
خود مرا قبتی در اختالل دو قطبی: عنوان

سلیمان یوسف زاده: تهیه کننده 



بسم هللا الّرحمن الّرحیم



:قطبیدواختالالت

اختالالتازDSM-5درمرتبطاختالالتوقطبیدواختالل

نجاندهگفصلایندرکههاییتشخیصاندشدهجداافسردگی

خلق،اختاللII،دوقطبیIقطبیدو:ازعبارتنداندشده

یطمرتاختالالتوقطبیدو،اختالل(تایمیسیکلو)ادواری

یکازناشیاختاللوقطبیدو،اختاللموادداروازناشی

اختالالتوقطبیدواختالالتدیگر،سایرطبیبیماری

.ینمعنامرتبطاختالالتوقطبیدومشخص،اختاللمرتبط





:تعریف اختالل دو قطبی

درختاللااین.استروان پزشکیبیمارییکولقیخ  اختاللنوعیدوقطبیاختالل

دورهآخردربه طورمعمولومی شودمشاهدهاندازهیکبهزنانومردانبین

دچاریبیماراینبهمبتالافراد.می کندپیداتظاهرسالیبزرگ اوایلیانوجوانی

لقیشدیدتغییرات بهت،اسافسردگیدوره هایبیماریاینازبخشی.می شوندخ 

برعالوهبیماراناینامادارد،وجوداساسیافسردگیاختاللدرکهشکلهمان

یا(مانیا)شیداییکهمی کنندتجربهنیزراسرخوشیازدوره هاییافسردگی،

وانعندوازیکیعالئم،مدتوشدتبه بستهدارد؛نام(هیپومانیا)نیمه شیدایی

فشعسرخوشی،ازعالئمیشخصبیماری،ازدورهایندر.می رودکاربهیادشده

.می کنندتجربهرابااللذتو



:ادامه تعریف اختالل دو قطبی

است،اللاختاینتعیینکنندهویژگیهایاصلیترینازومیکندتجربهبیماریایندرفردکهشیداییوسرخوشیعالئم

:ازعبارتاند

میگویندذیرتحریکپیاباالُخلقآنبهکهمیکنندتجربهرازیادیخشمیاشادیشیداییدورهدرافراد:زیادخشمیاشادی.

نمیشوندبندجایکعبارتیبهبگیرند،آرامجایکنمیتواننددورهایندرافراد:جسمیبیقراری.

مورددرمدامیاوکنندصحبتبیپردهترورکتردورهایندرافراداستممکن:پرحرفیوکالمدربیپردگی

.بزنندحرفزیادخیلیوتکراریموضوعات

ختیبهسبهطوریکهبپرند،دیگرموضوعرویموضوعیازکردنصحبتهنگاماستممکنبیماراناین:افکارپرش

.میگویندافکارپرشحالتاینبه،.کرددنبالراهاآنصحبتمیتوان

درتساعسهحدودبیمارانایناستممکنبهعنوانمثال.شودکمبیمارانخواببهنیازدورهایندراستممکن:کمخوابی

.باشندسرحالامابخوابندشبانهروز

افرادسایرهبنسبتودارندخاصیاستعدادهایوتواناییهاکهباشندداشتهاعتقادافرادایناستممکن:کاذباعتمادبهنفس

.میدهنددستازراخودتواناییازواقعیارزیابیعبارتیبه.بزنندغیرعادیاعمالبهدستوهستند؛برتر



:قطبیادامه تعریف اختالل دو 

نسبتارخودتوجهمیتواندبهسختیفردشیداییدورهدر:پایینذهنیتمرکز

.شودمیمنحرفبهآسانیاوتوجهعبارتیبهکند؛متمرکزخاصیموضوعبه

باحدیتااستممکندورهایندرافراد:دردسرسازاجتماعیفعالیتهای

شوند،هاآنمزاحمتباعثکهباشندداشتهرفتوآمدومعاشرتدیگران

یناشوند،بیتوجهدارد،رفتارشانواعمالکهنتیجهایبهنسبتهمچنین

ورخطرپرانندگیولخرجی،نسنجیده،جنسیرفتارهایشاملمیتواندرفتارها

.باشدنیزبیمباالترفتارهایسایر



:انواع اختالالت دو قطبی

لحاظزادوقطبیاختالالت.هستنددوقطبیاختالالتویژگیاصلی ترینشد،ذکرکهشیداییعالئم

دوقطبیاختالل،Iدوقطبیاختاللشاملآناصلی ترشکلسهکهمی شونددیدهشکلچندینبهتشخیصی

IIلقاختاللو .استادواریخ 

:Iقطبیدواختالل
تجربهراهمباافسردگیوشیداییمختلطدورۀیکیا(مانیا)شیداییدورهیکگاهاختاللایندربیماران

