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 پیشگفتار

پرستاری، نوشته شیال ویدبک می باشد. مخاطبان  روان  ( کتاب  2020چاپ هشتم )  از   پنجمکتاب حاضر ترجمه بخش  
باشد. هرچند  این کتاب را دانشجویان، دانش آموختگان، اساتید و صاحبنظران رشته پرستاری و گرایش های آن می

 بهره ببرند.مطلب جامع و کامل بوده و دانشجویان سایر رشته های گروه علوم پزشکی نیز می توانند از آن 
مطالب این کتاب جایگزین طرح معاینه، تشخیص یا درمان هیچ کسی نیست. بیماران و افراد نیازمند مراقبت های  
روانشناختی بایستی توسط متخصصان امر معاینه و تحت درمان قرار گیرند؛ در این بین بایستی بررسی و شناخت  

وضعیت فعلی و تاریخچه قبلی، تاریخچه دارویی، نتایج منحصر به فرد هر بیمار با توجه به سن، وزن، جنس،  
ناشر یا مترجمان    آزمایشات و تست های تشخیصی و عوامل منحصر دیگر که مختص فرد بیمار است، انجام شود.

اند و این  پرستاری برای شخص خاص ارائه نکرده  در این کتاب هیچگونه توصیه پزشکی یا روانپزشکی و روان 
علمی جامع است. متخصصان مراقبت بهداشتی و بیماران و نه ناشر یا مترجم مسئول رفتار    کتاب صرفا یک مرجع

 و قضاوت خویش هستند. 
با توجه به رشد و پیشرفت بسیار سریع علوم پزشکی و اطالعات بهداشتی، تمایز حرفه ای مستقل تشخیص های  

ی درمانی الزم است و متخصصان مراقبت  طبی، اندیکاسیون ها، انتخاب و دوز بندی مناسب داروها و گزینه ها
بهداشتی و بخصوص روان پرستاران بایستی از منابع مختلف و بخصوص کتاب حاضر به عنوان یک منبع جهانی 

 جامع کمک بگیرند.
ت خلقی و خودکشی،  مراقبت های پرستاری اختالالت روانی از جمله اختالال مسائل  این کتاب به بحث در مورد    پنجم جلد  

اعتیاد  اختالال  نهایت  ت شخصیت،  است. اختالالت روانی    اختالالت خوردن و در  در  دیگر  پرداخته  آنها  و درمان های 
 کتاب را تهیه و مطالعه نمایید.   های دیگر جلدهای بعدی کتاب منتشر خواهد شد. توصیه می شود که جلد  

 ساالر داسدار 
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 اختالالت خلقی و خودکشی

 اختالالت خلقی و خودکشی  -1فصل 

 

 
 پس از مطالعه این فصل فراگیر بایستی بتواند: 

 دهد.نظریه های اتیولوژیک افسردگی و اختالل دوقطبی را شرح  .1

 ریسک فاکتورهای اختالالت خلقی و ویژگی های آنها را توصیف کند. .2

 فرآیند پرستاری را در مراقبت از مددجوی مبتال به اختالالت خلقی و خانواده وی بکار ببندد.  .3

به مددجو، خانواده، مراقبین و اعضای جامعه آموزش دهد تا دانش و درک آنها از اختالالت  .4
 خلفی افزایش یابد.

 در خطر باالی خودکشی را شناسایی کند. جمعیت .5

 فرآیند پرستاری را در مراقبت از بیمار در خطر خودکشی بکار بگیرد.  .6

 احساسات، باورها و نگرش مربوط به اختالالت خلقی و خودکشی را ارزیابی کند. .7
  

 اهداف یادگیری 



 10 یاختالالت روان  یبهداشت روان: مراقبت پرستار یپرستار

 
 ی خودکش  اطاتیاحت ▪
 ( SAD) یفصل یعاطف  اختالل ▪
 ی خلق اختالالت  ▪
 )کیندلینگ( افروختن ▪
 )متعادل( کیمیاوت  ▪
 ی حرکت یروان  ونیتاسیآژ ▪
 (یحال  ی)ب یآنرژ ▪
 ویپرتانس یه بحران ▪

