
 

 یبستر نیح، ماریجهت آموزش به ب یپرستار  یدستورالعمل و راهنما

 قطبی دو اختالل

 الزامی است آموزش بیمار حین بستری و ترخیص  ،همکار محترم پرستاری بیمارستان با توجه به دستورالعمل جامع خودمراقبتی و آموزش بیمار

 گیردطبق این دستورالعمل و حداقل محتوای زیر انجام اختالل دو قطبی 

 

 مراقبتهايی كه بيمار بايستی انجام دهد  ❖

 ی زمان مصرف لیتیوم عبارتند از:هامراقبت ✓

تعیین مقدار دقیق لیتیوم در بدن الزم است. مقدار کم آن بي اثر و مقدار زياد آن سمي  درمان با لیتیوم بايد توسط روانپزشک شروع شود. •

کنید. با ثابت شدن استفاده مي مناسبي مقدار از که شويد آزمايش خون دهید تا مطمیناين بايد به طور مرتب در چند هفته اول راست. بناب

 .کند تجويزتواند لیتیوم را همراه با آزمايش خون منظم برای شما مقدار دارو پزشک مي

بستگي دارد. اگر آب بدن کم شود مقدار لیتیوم در خون باال رفته و احتمال  و داروهای مصرفي همزمان مقدار لیتیوم در خون به مقدار آب بدن •

مخصوصا در مواقعي که هوا گرم است و يا فعالیت شما  -آب بسیار بنوشید نبروز اثرات منفي آن و يا حتي اثرات سمي آن وجود دارد. بنابراي

 .زياد است

 گردند.ادرار ميچون آنها باعث افزايش  .چايي و قهوه کمتر مصرف کنید •

کشد تا اثرات لیتیوم پديدار شود. در اين مدت با اينکه تغییر حالت روحي شما ادامه دارد بايد به خوردن حداقل سه ماه يا بیشتر طول مي  •

 .های لیتیوم ادامه دهیدقرص

استفراغ  ،احساس بیمار بودن، یف دستهالرزش ضع، اسهال ،های بدنضعیف شدن ماهیچه، تاری ديددارو مانند اثرات جانبي در صورت ايجاد  •

 به پزشک مراجعه نمايید. لکنت زبان، تلو تلو خوردن، کردن

 آنها سیب رساند. بهتر است هر چند ماه يکبار برای اطمینان ازکارکرد صحیحآید ئیوم ممکن است به کلیه و غده تیرواستفاده طوالني از لیت •

 . داد آزمايش

 کنید. از رژيم غذايي مناسب استفاده •

 .بسیار مفید استی غیر شیرين هانوشیدني نوشیدن •

 اگر باردار هستید، بهتر است برای آگاهي از قطع يا ادامه مصرف لیتیوم با روانپزشک خود مشورت کنید. •

 کنید، نبايد به نوزاد شیر بدهیداگر لیتیوم مصرف مي •

است برای يک نفر مناسب باشد ولي در شخص ديگری اثر خوبي نداشته باشد. يک دارو ممکن  .شما بستگي دارد بیماری بطور کلي بهترين دارو به ✓

 .گردد که تاثیر بیشتری در ديگران نشان داده استاما برای اولین تجويز اصوال دارويي تجويز مي

کنترل حاالت روحي خود در طول توانید برای شما بايد هر برنامه برای حاملگي را با روانپزشک خود در میان بگذاريد. با هم فکری هم، شما مي ✓

 .حاملگي و پس از تولد نوزاد برنامه ريزی کنید

 -روانپرستار و روانپزشک –پزشک خانواده  -ماما -در طول زمان حاملگي، تمام کساني که با اين موضوع در رابطه اند شامل: پزشک متخصص زنان ✓

 .ط باشندارتبا در هم با بايد

را ترک کنید،  هاقرص مصرف زود خیلي اگر. باشید داشته همراه روانپزشک نظر به توجه با را قرصها اين ارههموحتي پس از بهبودی بهتر است  ✓

 .شويد احتمال عود افسردگي در شما زياد است. اگر شما به يکباره مصرف را قطع کنید، ممکن است دچار عاليم ترک
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 .برای رانندگي در مدت مصرف بايد با پزشک خود مشورت نمايید  ✓

کامل عارضه و يا بستری شدن  توانید از بروزنشانه های تغییر حالت خود را ياد بگیريد تا بتوانید در موقع مناسب کمک بگیريد. با اينکار شما مي ✓

 .تواند به شما در اين کار کمک کندروحي روزانه ميدر بیمارستان اجتناب کنید. نوشتن حاالت 

 .توانید در مورد بیماری تان و آنچه برای درمان آن مفید است اطالعات کسب کنیدتا مي ✓

نید توااز شرايط تنش زا بپرهیزيد. پرهیز کامل از تنش غیر ممکن است بنابر اين بهتر است ياد بگیريد چگونه اين شرايط را کنترل کنید. شما مي ✓

 .و يا گروهای تمدد اعصاب و يا پیشنهادهای روانشناسان به استرس خود غلبه کنید سي دی يا دی وی دی های آموزشياز

توانند اثرات نامطلوبي بر دوستان و خانواده داشته باشد. شما ممکن است مجبور به بازسازی روابط تان بعد از يک دوره افسردگي يا شیدايي مي ✓

 .بشويد افسردگي يا شیدايي

افتد و آنها چه داشتن حداقل يک نفر که بتوانید به او اعتماد کنید بسیار مفید است. دوستان و خانواده نیاز دارند بدانند که چه اتفاقي برای شما مي ✓

 .توانند برای شما انجام دهندکاری مي

ت خود قرار داده و اطالعات الزم در مورد روش درماني خود با پزشکان و مشاوران خود صادق باشید. پزشک خود را در جريان کامل وضعیت و حاال ✓

