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 بيماري دو قطبي چيست؟

ي با شيوع زياد است و افراد زيادي را در تمام دنيا از بيماراختالل دو قطبي يك 

 دهد.جمله ايران رنج مي

آسيبي كه اين بيماري در زندگي انسان بر 

او وارد  رواني و فرهنگي ،پيكره جسمي، اجتماعي

ران با ولي اين بيما است. زيادكند بسيار مي

تشخيص به موقع و ارائه درمان مناسب مي توانند 

زندگي طبيعي و فعاليتهاي اجتماعي خود را داشته 

 باشند.

 

 

 منظور از دو قطبي چيست؟

شود در اين بيماري دو حالت وجود دارد. در همانطور كه از نام آن فهميده مي

شود نگ باعث ميحالت افسردگي در اين اختالل بي انگيزگي و بي عالقگي و خلق ت



كه فرد شغل خود را از دست بدهد و از زندگي 

همكارانش بسيار عقب بيفتد. گاهي شدت افسردگي به 

 شود.حدي است كه حتي باعث اقدام به خودكشي مي
 

در مرحله شيدايي رفتارهاي معطوف به هدف 

يابد. از جمله اينكه ميل جنسي او افزايش افزايش مي

شود باعث ميش قدرت قضاوتي كه در اين شرايط به او مستولي يافته و همراه با كاه

شود كه خيلي وقتها بي بند و باري و به وجود آمدن رفتارهاي دور از شان وي مي

برد. ولخرجي و دست و آبروي وي را زير سوال مي

دلبازي هاي وي باعث از دست دادن اموال وي 

في عصبانيت، پرخاشگري و پرحر شود. بي خوابي،مي

ها و اقدامات ناگهاني ضربات شديدي به مباالتيو بي

 كند.شخص وارد مي

 

 

 

 درمان :

اختالل دو قطبي يك بيماري دراز مدت است. لذا درمان طوالني مدت را 

 طلبد.مي

 

 درمان دارويي:

مهم ترين داروهاي تثبيت كننده خلق شامل: ليتيم، سديم والپروات و 

وانپزشك با توجه به خصوصيات بيماري و خود بيمار كاربامازپين است. كه توسط ر

 شود.انتخاب مي



ممكن است همزمان داروهاي ديگري نيز استفاده شود: از جمله داروهاي كاهنده 

آورها، ضداضطرابها و داروهاي ضد ميل جنسي، داروهاي ضد افسردگي، خواب

 سايكوز.

ليتيم  چك سطح سرمي در صورتي كه داروي انتخابي ليتيم و كاربامازپين باشد،

 ماه ضروري است. 3خون و آزمايش خون هر 

فتاردرماني و خانواده درماني ساير درمان ها شامل: روان درماني، گروه درماني، ر

 است كه مكمل درمان دارويي مي باشد.

 

 توصيه متخصصين آن است كه:

تا جايي كه ممكن است درمورد بيماري  .1

 بيماري آشنا شويم. دوقطبي مطلعه كنيم و يا با اين
 

 

 با روبه رو شدن با واقعيت وجود بيماري دوقطبي هراس نداشته باشيم. .2

 روش هاي درمان و كنترل بيماري را از متخصصين فرا بگيريم. .3

روانشناس و  ارتباط خود را با كارشناسان بهداشت روان مانند روانپزشك، .4

 مددكار حفظ كنيم.

است و نياز به دراز مدت يك بيماري  در نظر داشته باشيم كه اين بيماري، .5

 درمان و پيگيري طوالني مدت دارد.



 

 بيماري دوقطبي

 مارموزش هب بي آ
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