.می کند

:IIدوقطبیاختالل
افسردگیدورهیکدست کماختاللایندربیماراندارد؛Iدوقطبیاختاللازخفیف تریشکلاختاللاین

.می کنندتجربهرا(هیپومانیا)خفیفشیداییدورهیکو



:ادامه انواع اختالالت دو قطبی

:اختالل ُخلق ادواری

ایندر.می انجامدطولبهسالدوحداقلکهاستدوقطبیاختاللمزمننوعاختاللاین

بیمارناطرافیا.می شودشیداییوافسردگیخفیفاماپی درپیعالئمدچارشخصاختالل،

لقینشیبدوره هایخاللدرشخصمی شوند؛نشیب هاوفرازمتوجهمعموالا  ستاممکنخ 

درادیزیساعت هایوکندکناره گیریدیگرانازکند،بی کفایتیاحساسباشد،غمگین

لقیفرازدوره هایخاللدربخوابد؛شبانه روز اببیش ازحدپرسروصدا،استممکنخ 

.اشدبداشتهنیازکمیخواببهوباشدمعاشرتیوراحتاجتماعیلحاظازواعتمادبه نفس

رایبضروریاجزایازکههیپومانیاومانیااختالالتتشخیصیمالک هاییادآوری،جهت

کهاستیادآوریبهالزم.استآمدهذیلدرهستند،IIوIدوقطبیاختالالتتشخیص

.استآمدهفصلهمینابتدایدراساسیافسردگیاختاللتشخیصیمالک های



حمالتبروزامکان.شوداحرازمانیادورۀبرایزیرمالکهایبایدIدوقطبیاختاللتشخیصبرای

.داردوجودمانیاحمالتازبعدیاقبلهیپومانیایااساسیافسردگی

:مانیادوره

یاشادهگباال،مداوموغیرطبیعیشکلیبهُخلقبکشد،طولهفتهیکحداقلکهمشخصیدورهطی

درحاالتیناویابدافزایشمداوموناهنجارشکلیبهفردانرژییاهدفمندفعالیتوباشدتحریکپذیر

مدتد،فرشدنبستریلزومصورتدر)میشوددیدهروزهاتمامدرتقریبا وشبانهروزاوقاتاکثر

.(داشتنخواهداهمیتاختالل

قطفخلقاگر)زیرعالئمازموردسهحداقلفعالیت،یاانرژیافزایشوخلقیآشفتگیدورۀطی

معمولرفتارهایبهنسبتوباشدداشتهوجودمالحظهایقابلشدتبا(موردچهارباشد،تحریکپذیر

.دهدنشانراچشمگیریتغییرفرد



:ادامه دوره مانیا
.خودبزرگ بینییااعتمادبه نفسافزایش

.(می کندخستگیرفعوشادابیاحساسخوابیدنساعتسهازپسفقطمثالا )خواببهنیازکاهش

.زدنحرفبرایفشاراحساسیامعمولحدازبیشپرحرفی

.یکدیگرازافکارسبقتذهنیتجربهیاافکارپرش

وسطتیادارداذعانفردخودیاکه(می شودجلبنامربوطوبی اهمیتخارجیمحرک هایطرفبهبه راحتیفردتوجهیعنی)حواس پرتی

.می شودمشاهدهاطرافیان

ودفهبدونفعالیت های)حرکتیروانیسراسیمگییا(جنسییاتحصیلیوشغلیاجتماعی،)هدفبهمعطوففعالیت هایافزایش

.(نامعین

یاجنسییبی مباالتحدوحصر،بیولخرجیمانند)کندایجادفردبرایزیادیدردناکپیامدهایمی تواندکهفعالیت هاییبهمفرطاشتغال

.(احمقانهتجاریسرمایه گذاری های

لقاختالل بهآسیبازگیریپیشبرایفردشدنبستریضرورتیاوفردشغلییااجتماعیکارکردبارزافتموجبکهاستشدیدآن قدرخ 

