کنيد.
  • در کنار او باش��يد. با وجود اینك��ه بالفاصله بعد از اقدام، فرد تمایلي به 

صحبت کردن با دیگران ندارد، اما حضور شما در کنار وي الزامي است؛
  • حمایت هاي فرهنگي و معنوي براي او فراهم کنيد؛
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  • فرصت��ي فراه��م کنيد تا ف��رد آزادان��ه در مورد اقدام به خودکش��ي و 
رویدادهایي که باعث آن شده بود، صحبت کند؛

  • فرد را از این مسئله آگاه کنيد که اگر مجدداً افكار خودکشي به ذهنش 
خطور کرده، بدون شرم و ناراحتي راجع به آن صحبت کند؛

  • شماره تلفن مرکز مشاوره یا مرکز اورژانس را در اختيار وي بگذارید تا 
در صورت لزوم تماس بگيرد؛

  • از او بخواهيد تا تماس خود را با افراد حمایت کننده حفظ کند.

خالصه نكات در برخورد با فردی که در اقدام به خودکشی ناموفق 
بوده است:

 خانواده فرد را در جریان بگذارید و به آنها توصيه کنيد که از سرزنش وي 
اجتناب کنند، او را تنها نگذارید و از گفتن جمالتی مانند “ این چه احساسی 

است که تو داری؛ چرا این کار را کردی” اجتناب کنند.
 علل محتمل خودکشی را مورد بررسی قرار دهيد.

برای اینكه فرد احساس کند مورد محبت و حمایت است، به نيازهای   
اساسی فرد )محيط امن(، مسائل ارتباطی )انزوا و گوشه گيری( و شرایط 

استرس زای محيط زندگی او توجه کنيد. 
  بيماری های روانپزشكی و سؤمصرف مواد را ارزیابی کنيد و درمان آن را 

در اولویت قرار دهيد. 
 فرد را از این مسئله آگاه کنيد که اگر مجدداً افكار خودکشي به ذهنش 

خطور کرده، بدون شرم و ناراحتي راجع به آن صحبت کند.
 شماره تلفن مرکز مشاوره یا مرکز اورژانس را در اختيار وي بگذارید تا در 

صورت لزوم تماس بگيرد.
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مداخالت پس از خودكشی موفق:

پس از خودکشی موفق، اقدامات الزم عبارت اند از: انتقال فوری جسد 
به بيمارس��تان، اطالع دادن خبر خودکشی به خانواده متوفی به شيوه ای 
صحيح و حرفه ای، حمایت از دوس��تان )در صورتی که دانش��جو س��اکن 
خواب��گاه بوده، به هم اتاقی ها باید توجه خاصی مبذول داش��ت( و خانواده 
فرد جهت برون ریزی هيجانات و پيشگيری از خودکشی در بين نزدیكان 
فرد متوفی، حمایت از خانواده متوفی برای انجام مراحل پزشكی و مراجع 

قانونی. 

واکنشهای معمول بعد از خودکشی یكی از نزدیكان:
بعد از خودکشی موفق، ممكن است فرد به یك باره با جسد فرد متوفی 
رو به رو ش��ود یا اینكه خبر خودکش��ی را از شخص دیگری بشنود. در هر 

صورت اولين واکنش شوك و ناباوری است. به عنوان مشاور باید:
 1. مداخله را در صحنه بحران شروع کنيد. این صحنه در بسياری 
از موارد بيمارس��تان اس��ت- کمك را فعاالنه ارائه دهيد. افرادی که دچار 
گنگی هس��تند هميش��ه نمی توانند تقاضای کمك کنند و اگر مداخله گر 
بپرس��د: "آیا نيازی به کمك دارید؟" ممكن است پاسخ منفی دهند. بهتر 

است به افراد مورد نظر بگویيد: "من برای کمك به شما اینجا هستم". 
2. یك�ی دیگر از مداخالت اوليه این اس�ت که ب�ه بازماندگان 
کمک کنيد تا فقدان را بالفعل نمایند. برای این کار راه های تس��هيل و 
بالفعل کردن سوگ، مشاهده جسد متوفی است. به بازماندگان اجازه دهيد 
تا جس��د را ببينند. در صورت نقص عضو یا هرگونه صحنه خش��ونت بار، 

خانواده باید قبل از دیدن متوفی از این موضوع باخبر شوند.
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3. از واکنش های  اطرافيان آگاه باشيد. پذیرش مرگ همواره کار 
دش��واری اس��ت، به ویژه اینكه مرگ به صورت خودکشی باشد. خودکشی 
یكی از عزیزان تجربة دردناکی است که شاید هيچگاه نتوان آن را فراموش 
کرد. فقدان ناش��ی از خودکش��ی احساس��ات پيچيده ای را در بازماندگان 

ایجاد می کند. 
در ادام��ه ب��ه واکنش های اطرافيان بعد از ش��نيدن خبر خودکش��ی 

می پردازیم:

بزرگترین سؤال: چرا؟
یكی از اولين سؤال هایی که بازماندگان از خود می پرسند این است که 
"چرا این کار را کرد؟" احتماالً فرد هرگز نمی تواند به جواب قطعی برسد. 
حتی اگر فرد متوفی یادداش��تی از خود به جا گذاشته باشد، این یادداشت 
ممكن است پاسخ تمامی سؤاالت شما نباشد. این یادداشت معموالً زمانی 
نوش��ته شده که فرد متوفی تحت ش��رایط پرفشار بوده و احتماال نتوانسته 
اس��ت احساس��ات خود را به خوبی بيان کند. به ناچار، افراد سعی خواهند 

