 -1افسردگی برای دوسااد و خانواده نارا ت کننتده

 - 9برخی افراد در بهار یا تابستاتاد درتار لتر ت

و خسا کننده است  :دانسان اینک ب افراد بستیتار

شیدایی لیشوند و در فصل پاییز و زلسااد این خ ت

افسرده ر بگویند خی ی سخت است آنها هم ریتز
را از دیدگاه لنفی لی بینند و قادر نیسان بگویند از
شما ر لیخواهند  ,آنها لمکن استت زود رنتو و
گوش گیر باشند الا درهماد ال ب کمک شما نیاز
دارند آنها لمکن است نگراد باشند ولی نخواهند و یا

تبدیل ب افسردگی لیشود و برخی برعکس .
 -01بخش لهمی از کمک ب فرد لباال جهت رشد و
نمو آنها تشوی رفاارهای لثبت و تالش برای کاهتش

ناوانند ک نصیحت شما را بپذیرند  .سعی کنیتد در

رفاارهای لنفی است  -00در کنار هر عبارت لنفی و

د الکاد صبور باشید و آناد را درک کنید  -4 .در

اناقادی تعداد زیادی جمالت تشویقی و لثبت بتکتار

شروع دوره شیدایی شخص بسیار پر انرژی ب نتظتر
لیرسد هررند ک اینگون هیجانات لنجر ب بتدتتر
شدد شرایط رو ی آناد لیگردد  ,بنابرایتن ستعتی

ببرید  -01اناقادی ک با هدف کمک ب فرد لتبتاتال
است همیش ب جمالتی ک وی را نارا ت ,سرزنش و

کنید آناد را لاقاعد کنید ک کمکشاد لینمایتیتد .

تحقیر لیکند ترجیح بدهید  -01 .اناظار عالی بتودد

 -5ب خودتاد زلاد و فضای کافی برای تجدید قتوا

را نداشا باشید اخاالل دو قطبی ا امتال ارتتکتا

بدهید شما ب بیمارتاد وقای ک خسا نتیتستاتیتد
لیاوانید کمک کنید  -6.در شیدایی شدید شتختص
لمکن است الت خصمان ,بدگمانی ب خود گرفا
و یا بصورت لفضی و یا فیزیکی درگیر لیشود -7 .

انجام شود .

بت

خودکشی بگیرد (عالئ هشدار دهتنتده اقتدام بت

منبع ekhtelaie2ghotbi.mihanblog.cc :

خودکشی)  -8بیمار دوقطبی نیاز ب درلاد لتادام
العمر دارد

آنچه که خانواده فرد مبتال به
بیماری دو قطبی باید بداند

اشاباه بخصوص در دوره شیدایی باال لتیتبترد بترای
بهبودی کالل لرا ل درلاد این بیماری باید تا آخر

در افسردگی شدید شخص لمکن است تصمیت

مرکز آموزشی ردمانی اعصاب و روان ابن سینا

ویرایش 1 :

بازنگری 1 :

کمیته آموزش به بیمار و خانواده

اخاالل دو قطبی یک بیماری روانی است ک فرد درتار
تغییرات شدید خ

و خو  :شالل هیجاد باال (شیدایتی)

و هیجاد پایین (افسردگی) لیشود .

داشته باشد  ,یکی از عالئم از دست دادن عالقه و

 -3تمات با ی
مشکالت
خانواده و کم

 -1احسات افسعدگی عوزانه دع کل ساعات شبانسه

معبو ه .