.استروان پریشیویژگی هایهمراهیاوگردددیگرانیاخود

دیگریطببیمارییکیا(هادرمآنسایرسوءمصرف،موردمادهیکدارو،یکمثالا )مادهیکفیزیولوژیکاثراتازناشیبیماریدوره

.نیست

سندرملشکبهولیمی کندبروز(الکتریکیشوکبادرمانیاداروهامانند)ضدافسردگیدرمانحیندرکهمانیاکاملدورۀیک:نکته*

راIیدوقطباختاللتشخیصومانیادورهیکبرایکافیشواهدمی یابد،ادامهفوقدرمانفیزیولوژیکاثراتازبیشحدیدرکامل

.می کندفراهم

.استالزمعمرطولدرمانیادورۀیکحداقلIدوقطبیاختاللتشخیصبرای*



:دوره هیپو مانیا

شکلیبهُخلقبکشد،طولروزچهارحداقلکهمشخصیدورۀطیاگر

انرژییادهدفمنفعالیتوباشدتحریکپذیریاگشادهباال،مداوموغیرطبیعی

اوقاتاکثردرحاالتاینویابدافزایشمداوموناهنجارشکلیبهفرد

دادهصتشخیهیپومانیادورهآغازشود،دیدهروزهاتمامدرقریبا وشبانهروز

.میشود

سهحداقلفعالیتیاانرژیافزایشوُخلقیآشفتگیدورۀحیندراگرهمچنین

دتشبا(موردچهاراست،تحریکپذیرفقطُخلقاگر)زیرعالئمازمورد

است،فردمعمولرفتاربهنسبتبارزتغییرینشانگرکهمالحظهایقابل

.باشدداشتهوجود



:ادامه دوره هیپو مانیا

(aخودبزرگبینییااعتمادبهنفسافزایش

(b(خوابساعتسهازپسازفقطراحتیوخستگیرفعاحساسمثال )خواببهنیازکاهش

(cزدنحرفبرایفشاراحساسیامعمولحدازبیشترپرحرفی

(dیکدیگرازافکارسبقتذهنیتجربۀیاافکارپرش

(eاناذعفردخودیاکه(میشودجلبنامربوطیااهمیتبیخارجیمحرکهایطرفبهبهراحتیفردتوجهیعنی)حواسپرتی

.میشودمشاهدهدیگرانتوسطیادارد

(fحرکتی–روانیسراسیمگییا(جنسییاشغلیوتحصیلیاجتماعی،)هدفبهمعطوففعالیتهایافزایش

(gر،حدوحصبیولخرجیمانند)آورندوجودبهفردبرایزیادیدردناکپیامدهایمیتوانندکهفعالیتهاییبهمفرطاشتغال

(احمقانهتجاریسرمایهگذاریهاییاجنسیبیمباالتی

.استدهنمیشدیدهویشخصیتیویژگیهایدرآنبروزازقبلکهمیشودفردکارکرددرمشخصیتغییراتسبببیماریدوره

