
 المریض بسؤال قم
 ال o  نعم o  میتا؟ كنت لو تمنیت ھل الماضیة، القلیلة األسابیع في .1

No           Yes      In the past few weeks, have you wished you were dead? 

 ال o  نعم o   میتا؟ كنت لو أفضل حالال ونسیك أنھ عائلتك أو تأن شعرت ھل الماضیة، القلیلة األسابیع في .2
 In the past few weeks, have you felt that you or your family would be better Yes No 

   off if you were dead? 

 ال o  نعم o نفسك؟ قتل حول أفكار ساورتك ھل الماضي، األسبوع في .3
In the past week, have you been having thoughts about killing yourself? Yes No 

 ال o  نعم o نفسك؟ قتلت أن وقت أي في أبدا حاولت ھل .4
No  Yes Have you ever tried to kill yourself? 

 :If yes, please describeاوصف ذلكف نعم، الجواب كان إذا

 ?When؟ىمت

 :اآلتي الذھن حدة سؤال طرحب فقم ،سبق مام أي على بنعم المریض أجاب إذا
 ال o  نعم o اآلن؟ نفسك بقتل أفكار تنتابك ھل .5

No Yes Are you having thoughts of killing yourself right now?   

 If yes, please describe :اوصف ذلكفواب نعم، إذا كان الج

 :التالیة الخطوات
 ).5# السؤال لطرح حاجة ھناك لیست( مكتمالً  یُعد المسح فإن ،4 إلى 1 من األسئلة عن "ال"بـ المریض أجاب إذا

ً  األسبقیة السریري للحكم :مالحظة(*  تدخل ألي حاجة ھناك لیست   ).السلبي المسح على دائما

ً  یُعد المسح فإن اإلجابة، رفض أو ،4 إلى 1 من األسئلة من أي عن "نعم"بـ المریض أجاب إذا ً  مسحا  :الحدة درجة لتقییم 5# السؤال اطرح .موجبا
 وشیكة مخاطر على التعرف( حاد موجب مسح =5# السؤال عن "نعم"بـ اإلجابة( 

  .سالمتھ مدى تقییم قبل ینصرف أن للمریض یمكن وال .الذھنیة الصحة اكتمال/سالمةلل سریع تقییم إلى المریض یحتاج •
 .المریض رعایة عن المسؤول السریري الطبیب أو الطبیب ویُخطر الغرفة، من الخطرة األغراض كل وتُزال العین، عن المریض یغیب أن یجب ال •

 ةمحتمل مخاطر على التعرف( حاد غیر موجب، مسح =5# السؤال عن "ال"بـ اإلجابة( 
 مدى تقییم قبل ینصرف أن للمریض یمكن وال .الذھنیة للصحة كامل لتقییم حاجة ھناك كانت إذا ما لتحدید االنتحار من للسالمة مقتضب تقییم إلى المریض یحتاج •

 .سالمتھ
  .المریض رعایة عن المسؤول السریري الطبیب أو الطبیب یُخطر•

 المرضى جمیع إلى المتاحة الموارد تقدم
1-888-628-9454 :باإلسبانیة لتحدثل .TALK 273-800-1 )8255( االنتحار لمنع الوطني الحیاة خط 7/24 •
741-741 الرقم لىإ "HOME" صن أرسل :الخطي األزمات خط 7/24 •

االنتحار خطر كشف أداة
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