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 روانی طب های فوریت یا عاجل واقعات

 تخلیص : داکتر هامش درویشنوشته و 

 
كه باعث ایجاد خطر براي خود هر نوع آشفتگي رفتاري و فكري در طبابت روانی  

 حالت. این گفته میشود«  واقعه ی عاجل یا فوریت روانی »شود،  ميان یا دیگر شخص 
فراتر  ممکنست  پیامد های آنو  دنرخ بده ی كوتاه بسیار یممكن است در مدت زمانها 

 د.نباش  خطرناك هم زیادو بوده از حد انتظار 
های  گوناگون  در معرض تهدید فراد ، سالمت رواني ایتنش امروز ازپرشرایط در 

در حالیکه  .درا حفظ كن خود تعادل و رواني  میکوشدبه نوعي هر انسانی و قرارمیگیرد 
از دست  در برخی از زمینه ها را شوند و تعادل رواني خود از افراد موفق نمي بسیاری 

 !دهندمی
 یكند و او را به جای یرا به شدت مختل مذهن انسان ها،  موارد آشفتگي از یک تعداددر 
آید. در چنین شرایطي  یدرصدد آسیب رساندن به خود یا دیگران برم یرساند که حت مي

 تاخیر در بازگرداندن آرامش از دست رفته،  ل ضرورت می افتدو عاجبه مداخله فوري 
 در پي داشته باشد.را  ناپذیري  هاي جبران ، ممکن است آسیبی فرد 

عوارض ناشي از دادن ، براي كاهش طبیهاي مانند دیگر رشته هم  طبابت روانیدر  
و تشخیص گذاری شدت اوضاع ،ها فوریت  اقدامات جدی در برابرپرخطر،  حالت های

آن، به عنوان یك ضرورت مهم مطرح وابسته به فرآیندهاي  گیری ازبروز پیش هم چنان
 شود. مي
 

است.  ها ترین  آن مهم یکی از خودكشيو  مختلف بوده میتواند  روان فوریت های طب
آسیب رواني، خود های هاي ناشي از بیماري دیگركشي، خشونت یا پرخاشگريهمچنان 

، سوءرفتارهاي جسمي و جنسي و یی زاري، مسمومیت و تداخالت دارو، دیگرآرسانی
مراكز بخش های عاجل د به افرا مراجعه اري از دیگر مواردي است كه باعث آز كودك

 شود. ميروانی 
 

که یکی از عمده ترین اسباب مراجعه بیماران در بخش فوریت ها  یدر خودكش
، این استمطرح « اقدام به خودكشي»و « تهدید به خودكشي» موضوع دو  رامیسازد،

. معموال تهدید به خودكشي در   ندباش« ناموفق»یا « موفق»به صورت تواند  مي اقدامات
بیشتر از مردان است اما اقدام به خودكشي منجر به مرگ در مردان بیشتر از خانم ها 
هاي خوراكي  سمیا ادویه و ، لیت هاتاببیشتر با خوردن  خانم هاشود.  دیده مي خانم ها

هاي  بیشتر با روشدر مردان  یخودكش در حالیکه كنند  یم یاقدام به خودكش
ادویه جات ، استفاده از سالح و خوردن یخود از بلندپرتاب کردن آویزكردن،  حلق
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 . میباشد
 

یا در افراد سالمند ی خصوص همراه با افسردگ به حالت های سایکوز شدید،  یافسردگ
و مصرف  ی، اختالالت شخصیت یخانوادگ کشیده گی های، یجوان، اختالالت دوقطب

 .بوده میتوانند یمهم اقدام به خودکش یها به خصوص موادمحرك از علت هموادمخدر
علت  از آن جایکهخشونت یکی دیگر از مراجعات فوریت های طب روانی است.