 ی خودکش  ▪
 ی خودکش  قصد ▪
 (ECT) یدرمان الکتروشوک ▪
 با فشار  کالم ▪
 ( ییدای)ش ایمان ▪
 نشخوار  ▪
 ا یپومانیه ▪
 داریناپا جاناتیه ▪

 مقدمه

همه افراد گاهی احساس ناراحتی، غم، خستگی و میل شدید ماندن در تختخواب و دوری از دنیا را  
، خستگی، گیجی، عدم تحمل سروصدا، کند شدن  1انرژی   نداشتندارند. این حمالت اغلب با بی حالی یا  

 ؛ چیزی که همگی موجب سخت شدن تصمیم گیری می شود. استفرآیندهای فکری همراه 

 
 ( Anergiaنداشتن انرژی )

 

1 Anergia 

 واژه های کلیدی 
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کار، خانواده و مسئولیت های اجتماعی محرک افراد برای پیشروی در روتین های روزانه است، حتی 
و خلق تحریک پذیر آنها به کل مشهود باشد. اینگونه »دوره های  زمانی که هیچ چیز درست به نظر نرسد

کوتاه« در طی چند روز برطرف می شود و انرژی بر می گردد. نوسانات خلقی نیز در شرایط انسانی 
آنچنان شایع است که وقتی کسی می گوید »من افسرده هستم زیرا کار زیادی برای انجام دادن دارم«، اصال  

نیم و اهمیت نمی دهیم. استفاده روزانه از کلمه »افسرده« در واقع بدین معنی نیست که  به آن فکر نمی ک
فرد از نظر بالینی افسردگی دارد بلکه بدین معنی است که فرد روز بدی را طی کرده است. غمگینی خلق 

یک بدشانسی، مرگ  به  پاسخی  تواند  ازنیز می  از دست    ی  یا  مالی  مشکالت  وابستگان،  یا  دادن دوستان 
 را بخوانید(.  2شخص باشد که فرد بخاطر آنها غمگین است )جلد 

حس مطمئن    ن ی قرار دارد. فرد ا   ز ی اغراق آم   ی رفتار پرانرژ   حمالت یا دوره های   ، ی خلق   ف ی ط   گر ی د   سمت در  
  ی دادها ی رو   ی برا   توانایی فرد شاد،    ی . در خلق و خو رد ی را بر عهده بگ   ی رابطه ا   ا ی   کار تواند هر    ی را دارد که م 

در عرض چند روز به    ز ی بودن ن   ا« ی دن   سوار بر احساس »   ن ی است. ا   ر ی ناپذ   ی خستگ   ی و اجتماع   ی خانوادگ   ، ی کار 
  اق ی و اشت   ی شاد محرک  شاد    ی دادها ی . رو کند ی متوسط( فروکش م   ت ی )عاطفه و فعال   1خلقی عادی حالت  

 کند. ی نم   جاد ی فرد ا   ی در زندگ   ی است و تداخل معنادار   ی ع ی طب   ی خلق   رات یی تغ   ن ی . ا است 

یا    2اختالالت خلقی نامیده می شوند شامل تغییرات همه گیر در عواطف  نیز  که اختالالت عاطفی 
یا هر دو نشان می دهد. اینها با زندگی فرد   4یا شیدایی   3هیجاناتی است که خود را به صورت افسردگی

تداخل داشته، وی را با غمگینی، آژیتاسیون یا سرخوشی شدید و بلندمدت زمین گیر می کند. همراه آن 
شک به خود، احساس گناه و خشم وجود دارد که فعالیت های زندگی را تغییر می دهد، بخصوص در  

 و روابط است.  به نفس، شغل -مواردی که دربرگیرنده اعتماد 

باستان شناس ها سوراخ هایی در جمجمه های  برده است.  از اختالالت خلقی رنج  دیرباز بشر  از 
باستانی پیدا کردند که برای تخلیه »روح شریر« از مغز افرادی که از غم و رفتار عجیب رنج می برده اند، 

 
1 Euthymic 
2 Mood disorders 
3 Depression 
4 Mania 
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 یو رفتار افراط   ادیز  اریبس   دوه غم و ان  باور بودند که  نیباستان بر ا  یهودیانها و    یبابلایجاد شده است.  
شود. شاه شائول، پادشاه نبوکدنصر،  یمردم فرستاده م برای یموجودات اله گرید ایاراده خدا  قیاز طر