کرد تا توجيهی برای این کار پيدا کنند، برای مثال: 
  - خيلی افس��رده بود، از دیگران درخواس��ت کم��ك نمی کرد چون هيچ 

اميدی به آینده نداشت.
  - نمی توانست اتفاقات اخير )مثل مشكالت مالی، مشكالت ارتباطی و ...( 

را تحمل کند.
  - بيماری صعب العالجی داشت و بيش از این نمی توانست و نمی خواست 

درد را تحمل کند.
مه��م ترین نكته همين جاس��ت که ب��ه بازمان��دگان بگویيد:” ممكن 
اس��ت ذهنت درگير پيدا کردن علت خودکش��ی باشد، و می دانم پذیرش 
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این مس��ئله دشوار است که ش��اید هرگز نتوانی جواب و علت قطعی برای 
خودکشِی ... )نام فرد متوفی( پيدا کنی".

انگ زنی و شرم: 
زمانی که نزدیكان م��ی خواهند خبر مرگ را به دیگران اطالع دهند، 
با این مس��ئله درگير می ش��وند که به دیگران چه بگویند. آیا به دیگران 
بگویند که علت مرگ، خودکش��ی بوده اس��ت؟ از آنجا که خودکش��ی در 
بس��ياری از فرهنگ ها به عنوان لكه ننگی محسوب می شود و این مسئله 
افرادی را که دچار فقدان ناشی از خودکشی شده اند، با مشكالت بيشتری 
مواجه می س��ازد. در این موارد توصية عمده برای بازماندگان بدین صورت 
خواهد بود: "شما می توانيد فقط به دوستان صميمی و کسانی که ضرورت 
ایجاب می کند، خبر خودکش��ی را اطالع دهيد و یا اینكه بالعكس به همه 
اعالم کنيد. نهایتاً این ش��ما هس��تيد که تصميم می گيرید علت مرگ را 
پنه��ان کنيد و ب��اِر فقدان را به تنهایی تحمل کني��د و یا اینكه دیگران را 
در آن س��هيم کنيد و با برچس��ب ها و نظرات منفی دیگ��ران کنار بيایيد. 
واقعاً تصميِم دشواری است. یكی دیگر از مشكالت بازماندگان، درگيری با 
مراجع قانونی است که صحت خودکشی را بررسی می کنند. به آنها یادآور 
ش��وید که "پزش��كان و مأموران پليس وظيفه خود را انجام می دهند. می 
فهمم که ممكن است نسبت به آنها احساس خشم داشته باشی، آرام باش، 

کارشان به زودی تمام می شود".

احساس گناه:
احس��اس گناه پس از هر نوع مرگی، طبيعی اس��ت، اما در مورد مرگ 
ناش��ی از خودکشی، این  احساس ش��دیدتر و پيچيده تر می شود. گاهی 
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اوقات اطرافيان خواسته یا ناخواسته، با حرف هایشان )مثال: "چطور متوجه 
نش��دین که اخيرا حاالتش تغيير کرده" یا "اگر کمی زودتر به بيمارستان 
رس��انده بودین، احتماالً حاال زنده بود"، "کاش اون موقع پيشش بودین"( 
باعث ناراحتی بازماندگان شده و در آنها احساس گناه ایجاد می کنند. در 
این موقعيت ها به بازمان��دگان بگویيد که : می فهمم که حرفهای دیگران 
چقدر باعث رنجش و احس��اس گناه ش��ما می ش��ود، س��عی کنيد با این 
احساس��ات مقابله کنيد و اج��ازه ندهيد گفته های دیگران، ذهن ش��ما را 
مشغول کند. شما به اندازه کافی مشكل دارید. شما باید به خودتان کمك 

کنيد. آرام باشيد".
عالوه بر احساس گناهی که به واسطه گفته های دیگران ایجاد می شود، 
فرد ممكن است از درون خود را سرزنش کند. فرد بازمانده غالباً مسئوليت 
عمل متوفی را بر عهده گرفته و دچار این احس��اس آزارنده می ش��ود که 
برای پيش��گيری از مرگ وی باید کاری انجام می داد یا اینكه ش��اید آنها 
کاری انجام داده اند یا حرفی گفته اند که او را تحت فش��ار گذاش��ته اند، 
و بنابرای��ن خود را مقصر می دانند. این احس��اس گناه خصوصاً زمانی اوج 
می گي��رد که ف��رد بازمانده با فرد متوفی دچار تعارض بوده اس��ت. در این 
م��وارد می توانيد به آنه��ا بگویيد که : "اغلب اوقات ح��دس زدن در مورد 
اینكه کس��ی نقشه خودکشی در سر دارد، کار دشواری است به ویژه اینكه 
فردی که به خودکشی فكر می کند، مدت طوالنی این افكار را از عزیزانش 
پنهان می کند. واقعيت این اس��ت که شما در آن برهه زمانی خاص، آنچه 
را فكر می کردید مناس��ب است، انجام دادید؛ و این همان چيزی است که 
از ش��ما انتظار می رود. ش��ما نه می توانيد به طور کامل مسئوليت زندگی 
دیگران را به عهده بگيرید و نه می توانيد بدانيد که دیگران دقيقا چه افكار 