.میکنندتأییددیگرانرافردکارکردتغییروُخلقیاختالل



:ادامه دوره هیپو مانیا

بهیازینیاشودفردشغلییااجتماعیکارکردتوجهقابلافتباعثکهنیستشدیدقدرآنبیماریدورۀ

محسوبامانیقطعا دورهاینباشند،داشتهوجودروانپریشیویژگیهایاگر.باشدداشتهویکردنبستری

.میشود

(اهدرمآنسایردارو،یکسوءمصرف،موردمادهمانند)مادهیکفیزیولوژیکاثراتازناشیبیماریدورۀ

.نیست

(تریکیالکشوکبادرمانیاداروبامثال )ضدافسردگیدرمانحیندرکههیپومانیاکاملدورۀیک:نکته*

کافیاهدشومییابد،ادامهکاملسندرمشکلبهوفوقدرمانفیزیولوژیکاثراتازفراترولیمیکندبروز

یکواستضروریاحتیاطجوانبرعایتبههرحالولی.میکندفراهمراهیپومانیادورۀیکتشخیصبرای

دارویمصرفدنبالبهسراسیمگییابیصبریتحریکپذیری،تشدیدبهخصوص)عالمتدویا

.ستادوقطبیمزاجمعنیبهلزوما نهومیکندکفایتهیپومانیادورۀتشخیصبراینه(ضدافسردگی

.ندارندضرورتیIدوقطبیاختاللتشخیصبرایولیهستندشایعIIدوقطبیاختاللدرهیپومانیاحمالت*



:درمان اختالالت دو قطبی

درامادادجاماناقداماتیمیتوانشیدایی–افسردگیحالتبهُخلقینوساناتپیشرفتازپیشگیریبرای

فسردگیادورههاییاو(پیشگیری)کندتثبیترافردُخلقتااستموردنیازهمداروییدرمانموارداغلب

سایرکنترلنیزوخلققابلتوجهتثبیتبهمیتوانددوقطبیاختالالتمناسبدرمان.کنددرمانراشیداییو

جاییکهازآن.بینجامدمیبرند،رنجاختاللفرمهایشدیدترینازکهدستهآنحتیبیماراناکثردرعالئم

وانهپیشگیردرمان،فرآیندموارداکثردرمیشودتوصیهاست،عودکنندهایبیماریدوقطبیاختالل

هایدرمآنوداروییهایدرمآنازترکیبیشاملموردقبولومناسبدرمانیبرنامۀ.باشدطوالنیمدت

وطوالنیدرمانموارد،اکثردر.شودمنجراختاللکنترلبهزمانگذشتباتااستاجتماعی-روانی

ومنظمدرمانصورتدرحتیبااینهمه.استمقطعیهایدرمآنازمؤثرتربسیاردوقطبیاختاللمؤثر

معالجشکروانپزبهراتغییراتاینبایدبیمارانوخانوادههاوداشتهوجودخلقیتغییراتاحتمالمستمر،

مککدرمانیبرنامۀمجددتنظیمدرروانپزشکبهمیتواندخانوادهوبیمارگزارش.کنندگزارشبیمار

وروانپزشکبانزدیکهمکاری.شودجلوگیریاختاللشدیدوکاملدورۀمجددبروزازشایدتاکند

اثربخشیمیزانمیتواندموجودراهحلهایودرمانیبرنامۀمورددرنگرانیهاوسؤاالتآزادانهطرح
.دهدافزایشرادرمان



:دارو ها

لیتیومهاآنبیندرکهمیشوداستفادهُخلقتثبیتکنندههایازآندرمانبرایوداردُخلقنوسانبیماریاینگفتیم

روانپزشکتوسطبایدلیتیومبادرمان.است.استمؤثرورایجداروهایاز(استمعدنینمکنوعیکه)

زمایشآاولهفتهچنددرمرتبطوربهبایدشمابنابرایناستمضربدنبرایلیتیومزیادمقدار.شودشروع
.میکنیداستفادهمناسبیمقدارازکهشویدمطمئنتادهیدخون

برایکههبودیببهرسیدنبرایوباشیدصبور.شودپدیدارلیتیوماثراتتامیکشدطولبیشتریاماهسهحداقل

املشکهداردهمعوارضیداروها،همهمانندلیتیوم.دهیدادامهلیتیومقرصهایخوردنبهباشدقابلمشاهدهشما
.هستندوزنافزایشومعمولاززیادترادرارتشنگی،احساس

دید،ی تارمانندمواردیصورتدرهستند؛معمولکمترکهباشدداشتهنیزشدیدتریعوارضمیتواندلیتیوم

.دبدهیاطالعخودپزشکبهبودنبیماراحساسودستهاضعیفلرزشاسهال،بدن،ماهیچههایشدنضعیف

حاالتید،باشباالخیلیشماخوندرلیتیومسطحاگر.مییابدبهبوددارومقدارکردنکمبامعموال عوارضاین

باعترسریهرچهبایدحالتایندرکرد؛خواهیدتجربهرازبانلکنتوخوردنتلوتلوکردن،استفراغمانند
.شودقطعشمادارویتابگیریدتماسپزشک



