اختالل دو قطبی چیست ؟

درمان اختالل دو قطبی :

درموارد زیر بیمار باید در بیمارستان بستری نمود.

بو حاالتی گفتو می شود کو بیمار حداقل یک

این بیماری بو آموزش  ،کار  ،روابط اجتماعی

-1وجود خطر خودکشی ودیگر کشی

دوره خلق باال ( خود بزرگ بینی  ،تحریک

وخانوادگی فرد لطمو سنگین می زند ،لذا باید

پذیری ) راتجربو کرده باشد ()1

بیمار تحت درمان قرارگیرد خوشبختانو امروز

-2کاىش بازتوانایی مراقبت از خود در جنبو ىای

بافراىم بودن داروىای متعادل کننده خلق ،
اختالل دو قطبی چه عالئمی دارد ؟

امکان درمان وپیشگیری از این اختالالت وجود

پر حرفی  ،افزایش تحرک  ،کاىش نیاز بو

دارد)2( .

خواب وغذا  ،افزایش

میل جنسی  ،سيل

انگاشتن ىمو امور  ،سرمایو گذاریيای مالی
غیر منطقی  ،بو عيده گرفتن تکالیفی کو در
حقیقت خارج از قدرت فرد است  ،ولخرجی ،
رانندگی سریع وبی اعتنایی  ،بزرگ پنداشتن
خود وگاىی حالت تحریک پذیری  ،عصبانیت و
پرخاشگری در این بیماران مالحظو می شود.

نکته مهم

در برخور د با بیماران دو قطبی

جلوگیری از ولخرجی وخطر بر باد دادن ذخایر

مختلف
-3نیازبو آزمایشات تشخیصی وضعیف بودن سیستم
حمایتی بیمار .
برخی نکات مهم در مراقبت از بیماران مبتال به
اختالل دو قطبی.

مالی خانواده است  ،دستو چک  ،اسناد و پول

-1محیط آرام وبا محرکات کم برای بیماران ایجاد کنید

اضافی دردسترس بیمار نباشد.

 .در صورت امکان در اتاقی بانور مالیم وصدایی کم

درصورتیکو بیمار تحریک پذیر وتندخو باشد

وتزئینات ساده قراردىید.

باید از بگو ومگو با بیمار پرىیز شود وبا بیمار

 -2فعالیت گروىی رامحدود کنید زیراقدرت تعامل بیمار

باظرافت رفتار شود.

با دیگران مختل شده است .
-3وسایل ولوازم خطرناک ار از محیط بیماردور کنید.

-4فعالیت ىای جسمی مانند قدم زدن  ،کارىای
منزل و رقص درمانی راجایگزین فعالیت بیش از
حد وبی ىدف کنید.
-5طبق دستور پزشک داروىا رامصرف کنید.
-6قبل از آگاه کردن بیمار او ار لمس نکنید ،
بیمارممکن است

منابع :

-1نابدل یونس  ،روانپزشک مشاوردرخانو شما،
نشرواحدی چاپ دوم  ، 1384 ،صص 117
 116و 113-2فدایی فرید

 ،روانپزشکی برای ىمو ،

انتشارات بزرگمير  ،چاپ اول ،

، 1380

صص 107 – 109

لمس راتيدیدی دانستو وبو روش حاکی از

-3کیقبادی سیف ا  ...اسدی نوقایی احمد

تياجم پاسخ بدىد.

علی روانپرستاری ( بيداشت روان  ) 2انتشارات

-7بیمار ار از خوردن نوشیدنی ىای کافئین

بشری  1380 ،صص 106-109

دار مانند چای  ،قيوه وکوال بازدارید.
-8برنامو ىای فعالیت باسازماندىی منظم برای
بیمار فراىم آورید  ،کو شامل زمان خواب و
استراحت بیمار نیزباشد.

واحد آموزش دفتر پرستاری
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مرکز آمىزشی وردمانی رازی ارومیه

قطب
اختالل دو ی