و احساسی دارند". 
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احساس خشم:
کس��انی که عزیزی را بر اثر مرگ طبيعی از  دست داده اند، علی رغم 
اینكه مرگ نه دلخواه متوفی بوده و نه توس��ط وی صورت گرفته، احساس 
طرد می کنند. اما احساس طرد در مورد مرگ ناشی از خودکشی شدیدتر 
اس��ت. بازماندگان معموالً دچار احساس خشم شدیدی می باشند و گمان 
می کنند که متوفی به قدر کافی به فكر آنها نبوده است در غير این صورت 
دست به خودکشی نمی زد. آنها مدام این جمله را تكرار می کنند: "چطور 
توانس��ت این کار و با من بكنه". گاهی اوقات خش��م ناشی از احساس گناه 
اس��ت. به عبارتی فرد با س��رزنش دیگران، احس��اس مقصر بودِن خود را 
کنت��رل می کند. در چنين مواردی به بازماندگان کمك کنيد که به جای 
س��رزنش خود و یا دیگران، حامی همدیگر باشند و در این شرایط بحرانی 

اعضای خانواده را به هم نزدیك کنيد.  

 راهكارهای�ی ب�رای کم�ک به دوس�تان، ه�م اتاقی ه�ا و هم 
کالسی های فرد متوفی:

متن زیر برای کمك به این گروه، تهيه شده و شما به عنوان کارشناس 
مرکز مشاوره، می توانيد به صورت بروشور از آن استفاده کنيد. 

م�رگ ناگهانی دوس�ت، هم اتاق�ی یا هم کالس�ی؛ پيامی برای 
دانشجویان

بيشتر افراد زمانی که خبر مرگ یكی از هم کالسی هایشان را می شنوند، 
متعجب، س��ردرگم، عصبانی، یا غمگين می ش��وند. خبر این واقعه ممكن 
اس��ت تا چندین روز دانش��جویان را آش��فته و مضطرب سازد. اگر شخص 
مرحوم جزء دوس��تان نزدیك باشد، تأثير آن طوالنی مدت تر خواهد بود. 
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اغلب احساس��ات و افكار ناراحت کننده به مرور زمان از بين می روند. این 
مراحل زمانی س��ریعتر طی می ش��وند که افراد به خودش��ان اجازه دهند 
غمگين باش��ند، گریه کنند، به راحتی در م��ورد واقعه صحبت کنند، و از 

حمایت دیگران بهره بگيرند.
هميش��ه فكر می کنيم مرگ چيزی نيس��ت که برای خودمان یا برای 
کسی که او را می شناسيم، اتفاق بيافتد. به همين دليل زمانی که یكی از 
همسن و سال های ما فوت می شود، دچار شوك و ناباوری می شویم. زمانی 
ک��ه این اتفاق می افتد، این واقعيت را به ی��اد می آوریم که زندگی امری 
نيس��ت که ما بتوانيم ادامه آن را تضمين کنيم. برخی از ما ممكن اس��ت 
بيشتر آسيب پذیر باش��يم. طبيعی است که احساسات ناراحت کننده ای 
داشته باشيم. ممكن است بيشتر محتاط باشيم، و از موقعيتها و چيزهایی 

که واقعه مرگ را به ما یادآوری می کنند، اجتناب کنيم. 
توجه: ممكن اس��ت برخی افراد برای فراموش��ی این واقعه و مقابله با 
احساس��ات ناراحت کننده، به مصرف خودسرانه دارو و یا مشروبات الكلی 
یا س��ایر مواد پناه ببرید، در صورتی که این گزینه به ذهنتان خطور کرد، 

مسئله جدی است و باید از کمك حرفه ای بهره بگيرید. 
اغلب ما بعد از مدتی به فعاليت های معمول روزمره برمی گردیم و البته 
چندین هفته، ماه و س��الها بعد، این واقعه را به خاطر داریم. در ادامه برای 
افرادی که در مورد مرگ احساس غمگينی و ناراحتی می کنند و نمی دانند 
که چگونه به خود و دوستانشان کمك کنند، پيشنهاداتی ارائه می شوند: 

  1. گریه کنيد. همان طور که به هنگام تش��نگی و گرسنگی نيازمند آب و 
غذا هس��تيد، به هنگام غمگينی و سوگواری بيش از هر چيز نيازمند گریه 

هستيم.  
  2. در مجلس ترحيم دوستتان شرکت کنيد.
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  3. گاهی با خود خلوت کنيد، قدم بزنيد و احساساتتان را مرور کنيد.
  4. شعر بخوانيد، طراحی کنيد یا در مورد احساساتتان بنویسيد. 

  5. در م��ورد احس��اس غم و ناراحتی خود با دوس��تان، اعضای خانواده یا 
مشاور صحبت کنيد. 

خالصه نكات در مداخله پس از خودکشی موفق:
 جسد متوفی را فوراً به بيمارستان منتقل کنيد.

 با فنون خاص اطالع رسانی خبر ناگوار آشنا باشيد و خبر خودکشی را به 
شيوه ای صحيح و حرفه ای، به خانواده فرد اطالع دهيد. 