بدهیم؟خونآزمایشبایدلیتیوممصرفزماندرچرا

تدرسازاطمینانبرایباریکهفتههربایدابتدادرشما

رفمصوقتیکهتا.دهیدآزمایشخوندرلیتیومسطحبودن

ازپسامادارد؛ادامهنیزآزمایشهاایندارد،ادامهلیتیوم

ازطوالنیاستفاده.میشودکمآزمایشهاتعداداولماهچند

در.اندبرسآسیبتیروئیدغدهوکلیهبهاستممکنلیتیوم

ازاطمینانبرایباریکماههرچندشماپزشکنیازصورت

.میکندآزمایشدرخواستشمابرایهاآنصحیحکارکرد



:اجتماعیحمایت هایدریافتوروان شناختیهایدرمآن

شاملهادرمآناین.هستندمفیدهمروانشناختیهایدرمآندارویی،هایدرمآنبرعالوه

خانوادههایودوقطبیاختاللبهمبتالبیمارانازحمایتدررواندرمانیازخاصیانواع

دمیدهننشانانجامشدهمطالعات.استراهنماییوآموزشازایشانساختنبهرهمندنوآنان

شدنتریبسمیزانکاهشُخلق،تثبیتافزایشسببمیتوانداجتماعی–روانیمداخالتکه

بهطورمعمولمداخلههاییچنین.شودمختلفزمینههایدرعملکردشانبهبودوبیماران

راروانپزشکافراداین.میشودارائهکاردرمانگریکیاومددکارروانشناس،یکتوسط

نوعنیزوهاآنبینفواصلجلسات،تعداد.میکنندکمکبیماروضعیتسیرپایشدر

یروانشناختهایدرمآن.میشودتعیینبیمارهردرمانینیازهایاساسبرانتخابیدرمان

ماندرازعبارتاندمیروند،کاربهدوقطبیاختاللبهمبتالبیماراندربهطورمعمولکه

.ادهخانوبرایروانشناختیآموزشوبیماربرایشناختیروانآموزششناختی،–رفتاری



:(الکتروشوک) هادرمانسایر

بیلقازشدیدعالئمکنترلبرایکافیسرعتیاونباشنداختاللکنترلبهقادرداروییهایدرمآنکهشرایطیدر

درمانیشرواین.باشدمناسبیگزینهالکتروشوکبادرماناستممکنباشند،نداشتهخودکشیافکاریاوروانپریشی

بارداریقبیلازخاصطبیشرایطوجوددلیلبهکهمواردیدراختاللشدیددورههایدرمانبرایاستممکنهمچنین

وردگیافسشدیددورههایمداوایبرایالکتروشوکمانیادر.شودگرفتهکاربهباشد،همراهخطراتیباداروهاازاستفاده

رطوبهراحافظهدیرپایاختاللبروزاحتمالالکتروشوک،جدیدروشهایازاستفاده.استمناسببسیارشیدایی

نوعایندرموردبسیارینگرانیباعثگذشتهدرکهاستعارضهایحافظهدیرپایاختالل.استدادهکاهشچشمگیری

.بوددرمان

بهوتاساهمیتحائزاست،متخصصانعهدهبهفقطدرمانیروشهایچنینازاستفادهبرایتشخیصکهنکتهاینذکر

اعمالصالحیتدیگرتوصیههایاست،بودهبیمارروانشناختیوداروییدرمانجریاندرکهروانپزشکیازغیر

.داشتنخواهند



کنم؟مراقبتدوقطبیاختاللبهمبتالفردیاخودمازچگونه
تحتنظرگرفتنرفتارشخصی

زبروزکاملبااینکارشمامیتوانیدا.بیماررایادبگیریدتابتوانیددرموقعمناسبکمکبگیرید/نشانههایتغییرحالتخود

.نوشتنحاالتروانیروزانهمیتواندبهشمادراینکارکمککند.عارضهویابستریشدندربیمارستاناجتنابکنید

(تنش)کاهشاسترس

.رامدیریتکنیدپرهیزکاملازتنشغیرممکناست؛بنابراینبهتراستیادبگیریدچگونهاینشرایط.ازشرایطتنشزابپرهیزید

.شمامیتوانیدازطریقگروههایتمدداعصابویاپیشنهادهایروانشناسانبراسترسخودغلبهکنید

مناسبغذاییرژیمازاستفاده

میکندکمکشمابدننمکوآبسطحنگهداشتنبهکاراین.شیرینمایعاتجزبهمایعاتمرتبنوشیدن.

میکندکمکبدنمایعاتتعادلبهکاراینمنظم،خوردنغذا.

میآورندپایینراخونلیتیومسطحادرارافزایشباموادایننوشابه،وقهوهچای،مانندکافئیندارنوشیدنیهایمصرفکاهش.



