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 اختالل دو قطبیخود مراقبتی در 
 

 بیمارستان تخصصی شهید رجائی

 

 

 

 

ویژگی اصلی اختالل دو قطبی بی ثباتی در 

عملکردهای هیجانی و خلقی است . خلق و 

در حال نوسان بین دو  در این افرادخو 

حالت خلق باال  و خلق پایین می باشد. 

خلق باال را شیدایی یا مانیا و خلق 

 پایین را افسردگی می نامند.

 

 
 

دو عامل اساسی در ابتال به اختالل دو 

 نقش دارند:قطبی 

  یعنی داشتن آسیب پذیری :

استعداد ذاتی برای ابتال به اختالل 

 دو قطبی.

 استرس استرس و عامل خارجی :

 گ عزیزان(ها می توانند منفی )مر

 .باشند  یا مثبت )ازدواج(

  
  
 

 عالیم خلق باال

  شادی زیاد 

  عصبانیت زیاد و پرخاشگری 

  پر حرفی 

   نیاز به افزایش انرژی و کاهش

 خواب

  ولخرجی 

  افزایش اعتماد به نفس )مانند من از

دیگران زیباتر هستم ، من قدرت 

 زیادی دارم و ....(

 عالیم خلق پایین 

 و اندوه  احساس غم 

  از دست دادن عالقه به فعالیت های

 روزانه

   اشکال در خواب 

 گیری انزوا و گوشه 

 )تغییر اشتها )کاهش یا افزایش 

  مرگ وخود فکر کردن درباره

 یا اقدام به خود کشی  خودکشی و

 

 

 

 

 

 تعریف
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 علت

سال  :  ر. علی نقی پور)روانشناس بالینی( با همکاری  -تهیه و تنظیم

 و م. راد)کارشناس تغذیه( آموزش به بیمار()مسئول آرزو هارونی 
1400 

 )متخصص روانپزشکی( دکتر مهدی شادفر زیر نظر :

 خانواده ها -بیماران گروه هدف :

 S3. RH.PM1 :. كد پمفلت

 منبع :روانپزشکی کاپالن
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نشانه های بیماری را مطالعهه نییه. . اعه       .1

بیشتر ، شما را برای مقابله با نشانه ها آمههاه   

 تر می نی.. 

 باشی. . هر هرمان صبور .2

 با هرمانگر خوه صاهقانه رفتار نیی..  .3

 هاروهایتان را هرست مصرف نیی..  .4

 .از خ.مات روانشیاختی بهر  ببری. .5

به عور میظم ورزش نیی..یک برنامه ی هقیق  .6

 .خواب هاشته باشی.

  .استرس را به ح.اقل برسانی. .7

مصههرف میههو  ی تههاز ، سههبالی ات،  هه ت و  .8

اسهت.  مح.وه نرهن چربی وشهرر رهروری   

وع.  ی  ذایتان را عوری تیظیم نیی. نه قی. 

 خونتان نیفت..

 .از مصرف الرل و مواه مخه.را تتیهاب نییه.    .9

نونایین، انسهتازی  وآمفتهامین مهی توانه.     

 .شی.ایی را آ هاز نی.

به دلیل ماهیت برگشت پذیر و عود 

کننده این اختالل معموال درمان آن 

طوالنی است  کامل نمودن دوره 

حتمال عود  بعدی را به درمانی ا

 حداقل می رساند .
 

 

 

درمان اختالل دو قطبی شامل درمان 

 دارویی و مداخالت غیر دارویی است .

 :درمان دارویی
 دارو های رایج: 

 لیتیوم، :داروهای تثبیت کننده خلق

 والپروات سدیم، کاربامازپین، الموتریژن

 مالحظات در مصرف لیتیوم :

سرمی دارو به صورت منظم  اندازه گیری سطح 

به دلیل داشتن سمیت در صورت افزایش 

 سطوح سرمی

 ارزیابی عملکرد کلیوی  

  ،آنتی سایکوتیک ها)هالوپریدول

 ریسپریدون، کوئئیتاپین و...(

 ام ، دیازپامبنزو دیازپین ها) لورازپ 

 اکسازپام و...(
 

 

  
 

 
:  

  :غیر داروییدرمانهای 
  : ارزیابی  روان درمانی  عبار ت است از روان درمانی

عواطف و احساسات فرد و حل تعارضات روحی  با 

 احساس همدلی

 بیشترین تکیه بر درمان عالئم رفتاری و رفتار درمانی :

بیماری است و بر قوانین بازتاب های شرطی خارجی 

 پاولف استوار است
 شناسایی خطاهای شناختی  : شیاخت هرمانی

 وتصحیح آن

 :بروشور الکتروشوک درمانی  به) الرتروشوک هرمانی

 (مراجعه شود.

 

 
مشکالت تغذیه ای متعددی در این بیماران دیده شده است. 

چربی و دیابت از برخی از این مشکالت مثل چاقی، اختالل 

 رژیم رعایت با باید که هستند مصرفی داروهای  عوارض

. عادات غذایی نامناسب کرد کنترل را آنها مناسب غذایی

. موثرند فرد تغذیه بر نیز  ناشی از رفتارهای مرتبط با بیماری

 به است ممکن بیماری های دوره در شخص  مثال عنوان به

 های گروه برخی دریافت یا شود مبتال پرخوری یا خوری کم

مغذی مانند ویتامین  مواد برخی کمبود. یابد کاهش غذایی

 است شایع بیماران این در 3و امگا C ،E ،B9 ،B12های 

 می بایست از طریق منابع غذایی جبران گردد. نظیر: که

ی غالت و جوانه ها ،افزایش دریافت میوه و سبزیجات تازه

و جعفری، اسفناج  :سبزی های سبز تیره مثلحبوبات، 

مصرف متعادل تخم مرغ و منابع گوشتی. همچنین توصیه به  

 می شود. ورزشو  بدنیفعالیت های  روزانه انجام
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 خود مراقبتی
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 درمان

 تغذیه