 از خانواده و دوستان )به ویژه هم اتاقی ها( متوفی، برای انجام مراحل پزشكی 
قانونی حمایت کنيد.

 از واکنشهای معمول بازماندگان خودکشی )احساس شرم و گناه، احساس 
خشم و ...( آگاه باشيد.

 فرآیند سوگ را تسهيل کنيد.
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اطالع رسانی خبر ناگوار

اطالع دادن خبر ناگوار، یكي از دش��وارترین مس��ؤوليت هایي است که 
هر فردي ممكن است با آن مواجه شود. "خبر ناگوار" اینگونه تعریف شده 
است: "هر گونه اطالعاتي که به طور جدي، بر دیدگاه فرد نسبت به آینده 
تأثي��ر منفي مي گذارد" . با ای��ن تعریف، موقعيت هایي که خبر ناگواري را 
اطالع مي دهيم، مختلف و متنوع اند؛ از قبيل: تشخيص بيماري ناعالج یا 
معلوليت مادام العمر جس��مي یا ذهني، اطالع دادن خبر مرگ بيمار، خبر 
تص��ادف و مرگ ناگهاني، خودکش��ي و غيره. آنچه در همه این موقعيت ها 

مشترك بوده و حائز اهميت است، نحوه برقراري ارتباط مؤثر مي باشد. 
 از موقعيت های��ي ک��ه در آن اطالع دادن خبر ناگ��وار اهميت زیادي 
مي یابد؛ در ميان گذاش��تن مش��كالت دانشجو با والدین است. کارشناسان 
مراکز مش��اوره دانشگاهها، همانطور که حرفه شان ایجاب مي کند، گاهي 
مجبورن��د اخبار ناگواري را به والدین اطالع دهن��د؛ فرایندي که براي هر 
مش��اور و مسئولي استرس زا مي باش��د. با وجود اینكه هر والدي واکنش 
خاصي نس��بت به شنيدن خبر بروز مي دهد، اما تحقيقات نشان مي دهد 
که بسياري از والدین بعد از شنيدن خبر ناگوار اظهار مي دارند که اطالعات 

به نحو مناسبي ارائه نشده و بنابراین احساس نارضایتي مي کنند.
 خبر ناگوار در محيط هاي دانشگاهي معموال شامل مواردي است از قبيل: 
مش��روط شدن دانشجو، اخراج از دانش��گاه، رفتار خشونت آميز با دیگران، 
تصادفات، اقدام به خودکشي، تشخيص اختالالت شدید روانپزشكي، فوت 
و غيره. در ميان گذاش��تن این گونه خبرها با والدین، معموال مس��ئوليتي 
پراس��ترس و ناخوشایند اس��ت. والدین بعد از قبولي فرزندشان در کنكور، 
انتظ��ار دارند تا خبر خوبي راجع به موفقيت ها و پيش��رفت هاي تحصيلي 
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آنها دریافت کنند. طبيعي است که والدین بعد از شنيدن خبر ناخوشایند، 
احتماال در مقابل پذیرش آن مقاومت کنند و به صحت آن اطمينان نداشته 
باش��ند و شنيدن خبر ناخوش��ایند در مورد فرزند، باعث آشفتگي هيجاني 
و مش��كالت جس��ماني والدین مي گردد. ماهيت دشوار تعامل بين والدین 
)دریافت کننده خبر( و کارشناس مرکز مشاوره )اطالع دهنده خبر( ممكن 
اس��ت در هر دو طرف، ب��ه رفتارها و واکنش هایي منج��ر گردد که باعث 
تخریب ارتباط مؤثر ش��ده و پذیرش خبر ناگوار را براي والدین دش��وارتر 
سازد. بنابراین آشنایي با واکنشهاي معمول خانواده در مقابل شنيدن خبر 
ناگوار، یكي از ضروري ترین مس��ائلي اس��ت که کارشناسان مراکز مشاوره 
باید به آن توجه داش��ته باش��ند. مقاله حاضر به تأثير دریافت خبر ناگوار 
ب��ر روي والدین پرداخت��ه و در ادامه، دس��تورالعمل هایي ارائه مي دهد تا 
کارشناسان مراکز مشاوره بتوانند با رعایت آنها به هنگام انتقال خبر ناگوار، 

تعامل مؤثري با والدین دانشجو داشته باشند.

 تحقيق در زمينه فرایند اطالع رساني خبر ناگوار
در زمينه بررسي فرایندي که بين شخص دریافت کننده خبر و انتقال 
دهن��ده خبر )معموال متخصص یا مش��اور( اتفاق مي افت��د، تحقيقات در 
دو بخ��ش مجزا صورت گرفته ان��د. یكي از بخش هاي تحقيقاتي در حيطه 
پزش��كي است؛ حوزه اي که پزشكان و سایر متخصصين سالمت گاهاً باید 
اخبار ناگواري را به اطالع بيمار یا اطرافيان برسانند. بخش دیگر تحقيقات 
مرتبط با کارشناس��اني است که در مدارس و دانشگاهها فعاليت مي کنند 
و مس��ؤوليت مطلع ساختن والدین از مش��كالت فرزندان شان را بر عهده 
دارند. مطالعات انجام شده در زمينه پزشكي نشان داده اند که بين انتقال 
مؤث��ر خبر ناگوار و پيامدهاي مطلوب براي بيمار ارتباط وجود دارد. مطرح 
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س��اختند که مهارتهاي ارتباطي در انتقال خبر ناگوار، تأثير معني داري بر 
ميزان رضایت بيمار و س��ازگاري نسبت به درمان دارند. به عالوه توجه به 
نيازهاي بيمار در رابطه با دریافت اطالعات )براي مثال فراهم نمودن حجم 
مناس��بي از اطالعات( ، مي تواند خطر ابتال به اختالالت خلقي و اضطرابي 