است؟کداممنبرایداروبهترین

باشدمناسبنفریکبرایاستممکندارویک

اماباشد؛نداشتهخوبیاثردیگریشخصدرولی

است،بودهمؤثرافرادبیشتردرکهداروییمعموال 

ودخپزشکبه.میشودانتخابتجویزاولینبرای

.کنیداعتمادمناسبدارویتعییندر



می افتد؟اتفاقیچهداروبدون

هرچه.داردوجودهمیشهبیماریعودخطرداروبدون

همآنعوداحتمالباشد،بیشترشماشیداییدورههایتعداد

انهمچندورههاعوداحتمالسن،افزایشبا.استبیشتر

یمشکلطوالنیمدتبرایشمااستممکن.میماندثابت

.داردوجودبازگشتخطرهموارهاماباشید،نداشته



شود؟مصرفبایدتثبیت کنندهداروییکمدتچهبرای

5تاواختاللدورهیکازبعدسالدوحداقلبرای

استفادهدورهها،مکررعودمانندحالتهاییدرسال

یاخانهدراسترسداشتنومخدرموادیاالکلاز

در.دادادامهرادارودرمانیاستالزمکارمحل

مدتبرایاستممکنمشکل،داشتنادامهصورت

.شودتجویزشمابرایداروطوالنیتری



دهیم؟توضیحکودکانبرایرادوقطبیاختالالتبهابتالچگونه

مشکلبروزدرراخوداستممکنبزرگتربچههای

اینعاملکهساختمطمئنراآنانباید.بدانندمقصر

.دکننکمکآنبهبودبهمیتوانندونیستندبیماری

ایپدرازمراقبتوظیفهبزرگتربچههایهنگامیکه

وویژهدرکبهنیازبگیرند،برعهدهرابیمارمادر

.دارندعملیپشتیبانی



:اجتماعیروابط

ودوستانبرنامطلوبیاثراتمیتوانندشیدایییاافسردگی

زیبازسابهمجبوراستممکنشما.باشندداشتهخانواده

.ویدبششیدایییاافسردگیدورهیکازبعدروابطتان

بسیارد،کنیاعتماداوبهبتوانیدکهنفریکحداقلداشتن

تفاقیاچهکهبداننددارندنیازخانوادهودوستان.استمفید

شمابرایمیتوانندکاریچههاآنومیافتدشمابرای

.دهندانجام



:فعالیتبهبود

راوادهخانودوستانباروابطتانواستراحتکار،زندگی،کنیدسعی

باشید،گرفتارومشغولاندازهازبیششمادرصورتیکه.کنیدمتعادل

برایکافیزمانکهشویدمطمئن.میشویدشیداییدورهبروزمستعد

کیگذراندندنبالبهندارید،شغلیدرصورتیکه.داریداستراحت

دارد،نروانیبیماریباارتباطیکهداوطلبانهکاریاوآموزشیدوره

روحیشرایطبهبودبرایهفتهدربارسهورزش،دقیقه20.باشید

وکردهشادراشماکهدهیدانجامکارهاییمرتبطوربه.استمفید

.ببخشدمعناشمازندگیبه



بکنم؟بایدچهاضطراریمواقعدر

خودبهبدگمانییاخصمانهحالتاستممکنشخصشدید،شیداییدر

ردگیافسدر.شوددرگیرفیزیکییاولفظیصورتبهیاوگرفته

کهدرصورتی.بگیردخودکشیبهتصمیمشخصاستممکنشدید،

شدهلغافخودازکامال نیاشامیدن،ونخوردنباشمابیمارشدیدمتوجه

آزارازیاومیدهدقرارخطرناکشرایطدررادیگرانیاخوداست،

کمکدرمانیمراکزازسریعا میزند،حرفخودکشتنیادادن

شتهدارااعتمادقابلمتخصصشخصیکتلفنشمارهونام.بخواهید

.استالزمبیمارستاندرکوتاهمدتبستریگاهی.باشید



کنم؟مراقبتفرزندانمازمی توانمآیا

دکانتانکوازنمیتوانیدموقتطوربههستید،افسردهیاشیداشماصورتیکهدر

بهاروظیفهاینبایدخانوادهازدیگریفردیاهمسرمدتایندر.کنیدمراقبت

جودو.کنیدتصمیمگیریموردایندربهبوددوراندراستبهتر.بگیردعهده

وخونسردیبابتوانندوبودهفهیموحساسکهخانوادهافرادازمراقبانی

