
 اورژانسهای روانپزشکی



 خودکشی

 Suicide:یک کلمه التین است 

 

 

 

Chronic suicide :خودکشی مزمن 



 واژه های در برگیرنده افکار و اعمال خودکشی

 Aborted suicidal attempt :خودکشی بی نتیجه 

 

Delibrate self harm  :اسیب عمدی 

 

Suisidal ideation :افکار خودکشی 

 

Suicidal attempt تالش برای خودکشی 



 اپیدمیولوژی

 در صد هزار نفر خودکشی 25کشورهای باالی: 

 لیتوانی کره جنوبی سریالنکا روسیه 

 

 در صد هزار نفر خودکشی 10کشورهای کمتر از: 

پرتقال هلند استرالیا اسپانیا افریقای جنوبی مصر 



 اپیدمیولوژی

 در صد  6حدود :92امار خودکشی ایران در سال
هزار نفر بوده وبیشترین تعداد در استانهای تهران  

کرمانشاه گیالن بوده و کمترین در استانهای 
خراسان شمالی و جنوبی و کهکیلویه بویراحمد 

 دیده شد



 ریسک فاکتورها

جنسیت 

سن 

نژاد 

مذهب 

تاهل 

اشتغال 

بیماری جسمی 



 ریسک فاکتورها

سالمت روان 

اقدام به خودکشی قبلی 

 



 علت شناسی

تقسیم بندی انواع خودکشی:تئوری دورکیم 

Egoistic 

Altruistic 

anomic 



 علت شناسی

از نظر روانشناسی: 

به وقوع پیوستن رویاها 



 علت شناسی

از نظر بیولوژیک: 

کاهش غلظت متابولیتهای سروتونین 



 رفتارهای شبه خودکشی

خودزنی و اسیب به خود بدون قصد مرگ 



 پیشگویی اقدام به خودکشی





 دیگر اورژانسهای روانپزشکی

 یک اختالل در فکر احساسات یا عملکرد که نیاز به
 مداخله فوری داشته باشد

 

 

 





 اختالل طبی با عالیم روانپزشکی

شروع حاد 

اولین حمله 

سن باال 

بیماری طبی اخیر 

مصرف مواد 

اختالل حسی غیر شنوایی 

عالیم سیستم عصبی 

عالیم شناختی 

 



 بیمار تهاجمی

سایکوز ناشی از مواد 
اختالل شخصیت ضد اجتماعی 
اسکیزوفرنی 
عفونتهای سیستمیک 
بدخیمیهای مغز 
وسواس ناتوان کننده 
اختالالت شخصیتی 
اختالل تجزیه ای 
اختالالت جنسی 
صرع ناحیه تمپورال 
اختالل دوقطبی 



 نحوه برخورد با بیمار تهاجمی

سایکو تراپی 

درمان دارویی 

مهار فیزیکی 





 سندرم نورولپتیک بدخیم

ناشی از مصرف انتی سایکوتیکها 

 



 عالیم

سفتی و دیستونی :عالیم حرکتی رفتاری
 عضالنی سکوت بی قراری

افزایش دمای بدن تعریق  :اختالل سیستم اتونوم
 زیاد افزایش نبض و فشار خون

افزایش گلبولهای سفید :تغییرات ازمایشگاهی
کراتین فسفوکیناز انزیمهای کبدی میوگلوبولین 

 پالسما اختالل عملکرد کلیه



 درمان



 دلیریوم

 کاهش ناگهانی هوشیاری وشناخت بخصوص
 نقص در توجه وتمرکز

اختالل خواب 

اختالل در سایکوموتور 

تهدید کننده حیات 


