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اختالل دو قطبی چیست؟

وردانمبیندراختاللاین.استروان پزشکیبیمارییکوخلقیاختاللنوعیدوقطبیاختالل
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بیماریاینازبخشی.می شوندخلقشدیدتغییراتدچاربیماریاینبهمبتالافراد.می کندپیدا

مارانبیاینامادارد،وجودافسردگیاختاللدرکهشکلهمانبهتقریباًاست،افسردگیدوره های

دارد؛امنشیدایینیمهیاشیداییکهمی کنندتجربهراسرخوشیازدوره هاییافسردگی،برعالوه

.می رودکاربهشدهیادعنواندوازیکیعالئم،مدتوشدتبهبسته
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عالئم اختالل دو قطبی
عالئم دوره شیداییعالئم دوره افسردگی

روحی

احساس غمگینی که از بین نمی رود

احساس نیاز به گریه کردن بدون هیچ دلیلی

از دست دادن تمایل و رغبت به همه چیز

می بردیدقبالً لذتکهچیزهاییعدم لذت بردن از

احساس بی قراری و آشفتگی

از دست دادن اعتماد به نفس

احساس بی ارزشی و ناامیدی

زودرنجی و تحریک پذیری

فکرکردن به خودکشی

روحی

بسیار شاد و مهیج

ی شما  عصبی و برانگیخته شدن توسط کسانی که در خوش بین

شریک نمی شوند

احساس برتر بودن بیش از اندازه



عالئم اختالل دو قطبی
شیداییدورهعالئمافسردگیدورهعالئم

فکرینظراز

امیدوارانهومثبتکردنفکرقدرتدادندستاز

سادهموارددرحتیتصمیم گیریقدرتدادندستاز

کردنتمرکزدرمشکل

فکرینظراز

مهیجوجدیدایده هایازپر

دیگرایدهیهایدهیکازپریدن

دیگرافرادکهصداهاییشنیدن

نمی شنوند

جسمینظراز

وزنواشتهاشدنکم

خوابیدنمشکل

موقعاززودترشدنبیدار

کاملخستگیاحساس

یبوست

جنسیرابطهداشتنبهتمایلعدم

جسمینظراز

خوابیدنازناتوانیامیلبی

انرژیپر

جنسیرابطهبهتمایلافزایش



عالئم اختالل دو قطبی
شیداییدورهعالئمافسردگیدورهعالئم

رفتارینظراز

تیح-کارهارساندنپایانبهوشروعدرمشکل

روزمرهکارهای

وگریهبهنیازاحساسیاوزیادکردنگریه

گریستنتواناییعدم

افرادبامواجههازپرهیز

رفتارینظراز

واقعیغیروبلندپروازانهریزی هایبرنامه

جوشوجنبپروفعالبسیار

معمولنارفتارهای

متوجهاستممکندیگران–سریعزدنحرف

.نشوندشماصحبتهای

اربمصیبتنتایجباگاهیوعجوالنهتصمیمات

ولخرجی

زیادصمیمیتاحساس

احساساتحدازبیشبروز
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انواع اختالل دو قطبی

Iاختالل دوقطبی •

.ی کندشیدایی و افسردگی با هم را تجربه ممختلط ه دوربیماران در این اختالل گاه یک دوره شیدایی یا یک 

IIاختالل دوقطبی •

دارد؛ بیماران در این اختالل دست کم یک دوره افسردگی و یک Iدوقطبی اختاللاین اختالل شکل خفیف تری از 
.دوره شیدایی خفیف را تجربه می کنند

اختالل خلق ادواری •
م در این اختالل، شخخ  داخار عالئخ   . این اختالل نوع مزمن اختالل دوقطبی است که دو سال به طول می انجامد

شخ  در .دمی شوننشیب هااطرافیان بیمار معموالً متوجه فراز و . پی درپی اما خفیف، افسردگی و شیدایی می شود
کنخد و  خالل دوره های نشیب خُلقی ممکن است غمگین باشد، احساس بی کفایتی کنخد، از دیگخران کنخاره گیخری    

تماد ؛ در خالل دوره های فراز خُلقی ممکن است پرسرو صدا، بیش از حد با اعبخوابدشبانه روزساعت های زیادی در 
.به نفس و از لحاظ اجتماعی راحت و معاشرتی باشد و به خواب کمی نیاز داشته باشد



