
 اختالالت خلقی دوقطبی

-بیمارستان اعصاب و روان امام رضا )ع(

 بخش مردان

 مربی : سرکار خانم شمسی فر

 تهیه و تنظیم:عاطفه گله داری فرد

 پرستاری 4ترم 

 29زمستان 

 .افزایش رفتارهاي هدفدار اجتماعی، شغلی و تحصیلی؛8

 .بیش از حد آرایش کردن و پوشیدن لباس هاي پرزرق و برق ؛2

 .افزایش بیش از حد فعالیت لذت بخش01

 نحوه برخورد با بیمار در دوره افسردگی:

.نوشیدن مایعععات گعرم و معیعرمعخعدر و معیعرمعحعرذ، خعوردن م عذاي 09
سبک،حمام گرفتن با آب گرم و ماساژ پشت و عدم مصرف چاي و 

 قهوه قبل از خواب؛

 .داروي آرام بخش طبق نظر روان پزشک مصرف کند.01

.شرکت دادن بیمار در امر بعهعداشعت و نعظعافعت 0

 شخصی؛

 .ارتقاء عزتنفس؛9

 .تشویق به برقراري ارتباط با دیگران؛1

 .مورد قبول واقع شدن و ارزش داشتن؛4

.تشویق بیمار به ابراز احساسات و تخلیعه آنعهعا 5

 مانند گریه کردن و فریاد کشیدن؛

.کمک به بیمار تا توانایی هایش شناسایی شعود 6

 واحساس بیک اري و بی حوصلگی نکند؛

.در صورت امکان با کارهاي معمولی و مطالععه 7

 خودش را سرگرم کند؛

.تشویق به شرکت در فعالیت هاي گعروه عی ک عه 8

 ب ازخورد مثب ت دریافت کند؛

.مشغول بودن در طول روز و نخوابیدن در روز 2

 تا در ش ب بهت ر بخوابد؛

.گوش دادن به موس عیعقعی معالی عم و فعععالعیع عت 01

 ب دنی زی را باع ث خستگی و خواب می شود؛

 .داشتن تغذیه مناسب و دریافت مایعات؛00

 

کوش   ان،محس   ن. واقع   ی، س   عید  منبع:

 0121، 9. روان پرستاري، بهداشت روان 

 نحوه برخورد با بیمار در دوره سرخوشی:

 .محدود کردن فعالیت ها؛0

 .محیط بدون عوامل تحریکی باشد. نور مالیم، رفت و آم د ک م، 9

 تزئین ساده و سروصدا کم باشد؛

 .فعالیت هایی را انجام دهد که بدون رقابت و برخورد باشد. مث ل 1

 قدم زدن، بامبانی، جارو کردن، نقاش ی، نویس ندگی ک ه ان رژي را 

 کاهش می دهد؛

 .عدم تشویق بیمار به لطیفه گویی و خنداندن دیگران؛4

.با توجه به نظر پزشک در صورت تحعریعک شعدن از آرامعش بعخع عش 5

 استفاده کند؛

 .رعایت مقررات و عدم دخالت بی جا و بازي گرفتن دیگران؛6

.رفتاره  اي اجتم  اعی مناس  عب او تشع ع عویعق شع ع عود و مسع ع عئعولعیعت 7

 رفتارهاي خود را بپذیرد؛

 .در زود خوابیدن آنها اصرار نشود تا زمان خواب فرا برسد؛8

.محیط نس بتاً تاری ک ب ا تهوی ه خ وب و ح داقل ص دا جه عت خعوابعیعدن 2

 فراهم گردد؛

.محدود کردن خوردنی ها و آش امیدنی ه اي ک افئین دار ماننع عد چعاي 01
و قهوه قبل از خواب و همچنین دوش گرفتن قب ل از خ عواب بعا آب گعرم 

 مؤثر است.



 اختالالت دوقطبی

تععریعف: اخعتعالل دوقعطعبعی،یعک بعیعمعاري 

اعصاب و روان اسع عت ک عه خصعوصع عیعت 

اصلی آن، میرعادي بودن خلق است. بعه 

طور ساده ب ه ای ن معفعهع عوم کعه بصعورت 

بیمارگونه در یک زمان خلق بیمار شاد و 

سرخوش ودر یک زمان دیگر خلق بیمعار 

افسرده و ممگین است. ایعن اخ عتعالل ب عه 

دو دسععتععه،نععوع یععک و نععوع دو تععقععسععیععم     

 می شود:

نوع یک:اختالل دوقطبی در سنیعن پعایعیعن 

بیشتر دیده می ش ود و در س عنعیعن بعاالتعر 

از پنجاه سعالعگعی نعادر اسع عت. در اف عراد 

ط ععالق گععرفععتعع ععه و مععجعع ععرد، گععروهععهععاي 

اجتماعی اقعتعصعادي بعاالتعر و افعراد فعاقعد 

تحصیالت نیز شایعع اسعت.وراثعت، تع ثعیعر 

زیادي در این بیماري دارد و در ص ورتعی 

ک ه یک ی از والدین مبتعال بعاشعد، احعتعمعال 

اینکه هر کعدام از فعرزن عدان ب عه اخ عتعالل 

 درصد میباش د 95تا01خلقی مبتال شوند 

و اگ ر دو وال د مب تال باشند، این خطر تقریباً 

برابر میشود.در ایعن نعوع اخعتعالل خعلع عق، 9

یک دوره کامل ش ادي ب ه تنه ایی )معانعیعا(یعا 

با افسردگی دیده میشود.شعیعوع ایعن اخعتعالل 

 در مرد و زن به طور یکسان است .

نععوع دو: در ایععن بععیععمععاري، دوره هععاي 

افسردگی ب ه ص ورت متن اوب ب ا دورهعهعاي 

 خفیف شادي دیده میشود.

 .کند شدن از لحاظ روانی  و حرکتی؛0

 .قامت خمیده و نگاه به پایین؛9

 .عدم رسیدگی به ظاهر و بهداشت فردي؛1

 .گره کردن انگشتان به هم و کندن موها؛4

 .خودکشی و دیگرکشی؛5

 .صحبت کردن آهسته و با صداي پایین؛6

 .کاهش انرژي و خستگی زودرس؛7

 .ناتوانی در تصمیم گیري و کاهش اعتماد به نفس8

 عالئم افسردگی شامل:

 عالئم شادي و سرخوشی)مانیا( شامل:

 .خلق میرطبیعی و دائم اً س رخوش ت وأم 0

 ب اخ ودبزرگ بین ی و افزایش احترام به خود؛

 .تحریذ پذیري که حداقل یک هفته طول می کشد؛9

 .کاهش نیاز به خواب؛1

 .پرحرفی؛4

 .احساس فشار در صحبت کردن؛5

 .پرش افکار؛6

 .پریشانی حواس؛7


