براى گفتگو يا درمان مى توانيد با اين مراكز تماس بگیرید:

تلفن هاى امداد و سايت هاى كمك
تلفن امداد سراسرى (٠٢٠ - ٢٢٠٠٦٠)Nationella hjälplinjen
تمام روزها از ساعت  ١٣تا .٢٢
 ،Mindخط تلفنى خودكشى ( ٩٠١٠١)Självmordslinjenو چت:
 mind.se/sjalvmordslinjenتمام ساعات شبانه روز.
 ,Mindخط تلفنى والدين (٠٢٠ - ٨٥٢٠٠٠ )Föräldratelefonen
هر روز از ساعت  ١٠تا .١٥
 ,Mindخط تلفنى سالمندان ( ٠٢٠ - ٢٢٢٢٣٣ )Äldretelefonenهر.
روز از ساعت  ١٠تا .١٥
بريس ( ،)BRISخط تلفنى كودكان  .١١٦١١١تمام روزها به استثنای
چهارشنبه ها از ساعت  ١٤تا  ،٢١چهارشنبه ها از ساعت  ١٧تا .٢١

كه بايد به كجا مراجعه كنيد.
•	درمانگاه ()Vårdcentral
•	مراکزسالمت دانش آموزان .براى نمونه پرستار ( )skolsköterskaيا
مددكار اجتماعى مدرسه (.)skolkurator
• مرکزسالمت دانشجويان ()Studenthälsan
• مرکزخدمات درمانى ادارات وشركت ها ()Företagshälsovård
•	مركز پزشكى جوانان( . )Ungdomsmottagningدر سايت umo.se
اطالعات درمورد مركز درمان خود را پيدا مى كنيد.

در وضعيت اضطرارى به  ١١٢زنگ بزنيد يا به نزديك ترين مركز اورژانس
روان درمانى مراجعه كنيد.

بريس ( ،)BRISخط تلفنى بزرگساالن  -درمورد كودكان ٠٧٧- ١٥٠٥٠٥٠
روزهاى غيرتعطيل از ساعت  ٩تا .١٢
همنوع كشيك (٠٨- ٧٠٢١٦٨٠ )Jourhavande medmänniska
تمام روزها از ساعت  ٢١تا  ٦صبح.

Var sjätte timme tar en medmänniska livet av sig.
Vi kan inte alltid se vem som kommer att göra det.

كشيش كشيك( ، )Jourhavande prästكمك تلفنى از طريق  .١١٢تمام
روزها از ساعت  ٢١تا  ٦صبح .نشانى براى چت:
med
، svenskakyrkan.se/jourhavandeprast
دوشنبه تا پنجشنبه از ساعت  ٢٠تا ٢٤

در هر شش ساعت يك انسان جان خود را مى گيرد .شما مى توانيد تاثیرگذار باشید.

INBJUDAN
TILL
•	راهنماى درمان  )1177 Vårdguiden(.١١٧٧زنگ بزنيد تا كمك بگيريد

mmen till premiärvisning av en film om självmord, inre ensamhet och om hur vi kan rädda liv. Personer
nhet av allvarliga självmordstankar berättar om vad som kan hjälpa. Det blir dessutom diskussion och mingel
äster från media, kulturlivet, politiken, sjukvården, näringslivet och myndigheter.

تلفن کشیک صليب سرخ (٩٠٠٨٠٠ )Röda korsets telefonjour
 ٠٧٧١-يكشنبه تا پنجشنبه از ساعت  ١٥تا .٢١

دوست كشيك  ،چت به نشانى  .Jourhavandekompis.seروزهاى
غيرتعطيل از ساعت  ١٨تا  ٢٢و روزهاى تعطيل از ساعت ١٤ .تا .١٨
 Umo.seبراى جوانان  ١٣تا  ٢٥ساله .طرح پرسش هايى درمورد مسائل
جنسى ،سالمتى و رابطه جنسى.

براى کسب اطالعات بيشتر درباره ى فكر خودكشى ،تنهايى درونى و كمك هايى
september klockan 18.00 – 20.00
كه مى توان دريافت كرد ،مطالب دیگر را در سايت STEGFORLIVET.SE
istallfoajén, Stora Teatern, Göteborg
بخوانید و فيلم “گامى براى زندگى” را تماشا کنید.
et är gratis att delta. O.S.A senast 19 augusti till sarah@suicidprev.com

håg! Tillsammans kan vi minska antalet självmord i Sverige, steg för steg. Det är inte enkelt, men det är livsviktigt.

 hbtqkojan.seچت درمورد مسائل مربوط به دوجنس گرایی و یا همجنس
گرايى.
 .SPESبراى نزديكان كسى كه خودكشى كرده است  ٠٨ -٣٤٥٨٧٣همه
روزه از ساعت  ١٩تا .٢٢

اين بروشور اطالعاتى توسط نهاد جلوگيرى از خودكشى در منطقه غرب و يوتاالند غربى تهیه شده است.