حسسسست بسسسسات بسسسسعدن اسسسسست سسسسسایسسسسععسسسسالئسسسسم
عوز  -2 ,کساشسع عسالقسه و حست بسات بسعدن از

این اخاالل بطور لعمول در اواخر دوره نوجوانی یا اوایل

فعابیتهای عوزانه  -3کاشع وزن یا افسزایسع وزن

دوره بزرگسالی بروز لیکند  ,الکاد بروز در خالل دوراد

 -4احسات گناه و حقاعت  -5بی خوابی یا افزایع

کودکی نیز وجود دارد  .شروع این بیماری با دوره ای از

تمایل به خواب  -6کاشع توانایی دع تفکع,تمعکسز

افسردگی شروع لیشود و پس از یک یتا رتنتد دوره

یا تصمیم گیعی  -7عفستساع کسنسد و یسا بسیسقسعاعی

افسردگی (ا ساس شدید افسردگتی) دوره شتیتدایتی

مسسسکسسسعع خسسسودکشسسسی یسسسا اقسسسدام بسسسه خسسسود کشسسسی

( ا ساس شادلانی بسیار) بروز لی کند.

عالالم الالد ر الالنار نر النالالن ادالالناد ب ال

تشخیص دوره شیدایی :

 -1صحبست دعبساعه مسع

عالئ شروع این دوره داقل بمدت  4روز ب طول لتی
انجالد و در این الت  1لورد یا بیشار از عالئ زیر بایتد
وجود داشا باشد  -0 :عزت نفس یا بتزر

 -8احسسسات خسسستسسطسسی دع

سسول عوز  -9افسسکسساع

نتمتایتی

 - 1کاهش نیاز ب خوا  -1پر رفی  -4واس پرتتی
 -5انجام فعالیاهای هدفمند  -6انجام فعالیاهایتی بتا

پاانسیل باال و دارای عواقب خطرناک ( ولتخترجتی یتا
رانندگی با سرعت خی ی زیاد )
تشخیص دوره افسردگی :
 5لورد یا بیشار از عالئ زیر طی یک دوره دو هفا ای

الالون

ال

 ,بسسیسب بسه خسود یسا

خودکشی  -2احسات نامیدی و بی پناشی  -3انجام
کاعی به منظوع خداحافظی  -4داشتسن عفستساعشسای
بی پعوا گسویسی کسه خسود بعزوی مسع

داعد -5

احسات بی فایدگی یسا زحسمست بسعای دیسطسعان -6

معکز خدمات بسهسداشست ,سسالمست
گعفتن از متخصص یا کاعشناسان

جهت دعمان این بسیسمساعان مسی بسایسست تس سیسیسعات
اساسی دع شیوه زندگی بنان ایجاد شود که شامل
 -1تعک نوشیدنی و یا استفاده از مواد مسخسدع -2
وعزع منظم  -3خواب کافی -4عشایی یسافستسن از
عواب ناسابم  -5مصعف منظم داعوشای تسجسویسز
شده وحضوعمعتب دع جلسات مشاوعه  -6صساد
بسسودن بسسا پسسزشسسکسسان و مشسساوعان خسسود و دادن
ا العات کامسل از وضسعسیست و حسادت خسود -7
توجه به عالئسم ششسداع دشسنسده دع صسوعت بسعوز
حابت افسعدگی و شیدایی سعیس پسزشس

خسود عا

دع جعیان بطااعد .
آنچه خانواده بیمار باید بداند :

تالع بعای دستعسی بسه سسالی یسا داعوشسایسی کسه
میتواند بعای خودکشی بکاع ببعد.

 -1بیماعان مبتال به اختالل دوق بی عا نمیتوان با
داعوشسای ضسد افسسعدگسی دعمسسان کسعد حسستسی ایسسن

دع صوعت مواجه شدن با چنین وضعیتی میتوانیسد
اقدامات زیع عا انجام دشید
 -1تمات با اعضای خانواده یا دوستان  -2کمس
گعفتن از پزش

ومشاوعان معبو ه

بیماعان عا بدتع میکنسد -2عسدم دعمسان کسامسل ایسن
بیماعی میتواند عواقب و مشکالت جدی دع زندگی
فعد ایجاد کند مسانسنسد مسسائسل حسقسوقسی ,مشسکسالت
مابی  ,مشسکسالت بسعقسعاعی اعتسبسا

 ,تسنسهسایسی و

