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برقراری ارتباط همدالنه ”طرح پیشگیری از خودکشی مجدد“

ایجبد ارتجبط خَة ٍ اتحبد مبری ثب هزاجغ در ارسیبثی ٍ پیؾگیزی اس
خَدمؾی ًقؼ ثغیبر هْوی داردٍ.قتی چٌیي ارتجبطی ثزقزار هی ؽَد
درهبًگز هی تَاًذ در طی ثحزاى خَدمؾی ،یل هٌجغ قَی اهٌیت ٍ حوبیت
ادراك هی ؽَد مِ احغبط تٌْبیی ػویق هزاجغ را مبّؼ هی دّذ .گبّی
حتی یل ارتجبط درهبًی خَة ٍ هثجت هی تَاًذ ارسؽوٌذ ٍ ًجبت دٌّذُ
سًذگی ثبؽذ .ثٌبثزایيّ ،ذف اٍلیِ ثبیذ ایجبدیل راثطِ درهبًی ثبؽذ .درهبًگز
ثبیذ ثِ ػٌَاى فزدی ادراك ؽَد مِ هی تَاى ثِ اٍ اػتوبد مزد ٍ حوبیت
مٌٌذُ،مبر داى ٍ ،هَجَد ٍ دردعتزط اعت  .در ٍاقغ  ،ثؼذ اس ؽنل گیزی
چٌیي ارتجبطی اعت مِ هی تَاًیذ ثِ ثیوبر مول مٌیذ تب تفنز هؼطَف ثِ
هزه ثِ را ثِ تفنز سًذگی هحَر تغییز دادُ ٍ ٍی را در هغیز حل هغئلِ ٍ
هؾنالتی مِ هَجت افنبر ٍ هیل ثِ خَدمؾی ؽذُ ،قزار دّیذ .ارتجبط اس
ّوبى جلغِ اٍل ٍ اس ّوبى لحظِ ای مِ ثب ثیوبر توبط ثزقزار هی مٌیذ ؽزٍع
ثِ ؽنل گزفتي هی مٌذ تنٌینْبیی مِ در دقبیق اٍل ثِ ایجبد ارتجبط درهبًی
مول هی مٌذ ػجبرت اعت اس:
 هالقبت ثب هزاجغ در یل هحیط راحت ٍ خصَصی
 تَضیح ًقؼ ٍ ّذف خَد اس هصبحجِ ٍ ارسیبثی
 اعتفبدُ اس یل تَى صذای آرام ٍ اطویٌبى ثخؼ
 گَػ دادى فؼبل ثِ داعتبى هزاجغ
 فْن ّوذالًِ ثیوبر ٍ ًؾبى دادى ایي فْن ثِ ثیوبر در قبلت ملوبت ٍ
سثبى ثذى
 حوبیت مٌٌذُ مٌٌذُ ثَدى
 اجتٌبة اس ارائِ راُ حل ّبی عزیغ مِ هوني اعت در ثیوبر احغبط
فْویذُ ًؾذى ایجبد مٌذ
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ّ وچٌیي ثبیذ ثِ ایي ًنتِ تَجِ داؽتِ ثبؽیذ مِ هزاجغ اغلت ًَهیذ
ٍ درهبًذُ اعت ٍ ػذم تجؼیت درهبًی ٍی هوني اعت ثبستبة
ًَهیذی ٍ ثذثیٌی ملی اٍ ثبؽذ .ثٌبثزایي ثبیذ صجَر ٍ ؽنیجب ثبؽیذ ،
ػذم ّونبری ٍی را تحول مٌیذ ٍ ثب ؽفقت ٍ هْزثبًی ثِ صحجت
ّبی اٍ گَػ دّیذ ّ.وچٌیي ،ثخبطز داؽتِ ثبؽیذ مِ در طی مبر
رٍی خَدمؾی ثبیذ دیذگبُ ّبی ؽخصی ،اخالقی ٍ هذّجی خَدرا
در هَرد خَدمؾی مٌبر ثگذاریذ،چَى هبًغ اس ایجبد ارتجبط ثب هزاجغ
ؽذُ ٍ اٍ را اس ؽوب دٍر هی مٌذ.
فزایٌذ اقذاهبت درهبًی ثزای فزد اقذام مٌٌذُ ثِ خَدمؾی در اٍرصاًظ
 پذیزػ ٍ ثجت اطالػبت
ٍ یشیت پشؽل ٍ ارایِ خذهبت درهبًی
 آهَسػ هختصز ثیوبر ٍ ّوزاُ ٍی در صَرت ٍجَد ؽزایط السم
 هؼزفی ثِ مبرؽٌبط عالهت رٍاى ؽْزی
 درخَاعت هؾبٍرُ اس رٍاًپشؽل ثیوبرعتبى
 تزخیص ثیوبر اس اٍرصاًظ ٍ هؼزفی ثِ ثخؼ
 مبرؽٌبط عالهت رٍاى ؽْزی ثیوبر اقذاهبت سیز را اًجبم خَاّذ
داد:
 ثزقزار ارتجبط ّوذالًِ ثب ثیوبر ٍ ّوزاُ
 ارسیبثی ٍضؼیت ٍ ؽذت ثیوبری رٍاًپشؽنی
 اهَسػ هختصز قجل ار تزخیص اس ثیوبرعتبى یب اٍرصاًظ
 ثزقزار  3تب  4جلغِ هؾبٍرُ پظ ار تزخیص در هزمش
ثْذاؽت رٍاى ؽْزی
 پیگیزی تلفٌی ثِ هذت ینغبل
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ثزقزاری ارتجبط حزفِ ای :
•

