September 10 2021: WORLD SUICIDE PREVENTION DAY
“Creating Hope Through Action”

Suicide is preventable.

DIMHANS HELPLINE: 91132 58734
mail us at contactdimhansdharwad@gmail.com
TELECOUNSELLING / ONLINE COUNSELLING AVAILABLE

Follow us on DIMHANS Facebook, Twitter and Blog for more information. Check our website https://dimhans.karnataka.gov.in

Why should we be concerned?
* World over more than 700 000 people die by
suicide every year. * 17% are residents of India.
* For every suicide there are many more people
who attempt suicide. * Suicide is the 2nd leading
cause of death for those aged 15-24 years. * Average 381 suicides daily in India. * Over 1.39
lakh deaths due to suicides were recorded
in India in 2019. * Over 90,000 of the people
who died by suicide in 2019 were aged between
18 and 45.

Why do people attempt suicide?
* Anxiety, depression, alcohol use, and other mental
disorders have put a person at risk for suicide. *
Many suicides happen impulsively in moments of
crisis with a breakdown in the ability to deal with
life stresses, such as financial problems, relationship
break-up or chronic pain and illness. * Experiencing
conflict, disaster, violence, abuse, or loss and a sense
of isolation are strongly associated with suicidal behavior. * Vulnerable groups such as refugees and migrants; indigenous peoples; LGBTI persons; and
prisoners also are at high risk.

Some facts about Suicide
* Suicide is a complex behavior, and not a response to one problem that a person is experiencing. * Most suicidal people desperately want to
live; they are just unable to see alternatives to
their problems. * Most suicidal individuals give
definite warnings of their suicidal intentions. *
Suicide can occur across all age, economic, social,
racial and ethnic boundaries. * Surviving family
members not only suffer the trauma of losing a
loved one to suicide, they may themselves be at
higher risk for suicide and emotional problems.

What to do?
People who are suicidal may feel trapped or like a burden to
their family, friends, and those around them. They may feel
like they are alone and have no other options. The COVID19 Pandemic has contributed to increased feelings of isolation and vulnerability. We can all play a role in supporting
those experiencing a suicidal crisis or those bereaved by suicide. Through action, we can all make a difference to someone in their darkest moments. Simply making the time and
space to listen to someone about their experiences of distress or suicidal thoughts can help. Small talk can create a
sense of connection and hope in somebody who may be
struggling. Be a good listener, discuss the problems and solutions, offer support, talk about past achievements and offer
hope for future. Be non judgmental. By creating hope
through action, we can signal to people experiencing suicidal thoughts that there is hope and that we care and want to
support them.

Some signs to look out for
*Talking about wanting to die, feeling hopeless, feeling
trapped, being in unbearable pain, being a burden to others * looking for a way to kill oneself. *using alcohol/
drugs. *acting anxious, agitated, mood swings, anger or
rage. *sleeping too less or too much.*socially withdrawing. *making preparation to die such as writing a letter,
making Will, etc. * any other unusual behaviors.

Immediate actions to take
Take any expression of suicide seriously. Remove
access to lethal means. Do not leave the person
alone.
Seek professional help immediately.

If you are having suicidal thoughts, know that there is help available. Reach out and seek help.
Whatever you are going through is temporary, it will pass, every problem has a solution.
Talk to friends or family or whoever is close to you. Tell them what you are going through.
Call suicide helpline or go to emergency department of any hospital and tell them you are distressed. Seek help from a counsellor/psychologist.

YOU ARE NOT ALONE

ಸೆಪೆಟೆಂಬರ್ 10, 2021: ವಿಶ್ವ ಆತ್ಮಹತ್ೆೆ ತ್ಡೆ ದಿನ
“ಕ್ರಮ ಮೂಲಕ್ ಭರವಸೆಯನನು ಸೃಷ್ಟಟಸನವುದನ”

ಆತ್ಮಹತ್ೆೆ ತ್ಡೆಯಬಹನದನ.

ಡಿಮಾಾನ್ಸಿ ಸಹಾಯವಾಣಿ: 91132 58734
ನಮಗೆ ಬರೆಯರ: contactdimhansdharwad@gmail.com. ಟೆಲ್ಲಕಾನೆಿಲ್ಲೆಂಗ್ / ಆನ್ಸಲೆೈನ್ಸ ಕೌನೆಿಲ್ಲೆಂಗ್ ಲಭೆವಿದೆ

ಹೆಚ್ಚುನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಮಮನನು ವೆಬಸೆೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅನನಸರಸಿ: : https://dimhans.karnataka.gov.in. ನಾವು ಫೆೇಸಬನಕ್, ಟಿವಟರ್, ಬಾಿಗ್,ನಲ್ಲಿ ಕ್ೂಡ ಇದೆಾೇವೆ

ನಾವು ಯಾಕೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೆೇಕ್ನ?