را بعد از دریافت خبر کاهش دهد.
انتقال خبر ناگوار از س��وي پزشك به بيمار براي هر دو طرف دشوار و 
پراس��ترس مي باشد. برخي بيماران اظهار مي دارند که پزشك معالج آنها، 
خبر ناگوار را در قالب اطالعاتي ناقص، با لحني سرد و غير همدالنه، اطالع 
داده است. بالعكس، بسياري از پزشكان نيز گزارش مي کنند که به هنگام 
دادن خبر ناگوار به بيماران، بنا به دالیلي مانند ترس از واکنش منفي بيمار 
یا اطرفيان وي و همچنين احس��اس عدم کفایت ناش��ي از ناتواني در ارائه 
درمان مناسب، احساس اضطراب قابل مالحظه اي دارند. به عالوه پزشكان 
گزارش مي کنند که اس��ترس همراه با اطالع دادن خبر ناگوار، ساعتها یا 

روزها بعد از این تعامل ادامه مي یابد.
تحقيق��ات در زمينه موقعيت های��ي که متخصص یا کارش��ناس باید 
تشخيص مشكل جسمي یا ناتواني ذهني کودك را به اطالع والدین برساند، 
آشكارا نشان داده است که متخصصين بين فراهم آوردن اطالعات دقيق و 
واقع بينانه از طرفي و حساس بودن و اجتناب از گفتن مسائل ناخوشایند از 
سوي دیگر، خود را تحت فشار حس مي کنند. این وضعيت را مي توان به 
عنوان کش��مكش بين واقع بيني و اميدواري توصيف کرد. واقع بين بودن، 
مطرح ساختن تشخيص و توصيف بيماري است. در اميدوار ساختن بيمار، 
تش��خيص همراه با دلسوزي مطرح مي شود و بيش از آنكه بر محدودیتها 

تأکيد شود، تمرکز بر راه حل ها و درمانهاي بالقوه  است.
در ادامه، راهبردهایي معرفي مي ش��وند که مي توانند به کارشناسان 
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مراکز مش��اوره مدارس و دانش��گاهها و همچنين متخصصان بهداشت، در 
جهت مطرح نمودن خبر ناگوار کمك کنند.    

مراحل ارائه خبر ناگوار: 
ارائه خبر دش��وار و ناخوش��ایند، در چهار مرحله صورت مي گيرد: )1( 
آماده س��ازي )2( گفتن خبر   )3( ارائه راه حل هاي موجود و ارائه مشاوره  

)4( پيگيري.

مرحله اول: آماده سازي
این مرحله، در واقع هموار س��اختن مس��ير ارتباط مؤثر است. موضوع 
مهم و اساسی در مرحله نخست این است که چه ميزان اطالعات و به چه 
نح��وی با طرف مقاب��ل )والدین دانش آموز یا دانش��جو، بيمار، بازماندگان 
متوفی و ...( در ميان گذاشته شود. باید توجه داشت چنانچه تلفنی از طرف 
مقابل دعوت می ش��ود تا در مدرسه، دانش��گاه یا بيمارستان حضور یابد، 
بهتر اس��ت اطالعات به صورت کلی بيان ش��وند. برای مثال می توان خبر 
مشروطی دانشجو را اینگونه مطرح ساخت: می خواستم به صورت حضوری 
جلسه ای داشته باشيم تا در مورد مشكل تحصيلی فرزندتان صحبت کنيم 
در صورتی که والدین )یا اطرافيان بيمار و ... ( بخواهند جزئيات بيش��تری 
بدانند، بهتر است برای آنها توضيح داد که نمی توان به صورت تلفنی این 
مس��ئله را مطرح نمود و ادامه بحث را باید به جلسه حضوری موکول کرد. 
چنانچه طرف مقابل مضطرب ش��ده و بر دریافت اطالعات جزئی تر تأکيد 
م��ی کند، باید او را آرام نمود و موارد ض��رورری را به وی گزارش کرد. در 
هر صورت در این مرحله س��عی بر جلب رضایت والدین است. انتخاب این 
ش��خص به کارشناس مراکز مشاوره بس��تگی دارد. در صورت امكان بهتر 
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اس��ت هر دو والد حضور داشته باشند. در این خصوص علی رغم پيامهای 
فرهن��گ و جامعه مبنی بر اینكه عمدتاً مادران را درگير مش��كالت فرزند 
می سازد، مشاور باید هر دو والد را در جریان قرار دهد. چنانچه دانشجو با 
یكی از والدین زندگی می کند، می توان به پدر یا مادر پيش��نهاد داد که 
یكی از اطرافيان حمایت کننده نيز که با دانشجو ارتباط نسبتاً خوبی دارد، 
در جلسه حضور داشته باشد. حضور سایر اساتيد یا مسوؤلين باعث احساس 
عدم امنيت والدین ش��ده و ممكن است ارتباط مشاور و والدین را تخریب 
س��ازد. در مواردی ک��ه اطالعات باید از طریق چندین نفر دریافت ش��ود، 
برای مثال روانش��ناس، روانپزش��ك و مددکار که هر کدام مسوؤل گزارش 
بخشی از اطالعات می باشند، تيم مطرح کننده خبر، باید از اطالعاتی که 