ارواح ناپاک    ، ی قلب  دیاز اندوه شد  همگی  ، ذکر شده  کتاب مقدسای هستند که در  از افراد برجسته    1یو موس 
 حمالت  2ایکتوریو ملکه و  نکلنیهستند. آبراهام ل  یاز عالئم افسردگ  یکه همگ  ه اند، روح رنج برد   یو تلخ

  ا ینیرجیو  ی مثل سندگانینوشامل    یافراد مشهور مبتال به اختالالت خلق  گری ند. ده اداشت  ی مکرر افسردگ
و    ایلویوولف، س فر  3ل یاون   ن ی وجیپالت،  آهنگساز جورج    ،5ا یگارس   یازنده جر نو  ، 4هندل   کیدریبودند. 

واالس    کیما  قهیدق  60  نامهبر   یو مجر  یونیزیمفسر تلو  ، چهین  ش یفردر  لسوفیف  ، 6هنرمند ونسان ون گوگ
 هنرپیشه؛ می باشد. 7دوک  یو پت

درمانی برای افراد مبتال به افسردگی یا شیدایی شدید وجود نداشت. این افراد از    1950تا اواسط دهه  
برده، فکر می کردند که بطور ناامید کننده ای ضعیف هستند که تسلیم عالئم تحلیل  اختالالت خلقی رنج  

شوند. خانواده و متخصصان بهداشت روان روند توافقی داشته، مبتالیان را خود رای یا برنده و شدید می
می زندگی  به  منفی  نگرش  با  ندارد، افرادی  وجود  خلقی  اختالالت  برای  عالجی  هنوز  گرچه  دیدند. 

 های موثری برای افسردگی و مانیا امروزه در دسترس است.رماند

باشند،   می  همراه  خودکشی  با  که  هستند  روانپزشکی  های  تشخیص  شایعترین  خلقی  اختالالت 
. به همین  (Rhimer & Pompili, 2017)افسردگی یکی از مهمترین ریسک فاکتورهای خودکشی است  

دلیل، این فصل روی افسردگی اساسی، اختالل دوقطبی و خودکشی متمرکز می باشد. مهم است توجه 
ختالالت مصرف مواد، اختالالت شخصیت ضد اجتماعی و مرزی  داشته باشید که مبتالیان اسکیزوفرنی، ا

 و اختالل هراس نیز در خطر باالی خودکشی و اقدام به خودکشی هستند.

 
1 King Saul, King Nebuchadnezzar, and Moses 
2 Abraham Lincoln and Queen Victoria 
3 Virginia Woolf, Sylvia Plath, Eugene O’Neill 
4 George Frederic Handel 
5 Jerry Garcia 
6 Vincent van Gogh 
7 Mike Wallace, Patty Duke 
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 دسته بندی اختالالت خلقی 

ب  یو اختالل دوقطب   یاساس  یاختالل افسردگ  شامل   هیاول  ی اختالالت خلق  -ییدایش  یماری)که قباًل 
آن   یدر ط  که  کشد،   یهفته طول م  2حداقل    یاساس  یافسردگ  حمله  کی.  است   شد(  یم  دهینام  یافسردگ
  الئمکند. ع  یها تجربه م  تیفعال  یدر تمام  باً یتقر  را  از دست دادن لذت  ایافسرده    یخلق و خو  شخص

تغ غذا  رییشامل  افزا  خوردن  عادات  به  منجر  م  ای  ش یکه  ناخواسته  وزن   ای  یپرخواب   ، شود  یکاهش 
 ،روزمره  یبا زندگ  سازشدر    یناتوان  ، حل مسئله  ییتوانا  ا ی  ی ریگ  میاختالل در تمرکز، تصم  ، 1یخوابی ب

 ی و نشخوار فکر   دیشد  یخستگ  ، یخودکش   ای  و  مردنافکار    ، یدیناام  ایگناه،    ، یدیناام  ، یارزش   یاحساس ب
اختالل در عملکرد    ایقابل توجه    یعالئم منجر به ناراحت  نی. ااست  به بهبود  دیبدون ام  نانهیبا تفکر بدب