 .را از وی بخواهید

ی بازگشت دوره ها ممکن است شما بخواهید قبل از اينکه دکتر دستور قطع دارو بدهد ، از ادامه مصرف خودداری کنید. متاسفانه اينکار اغلب به ✓

 شود. منجر مي بیماری

 ير را انجام دهید:جهت جلوگیری از بي خوابي اقدامات ز ✓

 .دیدقیقه داشته باش ۲۰کم سه روز در هفته و هر بار حداقل فعالیت جسماني کافي در طول روز و در صورت امکان ورزش مرتب مثالً دست •

 .دياز خواب روزانه بپرهیز •

 .ديشبها قهوه نخور •

 .دیمکان خوابیدن خود را تغییر نده  •

 ايد.ز آن که شب در چه ساعتي به خواب رفتهد فارغ ايهر صبح در ساعت مشخصي بیدار شو  •

 .ديد و غذای سنگین نخورییش از خوابیدن تلويزيون تماشا نکنپ •

 .دیبه جز برای خوابیدن مدتي طوالني را در بستر نگذران •

 .ديد و چند دقیقه به فعالیتي مشغول شویمکان خواب را ترک کن؛ دید تقالی زيادی نکنيرواگر به خواب نمي •
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 كه خانواده بيمار بايد انجام دهدمراقبت هايی   ❖

خواهند. و قادر نیستند بگويند از شما چه مي بینندمي منفي ديدگاه از را چیز همه آنها. است سخت بگويیم چه افسرده بسیار افراد به دانستن اينکه ✓

 آنها ممکن است زودرنج و گوشه گیر باشند اما در همان حال به کمک شما نیاز دارند.

 .آنها ممکن است نگران باشند ولي نخواهند يا نتوانند که نصیحت شما را بپذيرند. سعي کنید در حد امکان صبور باشید و آنان را درک کنید  ✓

گردد. رسد. هرچند که اينگونه هیجانات منجر به بدتر شدن شرايط روحي آنان ميک دوره شیدايي، شخص شاد و پرانرژی به نظر ميدر شروع ي ✓

 .بنابراين سعي کنید آنان را متقاعد کنید که کمکشان نمايید و به آنان در مورد بیماری شان توضیح دهید

 .نید. همراهي شما با بیمار در جلسات روانپزشکي بسیار موثر خواهد بوداطالعات بیشتری در مورد اختالالت دوقطبي پیدا ک ✓

 هايي برای خودتان و گذراندن با دوستانتان اختصاص داده ايد. ن باشید که زمانئکافي برای تجديد قوا بدهید . مطمبه خودتان زمان و فضا ی  ✓

 بهتر نیستید خسته وقتي دوستتان به ز انها را با ديگران تقسیم کنید. شمادر صورتي که دوست يا فامیل شما در بیمارستان است، مدت نگهداری ا ✓

 .کنید کمک توانیدمي

  بیمار را سريعا به يک مرکز درماني منتقل نمايید. افسردگي شديد ياشیدايي مانند  در مواقع اضطراری ✓

 .متخصص قابل اعتماد را داشته باشیديک پزشک نام و شماره  ✓

توانند به افسردگي پايان دهند يا در زمان توانند خلق خود را کنترل کنند. نميمبتاليان دوقطبي نمي. را قبول کنید های عزيزتانمحدوديت ✓

  توان با کنترل خود، نیروی اراده و يا استدالل، بر افسردگي يا شیدايي غلبه کرد.شیدايي، خود را کنترل کنند. نمي

کنند مياين بیماران نیاز به محبت شما دارند در محبت کردن و ابزار عالقه سعي کنید دوگانه رفتار نکنید برخي خانواده ها گاه به بیمار محبت  ✓

 شوند اين کار صحیح نیست در موقع محبت کردن سعي کنید، چهره شما مثل کالمتان با محبت باشد.ميگاه از او متنفر 

 حترام گذاشت و به نکات مثبت او توجه کرد.بايد به فرد بیمار ا ✓

 .ببخشید هر چقدر هم کوچک باشد به وی احساس عزت نفس آوردهايي که به دست ميبا تشويق بیمار به خاطر کارهای مثبت و موفقیت ✓

دهد ميکار اندکي که انجام سعي کنید در خانه کاری که ارزش دارد به او بدهید مهم نیست که همکاری او کم باشد مهم اين است که در قبال  ✓

 او را تشويق نمائید.

 .ید و کارهای منزل را تقسیم کنیدعدالت را در خانه رعايت نماي ✓

 سعي کنید در رفتارتان ثبات داشته باشید. ✓
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 بدهید تا حس استقالل پیدا بکند.سعي کنید که به بیمار مسئولیت  ✓

 سعي کنند در خانواده هايشان نظم و قانون وجود داشته باشد. ✓

 .کنید پرهیز خانوادگي مشاجرات و زاهای استرسهای هیجاني و موقعیتاز ايجاد سر و صدا و درگیری ✓

 از سرزنش و بر چسب های منفي در ارتباط با وی استفاده نکنید. ✓

 عنوان نشانه و عالمت بیماری در نظر بگیريد. رفتارهای بیمار را به ✓

 .کنید همدلي او با و بدهید بیمار را حمايت کرده و نیاز به امنیت او را تامین کنید فرصت کافي به بیمار برای صحبت در مورد مشکالتش ✓

 ارتباط منظم با روانشناس و روانپزشک داشته باشید. ✓

 یش از حد برای او دلسوزی نکنید.فرد بیمار را زياد به خود وابسته نکنید و ب ✓

 با او خصمانه برخورد نکنید.و او را طرد نکنید  ✓
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