
ارزیابی خطر خًدکشی معیار
 SAD (Sex- Age-Depression)

ومرٌ  مًضًع ردیف

1+         بلِ        Sex    (   مرد)جىسیت  1

1+          بلِ       Age    (  سال 45سال یا باالی  20زیر )سه  2

1+       بلِ          Depressed mood      خلق افسردٌ   3

1+          بلِ       Previous suicide attempt     سابقٍ اقدام بٍ خًدکشی  4

1+         بلِ        Ethanol abuse    مصرف الکل یا مًاد     5

1+       بلِ          Rational thinking loses   ( وشاوگان آسیب مغسی، اختالل عاطفی، اسکیسيفرویا)فقدان تفکر مىطقی  6

1+         بلِ        Social support  lacking       فقدان حمایت اجتماعی  7

1+        بلِ         Organized plan for suicide       بروامٍ خًدکشی سازماودَی شدٌ   8

1+       بلِ          no spouse    تجرد یا تىُایی     9

1+           بلِ      sicknessجسمی         بیماری یا فقدان سالمت  10

ٍاحذ ایوٌی بیوبر هرکس آهَزضی درهبًی ضْیذ رحیوی



ضْیذ رحیویدرهبًیهرکسآهَزضی ٍاحذ ایوٌی بیوبر 

اقذاهبت ببلیٌی الزم ًورات کل

تحت ًظر در هٌسل بب پیگیری ّبی الزم 2-0

تحت ًظر ٍ بستری در بیوبرستبى 4-3

اسبس برًبهِ هراقبتی هؽوئي تٌظین ضذُ بستری ٍ تحت ًظر ٍیژُ در بیوبرستبى بر 6-5

بستری اجببری در بیوبرستبى بب پیص بیٌی ًیرٍّبی ٍیژُ ٍ اختصبصی برای بیوبر 10-7

 بیوبراًی کِ دٍ هَرد یب بیطتر از هؼیبرّبی خؽر را دارًذ، دستبٌذ ضٌبسبیی بب لیبل زرد در ًظر برای
.گرفتِ ضَد

 ِارزیببی ریسک خَدکطی، در زهبى ارزیببی اٍلیِ پرستبر ٍ در صَرت تغییر ٍظؼیت ببلیٌی بیوبر ًتیج
.در حیي هراقبت در ضیفت ّبی بؼذ در گسارش پرستبری ثبت ضَد



ٍاحذ ایوٌی بیوبر هرکس آهَزضی درهبًی ضْیذ رحیوی

.در هؼرض خؽر خَدکطی ّستٌذSADاقذاهبت پیطگیراًِ در هَاردی کِ بر اسبس هؼیبر 

دسترسی بیوبر بِ دارٍّب کٌترل ضَد ٍ دارٍّب در دسترس بیوبر ًببضٌذ.

 ٍسبیل تیس ٍ برًذُ ٍ سبیر ٍسبیلی کِ اهکبى استفبدُ از آًْب بِ ایي هٌظَر را ٍجَد داضتِ ببضذ، در

.اختیبر بیوبر ًببضذ

 در صَرت هصرف اپیَم در بیوبر، افرادی کِ بب بیوبر ارتببغ دارًذ هحذٍد ضًَذ ٍ بیوبر هراقب هطخص

.ٍهؽوئي داضتِ ببضذ

پٌجرُ ّبی اتبق ٍ سبلي بِ گًَِ ای ببضٌذ کِ اهکبى خَدکطی از آى ٍجَد ًذاضتِ ببضذ .

پرستبر هراقبت کٌٌذُ بصَرت هکرر بر ببلیي بیوبر حعَر یببذ  .

.  ّوراُ بیوبر در صَرت هطبّذُ ػالین ّطذار دٌّذُ پرستبر هربَؼِ را هؽلغ سبزد



ٍاحذ ایوٌی بیوبر هرکس آهَزضی درهبًی ضْیذ رحیوی

اقدامات بعد از خًدکشی در بیمارستان

Aٍارزیابی بالفاصلٍ بعد از حادث:  
:بیوبر را از ًظر صذهبت ٍ جراحبت ٍارد ضذُ بررسی کٌیذ ٍ اؼالػبت زیر را جوغ اٍری کٌیذ

زهبى حبدثِ        1)
. هراقبت کٌٌذُ از بیوبر پرس ٍ جَ کٌیذ/ در هَرد حبدثِ از ّوراُ بیوبر 2)
(     ًبط ٍ فطبر اٍرتَستبتیک –فطبر خَى -تٌفس  -ًبط   -دهب)ػالئن حیبتی بیوبر را کٌترل کٌیذ  3)
 SADارزیببی ًورُ  4)

Bمستىد سازی ي پیگیری:
.   گسارش حبدثِ ببیذ بِ ؼَر کبهل ًَضتِ ضذُ ببضذ 1)
.                      برگِ سیر بیوبری ببیذ بِ پرًٍذُ بیوبر اظبفِ ضَد ٍ ًتبیج ارزیببی ّبی بؼذ از خَدکطی در آى ًَضتِ ضَد2)
.بیوبر جْت ارزیببی تکویلی تَسػ پسضکبى هؼبیٌِ ضَد3)
.بِ پرسٌل ّوِ ضیفتْب اؼالع دادُ ضَد کِ بیوبر خَدکطی داضتِ است ٍ هوکي است در ریسک خَدکطی هجذد ببضذ4)

C : بِ تین هسئَل بررسی ایوٌی بیوبراطالع: 
.  سرپرستبر بخص گسارش ًوبیذ/ پرستبر بالفبصلِ بؼذ از ٍقَع حبدثِ بِ هسئَل ضیفت1)
.       سرپرستبر بخص بالفبصلِ بِ سَپرٍایسر اؼالع دّذ/ هسئَل ضیفت 2)
یب هذیر پرستبری ( آًکبل ٍقبیغ ًبخَاستِ)سَپرٍایسر ببلیٌی در اٍلیي سبػت ٍقَع حبدثِ بِ کبرضٌبس ّوبٌّگ کٌٌذُ ایوٌی بیوبر 3)

.  گسارش ًوبیذ
سبػت بِ هؼبًٍت درهبى اؼالع رسبًی  24کبرضٌبس ّوبٌّگ کٌٌذُ ایوٌی بیوبر حبدثِ را حذاکثر ظرف هذت / هسئَل ایوٌی 4)

.  ًوبیذ


