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مقدمه
اختالل دوقطبی1 بیماری روانشناختی است که در آن خلق بیمار دچار نوسان می شود و 
ارتباطی بین خلق وی و آنچه واقعا در زندگی اش رخ می دهد وجود ندارد. این بیماری 
سبب می شود که خلق و خوی انسان از حالت بی نهایت سرخوشی و یا تحریک پذیری 
و تندمزاجی به اندوه باری و ناامیدی تبدیل شود. البته گاهی در این میان دوره هایی از 

خلق عادی نیز به چشم می خورد. 

این اختالل برای بیماران، خانواده ها، همسران، و همکارانشان بسیار رنج آور و هزینه بر 
است. بروز این اختالل با کاهش عملکرد بیمار، تحمیل فشارهای اقتصادی بر خانواده و 

جامعه و بروز استرس هایی شدید بر اطرافیان بیمار همراه است.

از آنجا که شیوع اختالالت خلقی در طول عمر افراد 2 تا 25 درصد می باشد، وجود 
منبعی علمی که به زبانی ساده و کاربردی عالئم و نشانه های این اختالل را شرح دهد و 
مشکالت شایع مبتالیان  به این اختالل و خانواده های شان را مطرح نماید مورد نیاز است.

خوشبختانه می توان به کمک درمان های موجود از عوارض ناگوار این اختالل کاست 
و اثرات منفی آن را بر فرد و جامعه کاهش داد. کتاب حاضر به درمان های مختلفی که 
در حیطه دارودرمانی و روان درمانی برای این اختالل وجود دارد می پردازد. این کتاب 

1. bipolar disorder 
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به شرح و توضیح درمان های مؤثری مثل درمان شناختی رفتاری، درمان بین فردی و نظم 
اجتماعی، درمان های متمرکز بر خانواده، و دارودرمانی می پردازد.

نویسندگان      

دکتر فاطمه زرگر      

دکتر نگار اصغری پور      

دکتر اسما عاقبتی      