همكارشان به خانواده ارائه داده، آگاه باشند. 
اتاق جلس��ه حضوری را باید به گون��ه ای ترتيب داد که والدین در آن 
احس��اس امنيت و راحتی کنند. دستمال کاغذی روی ميز قرار داده شود. 
بهتر است اندازه ميز کوچك باشد تا بين مشاور و طرف مقابل فاصله زیادی 
ایجاد نشود. همچنين بسيار حائز اهميت است که زمان کافی برای جلسه 
حضوری در نظر گرفته شود. چنانچه جلسه به نحوی ترتيب داده شود که 
والدین زمان کافی برای س��ؤال کردن داشته باش��ند، بعد از اتمام جلسه، 
والدین احساس رضایت بيشتری را گزارش می کنند. در محيط بيمارستان 
که موقعيت ها عمدتاً ش��امل اطالع دادن خبر مرگ، اقدام به خودکشی یا 
تش��خيص بيماری صعب العالج می باشد، پزشك قبل از گفتن خبر، بهتر 
است آن را به صورت ذهنی یا با صدای بلند تمرین کند و از لحاظ هيجانی 
خود را آماده سازد. همچنين در صورت لزوم باید اطالعات خود را در مورد 

بيماری مرور کند. 
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مرحله دوم: گزارش خبر ناگوار
در ای��ن مرحله بای��د تخمين زد که ط��رف مقابل )والدی��ن، بيمار و 
اطرافي��ان بيمار( در مورد موقعيت موج��ود چه اطالعاتی دارد، چه ميزان 
اطالعات از متخصص می خواهد و اینكه چه انتظاری از کارشناس مشاور 
یا متخصص دارد. س��ؤاالتی مانند "شما تا چه حد از وضعيت تحصيلی )یا 
وضعيت روحی و روانی و ...( فرزندتان مطلع هستيد؟"، " در مورد مسائلی 
ک��ه امروز می خواهيم صحب��ت کنيم، چه فكر می کنيد؟"، به مش��اور یا 
متخص��ص کمك می کند تا از ميزان اطالعات طرف مقابل مطلع ش��ود. 
گام بع��دی این اس��ت که س��ؤال کنيد طرف مقابل چ��ه ميزان اطالعات 
ني��از دارد؛ آیا جزئيات کامل می خواهد یا اینك��ه گزارش کلی را ترجيح 
می دهد. برای مثال می توان پرس��يد: "می خواهيد از نمرات کليه دروس 
مطلع شوید یا اینكه عملكرد تحصيلی را به طور کلی توضيح دهم؟". اگر 
خبر ناگوار در مورد فوت دانشجو باشد،  استنباط کنيد که خانواده تا چه 
حد می خواهند در مورد نحوه فوت یا خودکش��ی اطالعات جزئی بگيرند. 
در مورد بيماری روانپزش��كی نيز برآورد کنيد که خانواده بيمار چه ميزان 
اطالعات نياز دارند، آیا مصر هس��تند که علت دقيق آن را شناسایی کنند 

یا اینكه منكر آن بيماری هستند. 
چنانچ��ه در جایگاه پزش��ك متخصص یا جزء تيم درمانی هس��تيد، 
ابت��دا باید تخمين بزنيد که بيمار و همراهان وی تا چه حد می خواهند 
از ماهيت بيماری، س��ير و پيش آگهی آن مطلع ش��وند. س��عی کنيد بر 
بخش��ی از اطالعات��ی که طرف مقابل بيان می کن��د و مرتبط با موضوع 
م��ورد بحث می باش��د، تأکيد کني��د. این تكنيك را ب��ه عنوان تكنيك 
تطابق اطالعات توصيف ش��ده اس��ت. این تكنيك باعث می شود طرف 
مقابل احساس کند که شما به خوبی به صحبت های وی گوش داده اید 



43

ان
حر

در ب
له 

داخ
م

و به دیدگاه او احترام گذاش��ته اید. 
چنانچه حجم اطالعات زیاد باشد، بهتر است آن را به صورت تدریجی 
و در بخش های مختلف ارائه داد. با این کار، به طرف مقابل اجازه می دهيد 
تا زمان کافی برای هضم و پردازش خبر ناگوار داش��ته باش��د و همچنين 
احتمال ش��نيدن و یادآوری دقيق اطالعات را افزایش می دهيد. تحقيقات  
در زمينه موقعيت های پزش��كی نش��ان می دهد که طرف دریافت کننده 
خبر )بيمار یا همراهان وی( معموال نيمی از اطالعات ناگوار ارائه ش��ده را 
به خاطر نمی آورند و بنابراین متخصصين باید در نظر داش��ته باش��ند که 
طرف مقابل با ش��نيدن خبر ناگوار در وهله نخس��ت، اطالعات را به طور 
کام��ل دریافت نمی کن��د و اطالعات کليدی و مهم بای��د مجدداً تكرار و 