* ಪ್ರಪ್ೆಂಚದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 700,000 ಕ್ೂೂ ಹೆಚನು ಜನರನ ಆತ್ಮಹತ್ೆೆಯೆಂದ
ಸಾಯನತ್ಾಾರೆ. ಈ ಸೆಂಖ್ೆೆಯಲ್ಲಿ 17% ಭಾರತ್ದ ನಿವಾಸಿಗಳು. * ಪ್ರತಿ
ಆತ್ಮಹತ್ೆೆಗೆ ಇನೂು ಅನೆೇಕ್ ಜನರನ ಆತ್ಮಹತ್ೆೆಗೆ ಪ್ರಯತಿುಸನತ್ಾಾರೆ. *

ಆತ್ಮಹತ್ೆೆಯನ 15-24 ವರ್ಷ ವಯಸಿಿನವರ ಸಾವಿಗೆ ವಿಶ್ವದ 2 ನೆೇ ಪ್ರಮನಖ
ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. * ಭಾರತ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ 381 ಜನರನ ಆತ್ಮಹತ್ೆೆಯೆಂದ
ಸಾಯನತ್ಾಾರೆ. * 2019 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ್ದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ೆೆಗಳೆಂದ 1.39 ಲಕ್ಷಕ್ೂೂ

ಹೆಚನು ಸಾವುಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ, ಆತ್ಮಹತ್ೆೆಯೆಂದ ಸಾವನುಪ್ಪಿದ
90,000 ಕ್ೂೆಂತ್ ಹೆಚನು ಜನರನ 18 ರೆಂದ 45 ವಯಸಿಿನವರನ.

ಜನರನ ಏಕೆ ಆತ್ಮಹತ್ೆೆಗೆ ಪ್ರಯತಿುಸನತ್ಾಾರೆ?

ಆತ್ೆಂಕ್, ಖಿನುತ್ೆ, ಮದೆಪಾನ ಮತ್ನಾ ಇತ್ರ ಮಾನಸಿಕ್ ಅಸವಸಥತ್ೆಗಳು
ವೆಕ್ಾಯನನು ಆತ್ಮಹತ್ೆೆಗೆ ತ್ಳುುತ್ಾದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸೆೆಗಳು, ಸೆಂಬೆಂಧಗಳ
ಸಮಸೆೆ ಅಥವಾ ದಿೇರ್ಷಕಾಲದ ನೊೇವು ಮತ್ನಾ ಅನಾರೊೇಗೆದೆಂತ್ಹ
ಒತ್ಾಡಗಳನನು

ಎದನರಸನವ

ಸಾಮಥೆಷದ

ಕ್ನಸಿತ್ದಿೆಂದಾಗಿ

ಅನೆೇಕ್

ಆತ್ಮಹತ್ೆೆಗಳು ಸೆಂಭವಿಸನತ್ಾವೆ. ಸೆಂರ್ರ್ಷ, ವಿಪ್ತ್ನಾ, ಹಿೆಂಸೆ, ನಿೆಂದನೆ, ನರ್ಟ
ಅಥವಾ

ಪ್ರತ್ೆೆೇಕ್ತ್ೆಯನನು

ಅನನಭವಿಸನವುದನ

ಆತ್ಮಹತ್ೆೆಗೆ

ಕಾರಣವಾಗಬಹನದನ. ನಿರಾಶ್ರರತ್ರನ, ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಷಕ್ರನ, ಎಲಜಿಬಿಟಿಐ
ವೆಕ್ಾಗಳು ಮತ್ನಾ ಕೆೈದಿಗಳು ಆತ್ಮಹತ್ೆೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುನ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದಾಾರೆ.

ಆತ್ಮಹತ್ೆೆಯ ಬಗೆೆ ಕೆಲವು ಸೆಂಗತಿಗಳು.

* ಆತ್ಮಹತ್ೆೆ ಒೆಂದನ ಸೆಂಕ್ೇಣಷ ನಡವಳಕೆ. ವೆಕ್ಾಯನ ಇದನ ಒೆಂದನ ಸಮಸೆೆಯ

ನಾವು ಏನನ ಮಾಡಬೆೇಕ್ನ?