.بودخواهدمفیدبسیاربچههابرایدهند،پاسخهاآنمشکالتبهسازگاری

اوتیمتفرفتارهاآنمادریاپدرچراکهبفهمانندآنانبهمیتوانندبزرگترها

د،شونمتوجهکهزبانیبهوبهدرستیخونسردی،بابایدهاآنسؤاالت.دارد

ریبهتاحساسبازگردند،زندگیشانعادیبرنامهبههاآناگر.شوددادهپاسخ

.داشتخواهند



:یاناطرافتوسطهاآنبابرخوردنحوهیادوقطبیاختاللدارایافرادبهکمکجهتپیشنهادهایی

:بیاموزیددوقطبیاختاللدرباره

دوقطبیاختاللارهدرببیشترقدرهر.بیاموزیددرمانیگزینههایوعالئمدربارهمیتوانیدهرچهبگیرید،یادبیشتردوقطبیاختاللدرباره

.بودخواهیدمجهزتراوضاعکنترلوعزیزتانبهکمکبرایبدانید،

:کنیدتشویقخواستنیاریبهرابیمار

تخصصانمازفورا بخواهیدبیمارتانازبنابراینبود؛خواهدسادهترآنکنترلگیرد،قراردرمانتحتزودتردوقطبیاختاللقدرهر

.نمانیدمنتظرشود،بهتردرمانبدونشایدکهامیداینبا.بخواهدکمک

:کنیددرککنیدسعی

کنیددآورییااوبه.بودخواهیداودرکنارشماباشد،داشتهدرمانامردرکمکیاتشویقدل،دردبهنیازاگرکهکنیدمتوجهرابیمارتان

.میدهیدانجاماوبهکمکبرایبتوانیدکهکاریهرواستمهمشمابرایموضوعکه

:باشیدصبور

صبورهبودبدورهدر.داردجریانعمرتمامدرکهاستفرآیندیدوقطبیاختاللمدیریتباشید،نداشتهکاملعالجیاسریعبهبودانتظار

.کنیدآمادهاحتمالیبازگشتهاییاوچالشهابرایراخودتانوباشید



:اطرافیانتوسطهاآنبابرخوردنحوهیادوقطبیاختاللدارایافرادبهکمکجهتپیشنهادهایی

:بپذیریدرابیمارتانمحدودیت های

نهبدهندانگیزهدخوبهافسردگیدورهدرمیتوانندنههاآنباشند،داشتهکنترلخودُخلقبرنمیتواننددوقطبیاختاللبهمبتالافراد

دنیابهدیگهیهزاویکاز»یا«نکنرفتاردیوونههامثل»مانندجمالتیگفتنبنابراینکنند،کنترلراخودشیداییدورهدرمیتوانند

.کردنخواهدکمکیاوبه«کننگاه

:بپذیریدراخودتانمحدودیت های

بگیرد،عهدهبرراشدنبهترمسئولیتکهبیاوریدفشاراوبهمیتوانیدنهباشید،دوقطبیاختاللبهمبتالفردمنجیمیتوانیدنهشما

.باشیداوهدایتکنندهمسیرایندرمیتوانیدتنها

:دهیدکاهشرااضطراب

خودازنید،کپیداخودبیمارزندگیدراسترسکاهشبرایراراههاییکنیدسعیبنابراینمیکند،بدتررادوقطبیاختاللاسترس،

هایوزآنرمنظمبرنامهکردنتقویتودادنقرارهمچنین.کنیدکمکاوبهمسئولیتهابرخیانجامدرمیتوانیدچگونهکهبپرسید

.باشدکمککنندهمیتواندرفتنخواببهوخوابازشدنبیدارخوردن،غذابرایمنظمزمانمانند



:اطرافیانتوسطهاآنبابرخوردنحوهیادوقطبیاختاللدارایافرادبهکمکجهتپیشنهادهایی

:کنیدبرقرارمؤثرارتباطاوبا

بهراخودینگران.استضروریخانوادهدردوقطبیاختاللبهمبتالفردباآمدنکناربرایشفافوصادقانهارتباط

وشگاوحرفهایبههمدلیودقتباوبهخوبیوکنیدسؤالاحساساتشدربارهاواز.کنیدمطرحدوستانهشیوهای

:ییدبگواوبهباشد،کمککنندهبرایش،میتواندکهراجمالتینیستید،موافقحرفهایشبااگرحتیکنید،

هستماینجاتوبهکمکبرایمننیستی،تنهامسیرایندرتو.

میشودتوافکارواحساساتباعثکهتوستبیماریاینوداریواقعیبیمارییکتوکهمیدانممن.

