
 اختالالت خلقی
 دوقطبی

 ملیحه سعادت -نگار ناظریان: گرد آورندگان
 با نظارت دکتر کورش شهبازي

 روابط عمومی و انتشارات بیمارستان آتیه: طراحی و چاپ

نیاز به انجام آزمایشات  تشخیصی و ضعیف بـودن        -3
 .سیستم حمایتی خانواده

 

 توجهات
تحت نظر قرار دادن بیمار براي جلوگیري از آسیبب    -1

 به خود و دیگران و حفظ محیط آرام براي وي
 جلب اعتماد بیمار و خانواده -2
 مراقبت دقیق از خوردن داروها و تغذیه بیمار -3
 پایش مداوم افکار خودکشی در بیمار -4

 تهران، شهرك غرب، تقاطع بلوار فرحزادي و  : آدرس
 شهید دادمان،  بیمارستان آتیه  

 82721 : تلفن بیمارستان
 82723244 - 5 : تلفن بخش بهار
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 )شیدایی(مانیا 
دوره مشخص از خلق دائماً به شکل غیر طبیعـی بـاال،      

مدت آن حداقل یک هفته   .  گشاده، یا تحریک پذیر است
 .می باشد

 

 :عالیم مانیا
 اعتماد به نفس بسیار باال -1
 کاهش نیاز به خواب -2
 حواس پرتی -3
 افزایش شدید فعالیت هاي جسمی و ذهنی -4
 )خرید کردن( انجام مفرط رفتار هاي خوشایند  -5
 افزایش میل جنسی  -6
 کاهش یا افزایش اشتها -7

 

 اختالل دو قطبی
عبارت است از داشتن حداقل یک دوره مانیا یا مختلط؛    
گاهی دوره هاي افسردگی اساسی در سیر بالینی دوره    
مختلط، دوره اي به طول یک هفته است که در آن هـر    
دو دوره مانیا و افسردگی تقریباً هر روز پیدا می شود و    

 .این اختالل دو قطبی نام دارد
اختالل دو قطبی در مردان و زنان شیوع یکسـانـی       -

 .ولی در افراد مجرد و طالق گرفته شایع تر است دارد
 .سالگی می باشد 5 -6 سن شروع اختالل دو قطبی از  -

 

 :شایعترین اختالالت همراه عبارتند از
اختالل اضطراب اجتماعی،  ،) OCD( اختالل وسواس جبري

سوء مصرف مواد، وابستگی به الکل، اختالالت خلقی کـه     
همزمان شدن اختالالت فوق سبب بدتر شدن و افـزایـش   

 .بارز خطر خودکشی می شود
 

 علل
 عوامل ژنتیک -1
 تغیرات هورمونی -2
 تغیرات واسطه هاي شیمیایی در مغز -3

 

 :درمان
توصیه جدي به اطرافیان بیمار جهت اعزام بیمار بـه         -1

 مراکز درمانی تخصصی، مطب  روان پزشکی 
 دارو درمانی -2
 حفظ ایمنی بیمار و سایرین -3
 شناخت درمانی ، رفتار درمانی ، گروه درمانی -4
 انجام شوك درمانی در صورت دستور پزشک معالج -5

 

 :نکته
 :در موارد زیر بیمار باید در بیمارستان بستري شود

 وجود خطر خودکشی و دیگر کشی -1
کاهش بارز توانایی مراقبت از خود در جنبـه هـاي        -2

 مختلف
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