ಆತ್ಮಹತ್ೆೆ ಮಾಡಿಕೊಳುುವ ಜನರನ ತ್ಮಮ ಕ್ನಟನೆಂಬ, ಸೆುೇಹಿತ್ರನ ಮತ್ನಾ ತ್ಮಮ

ಫಲ್ಲತ್ಾೆಂಶ್ವಲಿ. * ಹೆಚ್ಚುನ ಆತ್ಮಹತ್ೆೆಯ ಜನರನ ಬದನಕ್ಲನ ಬಯಸನತ್ಾಾರೆ,

ಸನತ್ಾಮನತ್ಾಲ್ಲನವರಗೆ ಹೊರೆಯೆಂತ್ೆ ಭಾವಿಸನತ್ಾಾರೆ.ಅವರನ ಏಕಾೆಂಗಿ ಮತ್ನಾ ಬೆೇರೆ

* ಹೆಚ್ಚುನ ವೆಕ್ಾಗಳು ತ್ಮಮ ಆತ್ಮಹತ್ೆೆಯ ಉದೆಾೇಶ್ಗಳ ಬಗೆೆ ಖಚ್ಚತ್ವಾದ

ಪ್ರತ್ೆೆೇಕ್ತ್ೆ ಮತ್ನಾ ದನಬಷಲತ್ೆಯ ಭಾವನೆಗಳನನು ಹೆಚ್ಚುಸಿದೆ. ಆತ್ಮಹತ್ೆೆ

ಆದರೆ ಸಮಸೆೆಗಳಗೆ ಪ್ರಹಾರಗಳನನು ಹನಡನಕ್ಲನ ಅವರಗೆ ಸಾಧೆವಾಗನತಿಾಲ.ಿ

ಆಯ್ಕೂಗಳಲಿ ಎೆಂದನ ಅವರನ ಭಾವಿಸನತ್ಾಾರೆ. COVID-19 ಸಾೆಂಕಾರರ್ಮಕ್ವು

ಎಚುರಕೆಗಳನನು ನಿೇಡನತ್ಾಾರೆ. * ಎಲಾಿ ವಯಸಿಿನ, ಆರ್ಥಷಕ್, ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಮತ್ನಾ

ಆಲೊೇಚನೆಗಳನನು ಅನನಭವಿಸನತಿಾರನವ ಜನರನನು ನಾವು ಬೆೆಂಬಲ್ಲಸಬಹನದನ.

ಜನಾೆಂಗಿೇಯ ಸಮನದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ೆೆ ಸೆಂಭವಿಸಬಹನದನ. * ಬದನಕ್ನಳದ

ನಮಮ ಬೆೆಂಬಲದ ಮೂಲಕ್, ನಾವೆಲಿರೂ ಅವರ ಕ್ರ್ಟಕ್ರ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ವೆತ್ಾೆಸವನನು

ಆಘಾತ್ವನನು ಅನನಭವಿಸನವುದನ ಮಾತ್ರವಲಿ, ಆತ್ಮಹತ್ೆೆ ಮತ್ನಾ ಮಾನಸಿಕ್

ನಮಮ ಸಮಯವನನು ನಿೇಡಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹನದನ. ನಮಮ ಸಣಣ ಮಾತ್ನ

ಕ್ನಟನೆಂಬದ

ಸದಸೆರನ

ಆತಿೀಯರನನು

ಆತ್ಮಹತ್ೆೆಗೆ

ಕ್ಳೆದನಕೊೆಂಡ

ಸಮಸೆೆಗಳಗೆ ಅವರನ ಹೆಚ್ಚುನ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದಾಾರೆ.

ಮಾಡಬಹನದನ.ಅವರ ಸೆಂಕ್ಟ ಅಥವಾ ಆತ್ಮಹತ್ೆೆಯ ಆಲೊೇಚನೆಗಳನನು ಕೆೇಳಲನ
ಅವರಗೆ ಭರವಸೆ ನಿೇಡಬಹನದನ. ಸಮಸೆೆಗಳನನು ಚಚ್ಚಷಸಿ. ಪ್ರಹಾರ ಮತ್ನಾ

ಬೆೆಂಬಲ ನಿೇಡಿ. ಹಿೆಂದಿನ ಸಾಧನೆಗಳ ಬಗೆೆ ಮಾತ್ನಾಡಿ. ಭವಿರ್ೆದ ಭರವಸೆಯನನು

ಗಮನಿಸಬೆೇಕಾದ ಕೆಲವು ಚ್ಚಹೆುಗಳು.