کردخواهدتغییرتو،احساساتاماباشی،نداشتهباوراآلناستممکن.

دکرخواهمکمکتوبهومیکنممراقبتتوازاماکنم،درکراتواحساسدقیقا نباشمقادرمناستممکن.

استمهممنبراینیزتوزندگیوهستیمهممنبرایتو.



:کنترل پذیرختالل دوقطبی، نوعی بیماری است با دوره طوالنی، عودکننده و 

بتالمبیماراندرشیداییوافسردگیدورههایطبیعیبهطور

رحاضحالدرکهواقعیتایندرکدارند،عودکنندهایماهیت

ندارد،وجوداختاللاینبرای(کاملبهبود)قطعیدرمانی

روزباحتمالوباشدمؤثربهخوبیاختاللمدیریتدرمیتواند

.دهدکاهشرابیماریوخیمترومکرردورههای



:متداولسؤاالت

آیا هیچ آزمون یا آزمایشی وجود دارد که به فرد بگوید به اختالل دوقطبی مبتال است یا در آینده بهه آن مبهتال می شهود . آن را بهه )1

؟(ارث برده باشد

سیلهوبهبیشتراختالل.دهدتشخیصرادوقطبیاختاللبتواندکهنداردوجودمغزیاسکنیاخونآزمایشهیچحاضرحالدر

.میشوندییشناساحالشرحاساسبرنیزدوقطبیاختاللانواع.میشودگذاشتهفردبرایتاریخچهوحالوشرحگرفتنونشانهها

اینباتقیممسطوربهکهژنیتاکنونواستدوقطبیاختاللخطردرفردکهبدهدنشانبتواندکهنداردوجودآزمایشیهیچهمچنین

.استنشدهشناساییباشدمرتبطبیماری

آیا ممکن است فرد یک بیماری جسمی داشته باشد که عالئم آن شبیه دوقطبی باشد؟. 2

فونتهایعبرخیتشنج،وسکتهمغزی،تومورهایاسکلروزیس،مولتیپلتیروئید،مشکالتمثلجسمیبیماریهایبرخیبله

.کنندایجادرادوقطبیاختاللمشابهعالئمیاستممکنسلداروهایوکورتونهاازاستفاده،12بویتامینکمبودمغزی،



کند؟برای کسی اختالل دوقطبی تشخیص داده شود، آیا باید تا آخر عمر دارو مصرفاگر . 3

مصرفداروطوالنیزمانبرایکهمیشوندتشویقبیمارانحالاینبا.نیستاینطورالزاما 

أثیرتروابطشانوسالمتیبهوباشدشدیدخیلیهاآنبیماریکهزمانیبهخصوصکنند،

.بگذاردمنفی

فرق بین افسردگی و اختالل دوقطبی در چیست؟. 4

یلدلهمینبهاستشیداییدورههایوجوددرشدیدافسردگیودوقطبیاختاللبینفرق

کهداییشیدورهیکبروزولینیستدوقطبیاختاللتشخیصبرایمالکیتنهاافسردگی

.باشددوقطبیاختاللوجودنشاندهندهمیتواندباشد،داشتهراتشخیصیمعیارهای



کاری از دست خودم بر می آید؟آیا . 5

تانبیماریمورددردیگراناز.کنیدمطالعهوتحقیقخودبیماریمورددرهمهازاول.بلی

ظرندرراهاآنعوارضوکنیدمصرفدقتباراداروهایتانکنیدتالش.بگیریدکمک

.باشیدداشته

زندگی هم بر اختالل دوقطبی تأثیر می گذارد؟سبک . 6

درکهشغلیانتخاب.شودُخلقتغییراتایجادسببمیتواندکمخوابیوزندگیدرنظمنداشتن

حیاتییاربساختاللاینبهمبتالافرادبرایباشد،داشتهوجودکافیفراغتزمانوخوابآن

.کندکمکافراداینبهمنظماستراحتوخوابزمانتنظیمبامیتواندخانواده.است



افراد مبتال به اختالل دوقطبی خطرناکند؟آیا . 7

دردوقطبیاختاللبهمبتالافرادازباالییدرصد

بهتنسبخشنیرفتارهایشیداییوافسردگیدورههای

رفتارهایمورددرمراقبت.داشتهانددیگرانیاخود

ههادوردردیگرانبهآسیبیاخودکشیمانندخطرناک

.داردزیادیاهمیت



پایان

باتشکر از توجهتان