(دقیقه10)معرفی مربی و شرکت کنندگان -1

(دقیقه5)آموزشیبرنامه معرفی -2

(دقیقه10)تعریف اختالل دوقطبی -3

(دقیقه20)عالئم و نشانه های اختالل دوقطبی -4

(دقیقه10)انواع اختالل  دوقطبی -5

(دقیقه20)دوقطبی اختالل درمان -6

(دقیقه15)خودمراقبتی در بیماران دو قطبی -7

(دقیقه10)سناریو -8



درمان های اختالل دو قطبی

داروها

خلقتثبیت کنندهداروهای•

کاربامازپینوسدیموالپروات،لیتیوم•

داروهاازاستفادهزماندرمراقبت ها•

شیردهیوحاملگیدراستفاده•



درمان های اختالل دو قطبی

اجتماعیحمایت هایدریافتوروانشناختیدرمان های

خانواده ودوقطبیاختاللبهمبتالبیمارانبهحمایتارائه•

کردعملبهبودوبیمارانشدنبستریمیزانکاهشخلق،تثبیتافزایش•

درمانگرکاریاومددکار،روان شناسیکازگرفتنکمک•

شناختی–رفتاریدرمان•

شناختیروانآموزش•

خانوادهبرایشناختیروانآموزش•



درمان های اختالل دو قطبی

(الکتروشوک)سایر درمان ها 

الئم شدید در شرایطی که درمان های دارویی قادر به کنترل اختالل نباشند و یا سرعت کافی برای کنترل ع•

وک گزینخه  از قبیل روان پریشی و یا افکار خودکشی برخوردار نداشته باشند، ممکن است درمان با الکتروشخ 

.باشدمناسبی 

. استمناسببسیار شیدایی ودرمان با الکتروشوک برای مداوای دوره های شدید افسردگی •

.بوداختالل دیرپای حافظه عارضه ای است که در گذشته باعث نگرانی بسیاری •
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خودمراقبتی در بیماران دو قطبی

ندبیاموزدرباره اختالل دوقطبی •
فرد به گرفتن کمک تشویق شود•
بیماری عزیزتان را درک کنید•
صبور بودن•
بپذیریدمحدودیت دوست یا عضو خانواده تان را •
بپذیریدمحدودیت های خودتان را •
دهیداضطراب را کاهش •
با او ارتباط مؤثر برقرار کنید•



راه های برقراری ارتباط مناسب

:کننداستفادهبیمارباکردنبرقرارارتباطبرایزیرجمالتازمی توانندخانواده

.هستماینجاتوبهکمکبرایمننیستی،تنهامسیرایندرتو•
فکاراواحساساتباعثکهاستبیماریاینوداریواقعیبیمارییکتوکهمی دانممن•
.می شودتو
.کردخواهدتغییرمی کنی،احساستوکهروشیاماباشی،نداشتهباوراالناستممکن•
بهومی کنممراقبتتوازاماکنم،درکراتواحساسدقیقاًنباشمقادرمناستممکن•
.کردخواهمکمکتو
.استمهممنبرایتوزندگیوهستیمهممنبرایتو•
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سناریوی بیمار دوقطبی
او در حال حاضر با مادرش زندگی می کند و دوست دارد هراخه زودتخر از ایخن    . ساله مطلقه است40بیمار آقای 

ر معمول را فرد ایفا کننده نقش می بایست دو حالت افسردگی و خوشحالی بیش از حد و غی. وضعیت خارج بشود
.نقش در قالب دو روز کامال متفاوت انجام می شود. نشان بدهد

روز اول فرد نقش بیمار ظاهر آشفته دارد، خواب آلود است و مرتب خمیازه می کشخد، موهخای بخه هخم ریختخه و      
:برای او دنیا تمام شده و جمالتی مانند زیر را بیان می کند. لباس نامرتبی دارد
دنیا ارزشی نداره  

حال ندارم کاری انجام بدهم
اگر می مردم بهتر بود

اه فایده داره این زندگی
ند که بدون دلیل می خندد و جمالتی را بیان می ک. روز دوم فرد حالت نشاط غیر قابل توجیهی را نشان می دهد

:واقعیت ندارد یا کارهایی را اعالم می کند که انجام داده که در سطح بسیار باالیی هستند
من بازیکن تیم ملی بودم االن هم می خواهم بروم برزیل برای مربی گری فوتبال

من خودم با ترامپ دوستم دیشب زنگ زد کلی باهم صحبت کردیم
.اگونگی ارتباط با بیمار دو قطبی و دادن آموزش الزم را مطابق با راهنمای آموزشی انجام دهید



نکات مهم 

.فرد در روز اول عالئم افسردگی را تجربه می کند-1

.در روز دوم فرد عالئم شیدائی را تجربه می کند-2

.شناسایی عالئم یکی از نکات مهم در تشخی  این اختالل است-3

. اگر این عالئم را در فردی دیدیم برای کمک به وی اقدام کنیم-4



زندگی آموختنی است، آن را بیاموزیم