خَد را ثِ ثیوبر هؼزفی ًوبییذ ٍ اس ثیوبر ثخَاّیذ.

•

آراهؼ خَد را حفظ مٌذ.

•

مِ ثب مبرمٌبى اٍرصاًظ ّونبری مٌذ.

•

ّز هَقغ آهبدگی داؽت ،ؽوب حبضزیذ ثب ٍی صحجت مٌیذ.

•

اس ًگزاًی ّب ٍ فؾبرّبیی مِ هٌجز ؽذ ٍی اقذام ثِ خَدمؾی مٌذ
عئَال مٌیذ.

•

یل ؽًٌَذُ خَة ثبؽیذ.

•

حوبیت مٌٌذُ دلگزم مٌٌذُ ثبؽیذ.

•

راحت ٍ آرام ثبؽیذ.

•

اجبسُ دّیذ اس دالیلی مِ ثبػث ؽذُ هزاجغ اقذام ثِ خَدمؾی مٌذ
صحجت مٌذ.

•

اس ٍی در هَرد هؾنالتی مِ ثیبى هینٌذ عَال مٌیذ تب اگز هبیل
اعت آى را ثبسگَ مٌذ ٍ احغبعبتؼ را ثیبى مٌذ.

•

ثْتز اعت رٍسی یل ثبر یب ّز دٍ رٍس ینجبر ثیوبر را در ثیوبرعتبى
هالقبت مٌیذ
هْبرت ّبی اعبعی گَػ دادى فؼبل :

•

در هقبثل فزدی مِ احغبط افغزدگی یب خَدمؾی دارد ثْتز اعت
عنَت مزدُ ٍ گَػ ثذّین

•

آًْب هحیط اهٌی هیخَاٌّذ مِ تزعْب ٍ اضطزاة ّبیؾبى را ثیبى
مٌٌذ.
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•

در گَػ دادى درعت ،السم اعت مِ ًِ تٌْب ثِ ٍاقؼیت ّبیی مِ
ؽخص ثبسگَ هی مٌذ گَػ دادُ ثلنِ السم اعت ثِ احغبعبتی مِ
ٍرای آى ًْفتِ اعت ًیش گَػ دّین.
مغبًی مِ احغبط خَدمؾی دارًذ ایٌْب را هی خَاٌّذ