تأکيد شوند.
اطمين��ان حاصل کنيد که طرف مقابل )والدین، بيمار و اطرافيان وی 
ی��ا بازماندگان فرد متوفی(، اطالعات را درس��ت دریاف��ت کرده و منظور 
ش��ما را دقيقاً متوجه شده است. وی را ترغيب کنيد تا از شما سؤال کند. 
عباراتی مانند "هرجا موردی بود که متوجه نشدید، بگویيد تا دوباره تكرار 
کنم،  مواردی را که تا اینجا گفتم، واضح بود؟" ، "هر س��ؤالی دارید، من 
در خدمت هس��تم" ؛ باعث می شود تا طرف مقابل احساس نكند که شما 

از موضع باال با وی برخورد می کنيد. 
  از کلمات واضح و مصطلح که برای عموم قابل فهم هستند، استفاده 
کنيد. کلماتی مانند مشروطی، افت تحصيلی، خودکشی، سرطان یا مرگ 
کلمات مناسبی هستند چرا که شنونده خبر را با واقعيت مواجه می سازد. 
به یاد داش��ته باش��يد که از ب��ه کار بردن کلمات نامفه��وم و اصطالحات 
اختصاری  اجتناب کنيد. ضمن اینكه اطالعات را به صورت دقيق و واضح 

ارائه می دهيد، لحن همدالنه و مالیم را فراموش نكنيد. 
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مرحل�ه س�وم: ارائه مش�اوره )مواجهه با واکنش ه�ای دریافت 
کننده خبر( :

واکنش های هيجانی از قبيل انكار، س��رزنش، ناباوری و عدم پذیرش، 
از واکنش��های ش��ایع در مقابل ش��نيدن خبر ناگوار می باشند. در چنين 
موقعيتی س��عی کنيد همدل باش��يد و تأس��ف خود را نسبت به موقعيت 
پي��ش آمده اعالم کنيد. معنای این خبر را در بافت خانوادگی، اجتماعی و 
فرهنگ��ی فرد درك کنيد. ضمن بي��ان واقعيت ها به فرد اميد دهيد و او را 
تش��ویق کنيد تا راهكارهاي موجود )در حيطه پزشكی، درمانهای جدید و 

قابل دسترس( را دنبال نماید. 
همانطور که اش��اره شد، ش��نيدن خبر ناگوار، واکنشهای منفی زیادی 
را در فرد برمی انگيزد. واکنش��های اوليه معموال ش��امل خش��م، شوك و 
ناب��اوری، س��رزنش خ��ود و گریه کردن می باش��د. ضمن اینك��ه این نوع 
واکنشهای شدید منفی نس��بت به دریافت خبر ناگوار، معمول و مشترك 
هس��تند، هر فرد )والد، بيمار، بازمانده و ...( واکنش خاص خود را نيز دارد. 
برخی والدین ممكن اس��ت بعد از ش��نيدن خبری که بسيار ناگوار به نظر 
می رس��د، خویش��تن دار و خونس��رد رفتار کنند. برخی دیگر ممكن است 
مش��كل فرزندشان را به عنوان استرس��ی بزرگ تلقی می کنند؛ یا بالعكس 
منطقی آن را بپذیرند. بسياری از والدین برای کاهش استرس ناشی از خبر 
ناگوار، به دوس��تان و سایر اعضای خانواده روی می آورند. واکنش دوستان 
و اطرافي��ان همواره حمایت کننده نيس��ت به طوری که گروهی از والدین 
گزارش کرده اند که 28 درصد اطرافيان بعد از ش��نيدن مش��كل به وجود 
آمده، با حالت ش��وك و تأسف واکنش نشان داده اند. در نتيجه، دوستان و 
س��ایر اعضای خانواده ممكن است واکنش��های سوگ را طی کنند که این 
مسئله نه تنها تنش والدین را کاهش نمی دهد بلكه استرس مضاعفی را بر 
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آنها تحميل می کند. 
گام نخس��ت در مواجهه با واکنش های طرف مقابل، تشویق او به بيان 
احساسات در مورد خبر ناگوار است. سؤالی مانند نگرانی عمده شما مربوط 
به چيس��ت؟ می تواند ترس های طرف مقابل را برای مش��اور آشكار سازد. 
در حالی که مش��اور بای��د در چنين موقعيتی، همدلی کن��د، باید در این 
مورد محتاط باشد که اطمينان بی موقع و نابجا ایجاد نكند. عباراتی مانند 
"همانطور که چهره شما نشان می دهد، شنيدن این خبر برای شما دشوار 
و پرتنش اس��ت و در مورد وضعيت فرزندتان نگران هس��تيد" ، می تواند 