آيا نگران اين هستيد كه كسى از اطرافيان شما در فکر خودكشى باشد؟
معموال سخت است كه بدانيد چه مى توانيد بپرسيد يا چگونه مى توانيد كمك كنيد.
اما شما مى توانيد تنها با نشان دادن اين كه اهميت مى دهيد و کنار آنان هستید،
در این امر تاثیر بگذارید.

تماس بگيريد.
آيا متوجه شده ايد كه يكى از اطرافيانتان حال خوبى ندارد و شايد به نوعى دچار
تغييراتى شده كه شما را نگران كرده است؟ با آن شخص حرف بزنيد .شما مى
توانيد بگوييد  “ :می بينم كه حالت خوب نيست ،ميخواى به من بگى چى شده؟”
بعضى وقت ها يك گفتگو كافى است تا كسى برنامه هاى خود را براى خودكشى
به عقب بياندازد و درنهايت هم از كشتن خود منصرف شود.

اين كه فردی یک بار ،در مقطعی از زندگى خود به فكر خودكشى بيفتد ،چیز
عجیبی نيست .اما چنانچه اين فكر بارها پيش بيايد و بخش بزرگى از زمان را
به خود اختصاص دهد ،امرى جدى است و در آن صورت به كمك نياز خواهد
بود .اين وضعيت اغلب به احساس تنهايى شديد و نااميدى در زندگى مربوط مى
شود .بيشتر كسانى كه به خودكشى فكر مى كنند درواقع نمى خواهند كه بميرند
بلكه نمى دانند كه چگونه از عهده ى زندگى خود بربيايند .درنتيجه مهم است كه
از اطرافيان خود و همچنين شايد از مراكز درمانى كمك دريافت كنند .پرسيدن
درمورد فكر خودكشى خطرناك نيست چون كه براى بيشتر افراد حرف زدن
درمورد احساسى كه دارند ،نوعى آرامش است و آنان را سبک می کند.

نشان دهيد كه اهميت مى دهيد و مى خواهيد گوش کنید.
بپرسيد كه آيا اتفاق خاصى افتاده است .هنگام گفتگو به چشم هايش نگاه كنيد،
سعى كنيد پذيرا (باز) و بدون پيشداورى باشيد .نترسيد اگر سكوتى پيش بيايد .در
اين سكوت ،افكار و احساسات مرور و بازسازى مى شوند .گاهى براى پيشبرد
گفتگو شما نياز به مطرح كردن پرسش هاى روشن داريد“ .ديروز چه كردى؟ تو
مدرسه/سر كار چطورپیش می ره؟” اگر چيزهايى مطرح می شوند كه آن شخص
در زندگى مثبت تجربه كرده ،در باره ی آن ها حرف بزنید و تقويتشان كنيد.

اين چهار گام مى توانند به شما كمك كنند تا با كسى كه حال خوبى ندارد و شايد در
اين فكر است كه به زندگى خود پايان دهد ،گفتگو كنيد.

درمورد خودكشى سئوال کنید.
هنگامى كه این پرسش را مطرح مى كنيد نشان مى دهيد كه آماده گفتگو درمورد فكر
خودكشى هستيد .الزم نيست نگران باشيد كه اين پرسش خطر خودكشى را افزايش مى
دهد .اين تصور بی پایه است .شما مى توانيد بپرسيد “ :تا اين اندازه دشوار است كه
گاهى به فكر پايان دادن به زندگى خود مى افتى؟” و اگر چنين است “ :فكر كرده اى
كه چگونه بايد آن را انجام دهى؟” داشتن نقشه اى کامل و دقیق نشان دهنده ى جدى تر
بودن وضعيت است .اگر آن شخص پیش از این در چنين وضعيتى بوده ،چگونه از
عهده آن برآمده است؟ تمام حرف هاى درمورد خودكشى را جدى بگيريد و هرگز قول
ندهيد كه فكر خودكشى كسى را محرمانه نگه مى داريد.

كمك بگیرید.
تاكيد كنيد كه می توان از متخصصان کمک گرفت و درمورد اين كه چه کمکی
از دست شما بر می آید صحبت كنيد .پيشنهاد كنيد كه براى يافتن كمك همراهى
اش كنيد .در صفحه بعد اطالعاتى درمورد اين كه به كجا مى توانيد مراجعه
كنيد وجود دارد .كارى كنيد كه آن شخص خود را راحت احساس كند .با او
بمانيد و حتما با كسى كه مورد اعتماد اوست تماس بگيريد .هرگز كسى را كه
آماده خودكشى ست تنها نگذاريد .اگر به نظر مى رسد كه آن شخص كنترلى بر
شرايط خود ندارد ،آن را وضعيتى اضطرارى بدانيد و به  ١١٢زنگ بزنيد و يا
به بخش اورژانس روانى ( )psykiatrisk akutmottagningدر نزديك ترين
بيمارستان مراجعه كنيد.