*ಸಾವಿನ ಬಗೆೆ ಮಾತ್ನಾಡನವುದನ. *ಹತ್ಾಶ್ ಭಾವನೆ. *ಸಹಿಸಲಾಗದ ನೊೇವು.

ನಿೇಡಿ. ನಾವು ಅವರ ಬಗೆೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸನತ್ೆಾೇವೆ ಮತ್ನಾ ಅವರಗೆ ಬೆೆಂಬಲ ನಿೇಡಲನ
ಬಯಸನತ್ೆಾೇವೆ ಎೆಂದನ ಅವರಗೆ ತಿಳಸಿ.

*ಆತ್ಮಹತ್ೆೆಗೆ ದಾರಗಳನನು ಹನಡನಕ್ನವುದನ. *ಮದೆವನನು ಬಳಸನವುದನ. *ಆತ್ೆಂಕ್,

ತ್ಳಮಳ, ಮನಸಿಥತಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಕೊೇಪ್ ಅಥವಾ ಕೊೇಪ್ದಿೆಂದ ವತಿಷಸನವುದನ.
*ತ್ನೆಂಬಾ ಕ್ಡಿಮೆ ಅಥವಾ ಹೆಚನು ನಿದೆಾ ಮಾಡನವುದನ. *ಸಾಮಾಜಿಕ್ವಾಗಿ

ಪ್ರತ್ೆೆೇಕ್ಸನವುದನ. *ಸಾಯಲನ ತ್ಯಾರ ಮಾಡನವುದನ (ಪ್ತ್ರ ಬರೆಯನವುದನ, ವಿಲ

ತ್ೆಗೆದನಕೊಳುಬೆೇಕಾದ ತ್ಕ್ಷಣದ ಕ್ರಮಗಳು.

ಆತ್ಮಹತ್ೆೆಯ ಯಾವುದೆೇ ಸೂಚನೆಯನನು ಗೆಂಭೇರವಾಗಿ ಪ್ರಗಣಿಸಿ. ಎಲಾಿ

ಅಪಾಯಕಾರ ವಿಧಾನಗಳನನು ತ್ೆಗೆದನಹಾಕ್. ವೆಕ್ಾಯನನು ಏಕಾೆಂಗಿಯಾಗಿ ಬಿಡಬೆೇಡಿ.

ಮಾಡನವುದನ, ಇತ್ಾೆದಿ). * ಯಾವುದೆೇ ಇತ್ರ ಅಸಾಮಾನೆ ವತ್ಷನೆಗಳು.

ತ್ಕ್ಷಣ ಸಹಾಯ ಪ್ಡೆಯರ.

ನಿೇವು ಆತ್ಮಹತ್ಾೆ ಆಲೊೇಚನೆಗಳನನು ಹೊೆಂದಿದಾರೆ, ಸಹಾಯ ಲಭೆವಿದೆ ಎೆಂದನ ತಿಳಯರ. ಸಹಾಯ ಪ್ಡೆಯರ. ನಿೇವು ಎದನರಸನತಿಾರನವ
ಯಾವುದೆೇ ಸಮಸೆೆ ತ್ಾತ್ಾೂಲ್ಲಕ್, ಪ್ರತಿಯೆಂದನ ಸಮಸೆೆಗೂ ಪ್ರಹಾರವಿದೆ. ಸೆುೇಹಿತ್ರನ ಅಥವಾ ಕ್ನಟನೆಂಬದೊೆಂದಿಗೆ ಮಾತ್ನಾಡಿ. ನಿೇವು
ಏನನನು ಅನನಭವಿಸನತಿಾದಿೇಾ ರ ಎೆಂದನ ಅವರಗೆ ತಿಳಸಿ. ಆತ್ಮಹತ್ೆೆ ಸಹಾಯವಾಣಿಗೆ ಕ್ರೆ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೆೇ ಆಸಿತ್ೆರಯ ತ್ನತ್ನಷ
ವಿಭಾಗಕೊ ಹೊೇಗಿ ಮತ್ನಾ ನಿೇವು ತ್ೊೆಂದರೆಗಿೇಡಾಗಿದಿಾೇರ ಎೆಂದನ ತಿಳಸಿ. ಮಾನಸಿಕ್ ಆರೊೇಗೆ ವೃತಿಾಪ್ರರೆಂದ ಸಹಾಯ ಪ್ಡೆಯರ.
ನಿೇವು ಒಬಬೆಂಟಿಯಾಗಿಲಿ