یین، نفس پا ، اعتمادبه  ناكامي، ناامیدي، سوءتفاهم را خشونت و پرخاشگري
عواملی نظیر آن تشکیل میدهد،  واقعات فوریت های عاجل پذیري، هذیان، توهم و تحریك

معموال پرخاشگري در بیماران مبتال به اختالالت در این دسته از افراد نادر نیست. 
شدید، ی ذهن یماندگ ، عقبی، اسكیزوفرنیمانند اختالل شخصیت ضداجتماع یروان

شود. اختالل شخصیت  ، بیشتر دیده ميهكنندگان موادمخدر و مصرف یاختالل دوقطب
مصرف  تحت تاثیریا یروان یبیمار طیشدید  یها ، توهمات و هذیانیضداجتماع
 دارد.فراوان تاثیر  یو دیگركشی دیگرآزار واقعاتدر هموادمخدر

افراد  معموآلكنند،  مي یدیگركش ییا حت یكه اقدام به دیگرآزارگری  افراد خشونت
دهند.  یسایر افراد را مورد تهدید قرار مهم  یمانند زنان یا كودكان و در موارد یضعیف

كند  را كه فكر مي فردی، یبدبین ارانویید یاپ مثال ممكن است فرد مبتال به هذیانگونه  به
 وانی با اهمیت است که رسونل طب ربرای پدشمن اوست، از بین ببرد. به همین دلیل 

ار شونده راین  هذیانات تکبه خصوص اگر  بگیرند،تهدید بیماران رواني شدید را جدي 
 باشد. ومخدره استفاده کرده  موادمحرك باشند ویا بیمار مواد

 
  با فوریت های طب روانی : برخورداهتمامات الزم در 

 
غیرمستقیم او را مهار  شودکوشش بر رفتار خود ندارد،  یفرد پرخاشگر کنترل وقتی
س را از دستربرنده . وسایل خطرناك و شودانجام  باید به کمک چند نفراین كار کرد.
خطري میشود . در مواردي كه احساس مو درصدد بحث یا نصیحت نباشی شوددور  بیمار
 .کمک درخواست شود یقانون از مرجعكند،  یمما تهدید

 
 :کنندتوجه  ی ذیلها توصیهبه افراد غیر مسلکی  اتیاز وقوع چنین اتفاق یبراي پیشگیر

 
که احساس ناامیدي بیشتري  ها  در افراد سالمند یا افسرده یخودکش افکاردر مورد ـ  ۱

؛ مثال شودبه تغییر رفتار آنها  یتوجه بیشترالزم است . دعلت را جویا ش بایدکنند،  مي
ی خصوص شكست عاطف ، بهیعاطف ناتكه یكباره دچار هیجا یدختران جوان یرفتارها

،  به مشاور روانی معرفی گرددفكر خودكشي در سر دارد  فردی. اگر شوداند، دقت  شده
قرار  از دسترسش دور و وسایل خطرناك یا داروها ساخته شودمحیط زندگي برایش امن 

 گیرد.
و  تیم کمک رسان عاجلهم به موضوع را ، به سرعت استیدمواجه  یاگر با خودكش ـ۲ 
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 امکانات در مانی در دسترس نداریددهید و كمك بخواهید. اگرباطالع  پولیسهم به 
 باشد. بیمار یتنفس یها به بازبودن راهمتوجه  ،صرف

 
شدن از  پرتتسمم، ، ی؛ خوردن دارو ، خودسوزیبا توجه به نوع اقدام به خودكش ـ۳

 ،است یبدترین نوع خودكشدهید. خودسوزي بهاي اولیه را انجام  كمك امثال آنارتفاع و
 آتش اقدام كنید. خاموش کردندر صورت وقوع آن به سرعت براي 

 
داروي مصرفي  سویهاقدام به خودكشي را جدي بگیرید و حتي اگر مطمئن هستید كه  ـ۴

 زیرا شما از دوزبرسانید  اتاق عاجل نزیک ترین شفاخانهفرد كم بوده است، او را به 
 رید.مسمومیت دارو اطالعي ندا

 
كند به  در مواردي كه فرد پرخاشگر اقدام به حمله به دیگران یا پرتاب وسایل مي ـ۵

كنید خود را در معرض  کوششیا محرك مصرف كرده است،  هخصوص اگر موادمخدر
تان، براي مهار او اقدام نكنید و حتما با  بدني یهدف او قرار ندهید و با توجه به توانای

 تماس بگیرید. پولیس

 !ی معلومات بیشتر لطفآ به سایت های زیر مراجعه کنیدبرا
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