•

مغی را ثزای گَػ دادى

•

مغی را ثزای اػتوبد مزدى

•

مغی را ثزای ّوذلی مزدى

•

ًِ تٌْب ؽذىً ،صیحت ؽذى ،یب هَرد ثبسجَیی قزار گزفتي

ٍ قتی پزعتبراى هزاقجتّبی ثْذاؽتی ثِ رفتبرّبی خَدمؾی
هؾنَك هیؽًَذ هَارد سیز ثبیذ ثزرعی ؽًَذ:
 افنبر ٍ احغبعبت فؼلی فزد درثبرُ هزه یب خَدمؾی
ً قؾِ فؼلی فزد ثزای خَدمؾی
 عبختبر حوبیتی ؽخص (خبًَادُ ٍ دٍعتبى)
 ثْتزیي راُ ثزای پی ثزدى ثِ افنبر خَدمؾی در یل فزد ایي اعت
مِ در هَرد خَدمؾی اس اٍعَال مٌین.
 ثز خالف ثبٍر ػوَهی عؤال درثبرُ خَدمؾی ثبػث مبؽتِ ؽذى
افنبر خَدمؾی در عز ؽخص ًویؽَد.
 در حقیقت ایي افزاد خَؽحبل هیؾًَذ راجغ ثِ هَضَع خَدمؾی ٍ
عَاالتی مِ ثب آى دعت ٍ پٌجِ ًزم هیمٌٌذ ثِ صَرت ٍاضح ٍ
هغتقین صحجت مٌٌذ .
 عؤال مزدى درثبرُ افنبرخَدمؾی آعبى ًیغت .ثْتز اعت ثِ
تذریج ثیوبر را ثِ عوت هَضَع عؤال ّذایت مٌیذ.
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 ثزخی اس عَاالت هفیذ ػجبرتٌذ اس:
 آیب احغبط غوگیٌی هیمٌیذ ؟
 آیب احغبط هیمٌیذ مغی ثِ ؽوب تَجِ ًوینٌذ؟
 آیب احغبط هیمٌیذ سًذگی ارسػ سًذُ ثَدى ًذارد؟
 آیب احغبط هیمٌیذ هیخَاّیذ هزتنت خَدمؾی هجذد ؽَیذ؟
ٍ قتی ؽخص احغبط هینٌذ طزف هقبثلؼ درمؼ هیمٌذ.
ٍ قتی ؽخص ثب صحجت درثبرُ احغبعبتؼ احغبط راحتی هیمٌذ.
ٍ قتی ؽخص درثبرُ احغبعبت هٌفی اػ هثل تٌْبیی یب ثیچبرگی
صحجت هیمٌذ.
 چِ مبرّبیی اًجبم دّیذ
 گَػ دّیذّ ،وذلی ًؾبى دّیذ ٍ آرام ثبؽیذ؛
 حوبیتمٌٌذُ ٍ هزاقت ثبؽیذ؛
 هَقؼیت را جذی ثگیزیذ ٍ هیشاى خطز را ارسیبثی مٌیذ؛
 درثبُ اقذامّبی قجلی خَدمؾی عؤال مٌیذ؛
 راُّبی دیگز ثِ غیز اس خَدمؾی را ؽزح ٍ ثغط دّیذ؛
 درثبرُ ًقؾِ خَدمؾی عؤال مٌیذ؛
 ثب فزد قزارداد ػذم خَدمؾی ثجٌذیذ ثِ ایي تزتیت ثزای اٍ فزصت
سًذگی ایجبد مٌیذ؛
 دیگز حوبیتّب را ؽٌبعبیی مٌیذ؛
 اثشار خَدمؾی را اس هیبى ثزداریذ؛
 اقذاهی اًجبم دّیذ ،ثِ ثقیِ خجز دّیذ ٍ مول ثگیزیذ؛
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اگز خطز ثبالعت ،در مٌبر اٍ ثوبًیذ
 چِ مبرّبیی اًجبم ًذّیذ
ٍ ضؼیت را ًبدیذُ ثگیزیذ؛
 ؽَك سدُ یبٍحؾت سدُ ؽَیذ؛
 ثگَییذ ّوِ چیش درعت هیؾَد؛


ثب فزد درجْت اًجبم ایي مبر(خَدمؾی) ثحث مٌیذ؛

 هؾنل را ًبچیش جلَُ دّیذ؛
 قغن ثخَریذ مِ ثِ مغی چیشی ًوی گَییذ؛
 فزد را تٌْب ثگذاریذ؛
ثیوبر را راٌّوبیی مٌیذ مِ ثزای حل هؾنالت خَد در اعزع ٍقت ثِ ًشدیل
تزیي هزمش ثْذاؽت هٌطقِ عنًَت خَد ًشد رٍاًؾٌبط آى هزمش ،هزاجؼِ ٍ اس
خذهبت رٍاًؾٌبختی ثصَرت رایگبى ثْزُ هٌذ گزدًذ .السم اعت ّونبر
هحتزم اٍرصاًظ ثیوبرعتبى ثِ ثیوبر هتذمز ؽًَذ مِ ثب رٍاًؾٌبعبًی مِ اس
هزمش ثْذاؽت ثب اًْب توبط خَاٌّذ گزفت ّونبری ًوبیٌذ
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