کمك کننده باشد.  
مواجهه با واکنش خشم یا تحریک پذیری: گام نخست در مدیریت 
یك موقعيت دشوار، مدیریت هيجانات است. کارشناس یا متخصصی که با 
خشم طرف مقابل روبرو می شود، باید تالش کند تا آرام و خونسرد باشد و 
به جای تمرکز بر هيجانات خود، هيجانات طرف مقابل را در نظر بگيرد. در 
واقع واکنش خشم، نقابی برای پوشاندن احساس ترس و اضطراب می باشد. 
بهترین و س��اده تری��ن کار در چنين موقعيتی، گوش دادن اس��ت. گوش 
دادن، دو مزیت عمده دارد. نخست اینكه، به طرف مقابل اجازه می دهد تا 
احساساتش را ابراز کند. دوم اینكه، ممكن است مشاور و متخصص به این 
نتيجه برسد که احساس خشم تا حدی ناشی از سوءبرداشت طرف مقابل از 
اطالعات ارائه شده است و بنابراین می تواند اطالعات را شفاف سازی کند. 
اس��تفاده از عبارات همدالنه نيز کمك کنن��ده خواهد بود؛ عباراتی مانند:  
"متأسفم، می دانم شنيدن چنين خبری تا چه حد ناراحت کننده است". 
 مواجه�ه با واکنش ناب�اوری: زمانی که طرف مقابل اظهار می دارد 
که نمی تواند چنين خبری را باور کند، پاسخ همدالنه بهترین گزینه است. 
عباراتی مانند "تصور اینكه فرزند شما دچار این مشكل شده )مشروط شده، 
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اقدام به خودکشی کرده یا ...( ، واقعاً دشوار است، شما اصاًل فكر نمی کردید 
چنين اتفاقی بيفتد" ؛ برای چنين موقعيتهایی مناسب خواهد بود.     

مواجهه با واکنش ش�وك: ش��وك در واقع هيجان نيست بلكه عدم 
وجود هيجان اس��ت که بازتابی از ناتوانی فرد برای درك خبر )و به تبع آن 
عدم احساس هيجان( می باشد. افرادی که خبر ناگواری دریافت می کنند 
اغلب آنچه را که به عنوان "س��نگينی و کند شدن ذهن" توصيف می شود، 
به صورت ناتوانی در تفكر و احساس ضعف در به یادآوردن اطالعات، تجربه 
می کنند. آنچه در اینجا اهميت می یابد، آگاه س��اختن طرف مقابل از این 
نكته اس��ت که حالت ش��وك، در چنين موقعيتی طبيعی بوده و ش��نيدن 
خبر ناگوار ممكن اس��ت یادآوری اطالعات را با مشكل مواجه سازد. عبارت 
همدالنه می تواند بدین صورت باشد : "شنيدن این خبر باید واقعاً دردناك 
و آزاردهنده باشد، شما به زمان نياز دارید تا بتوانيد در مورد آن فكر کنيد، 

چند دقيقه راحت باشيد، بعد دوباره در موردش صحبت می کنيم".
مواجهه با واکنش آش�فتگی و گریه کردن: به احتمال زیاد، طرف 
دریافت کننده خبر ناگوار، بعد از شنيدن خبر می خواهد گریه کند و اشك 
بریزد به خصوص اگر مشاور یا متخصص، محيطی گرم، پذیرا و امن فراهم 
کرده باشد. در چنين موقعيتی، قضاوت مشاور یا متخصص درباره جو حاکم 
بر جلس��ه، می تواند راهكار بعدی را تعيين کن��د. راهكارهایی که می توان 
ارائ��ه داد، متن��وع اند، برخ��ی از آنها عبارت اند از: تعارف کردن دس��تمال 
کاغذی، نزدیكتر ش��دن به طرف مقابل )مسائل فرهنگی و اخالقی باید در 
نظر گرفته ش��وند(، تش��ویق به صحبت کردن در مورد احساس��ات و غيره. 
مشاور یا متخصص باید تا زمانيكه طرف مقابل آرام تر شود، حتی اگر وقت 

جلسه به پایان رسيده، در جلسه حضور داشته باشد. 
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مرحله 4: راهبردهای پيگيری
انتقال اطالعات و دادن خبر ناگوار به پایان  با  وظيفه مشاور یا متخصص، 
نمی رسد. طرف دریافت کننده خبر نيازمند آن است که مورد راهنمایی و 
حمایت قرار گيرد. چنانچه در جایگاه پزشك متخصص هستيد، در مورد 
روشهای درمان بيماری صحبت کنيد و در صورت لزوم فرد را به سيستم های 
حمایتی قابل دسترس ارجاع دهيد. در جایگاه کارشناس مرکز مشاوره، باید 
والدین را تشویق نمایيد تا برای بهبود وضعيت فرزندشان با شما همكاری 
کنند. می توانيد پيشنهاد دهيد تا بعد از مدتی )برای مثال یك هفته بعد( 
جلسه پيگيری ترتيب داده شود تا چنانچه طرف مقابل، در مورد اطالعات ارائه 
شده، سؤال و ابهامی دارد، برطرف گردد. در صورتی که مالقات حضوری ممكن 

نباشد، می توان کار پيگيری را به صورت تلفنی انجام داد.  

خالصه نكات در اطالع رسانی خبر ناگوار:
 با مخاطب خبر ارتباط مؤثر برقرار کنيد. 

 ابتدا اطالعات به صورت کلی بيان شوند تا طرف مقابل آمادگی الزم را برای 
شنيدن جزئيات پيدا کند.

 برآورد کنيد که مخاطب، چه ميزان اطالعات نياز دارد و از شما به عنوان 
یك متخصص چه انتظاری دارد.

 اطالعات را به صورت تدریجی و در بخش های مختلف ارائه دهيد تا مخاطب 
آشفته نگردد.

 از واکنش های پس از دریافت خبر ناگوار آگاه باشيد و برخورد مناسب 
پيشه کنيد.

 کار پيگيری )روشهای درمانی، حمایتی و ...( را به صورت حضوری یا تلفنی 
انجام دهيد.
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