 و توهم هستند   انیهذ  یداراآنها  درصد    20شود. حدود    یم  عملکرد   مهم  یها  نهیزم   ریسا  ای  یشغل  ، یاجتماع
 .(Akiskal, 2017)  کنند یم ادی سایکوتیک یعنوان افسردگرا تحت  بیترک  نی ا که

  ا ی  و  ییدایش  بین  یفرد تا حد افراط  یشود که خلق و خو   یداده م  صیتشخ  یزمان  2یاختالل دوقطب
 یاست که در ط  یدوره مشخص   3ییدایشداده شد.    حیهمانطور که قباًل توض  ، گی در نوسان باشدافسرد 

است. به طور معمول،  ریپذ کیتحر ای در حال بسط و مداوم باال،  یعیطب ریبه طور غفرد   ی آن خلق و خو
  در و درمان شود(، اما    یبستر  مارستانیفرد زودتر در ب  نکهیکشد )مگر ا  یهفته طول م   1حدود    ورهد  نیا

بزرگ  خود    ای   اعتماد به نفس   ش ی شامل افزا  یی دایش  یتر باشد. دوره ها  یافراد ممکن است طوالن   یبرخ
 ی ااغلب با صد  ع، یامان، سر  ی) صحبت کردن ب   4فشار   کالم پراز حد و    ش یگفتار ب  ، کاهش خواب  بینی، 

  کیتحر ای تیفعال  ش یافزا ، یحواس پرت ، (در رقابت و اغلب بی ربط ها )افکار  دهیا ، پرشبلند بدون مکث(
ب  یحرکت  یروان مشارکت  فعال  ش یو  در  حد  پتانس   یریپذسکیر  ای  ییجولذت   یهاتیاز  برا  ل یبا    یباال 

ممکن   ایباشد،    گشادهاز حد شاد، مشتاق و    ش یفرد ممکن است ب  ی . خلق و خومی باشد  دردناک  یامدهایپ
کردن دارد.   تی رعا  یبرا  ینیقوان   ایشود    یکه به او نه گفته م  یباشد، به خصوص زمان  ریپذ   کیراست تح

اندازد.   یم  گرانیکند به گردن د  یرا که تجربه م   یکند و هر مشکل  یرا انکار م  یفرد اغلب هر گونه مشکل
 دهند. یم را نمایش و توهم  انیهذ  ییدایش حملهدر طول  زیاز افراد ن  یبرخ

 
1 Hypersomnia or Insomnia 
2 Bipolar Disorder 
3 Mania 
4 Pressured Speech 



 14 یاختالالت روان  یبهداشت روان: مراقبت پرستار یپرستار

دوره ای از خلق باال، گشاده یا تحریک پذیر غیرطبیعی و مقاوم است و با عالئم خفیف   1هیپومانی 
دیگر مانیا همراه است. تفاوت در این است که حمالت هیپومانی توانایی یا کارکرد فرد را مختل نمی کند 

گی های سایکوتیک )هذیان و توهم(  )در حقیقت ممکن است خیلی بهره وری بیشتری نشان دهد( و ویژ
وجود ندارد. حمله مختلط زمانی تشخیص داده می شود که شخص هر دوی شیدایی و افسردگی را تقریبا 

 ,Akiskal)هفته تجربه کند. این حمالت مختلط را اغلب چرخه سریع می نامند    1هر روزه و به مدت حداقل  

 . برای هدف تشخیص طبی، اختالالت دوقطبی به صورت زیر توصیف می شوند: (2017

: یک یا چند حمله شیدایی یا مخلوط حمالت معموال با حمالت افسردگی  Iاختالل دو قطبی   ▪
 اساسی همراه است.

 : یک یا چند حمله افسردگی با حداقل یک حمله هیپومانی همراه است. IIاختالل دوقطبی  ▪

یا خلق و عاطفه نرمال را بین حمالت مفرط تجربه    افراد مبتال به اختالل دوقطبی ممکن است ائوتیمیک
بل از اینکه به خلق ائوتیمیک کنند یا ممکن است نوسان خلق افسرده را پس از حمالت شیدایی تجربه کنند، ق

این   نیز  ای  برای عده  است.  کوتاه  تقریبا  افراطی  بین حاالت  ائوتیمیک  دوره های  ای  در عده  برگردند. 
 های خلق نرمال یا ائوتیمیک ماهها یا حتی سال ها طول می کشد.دوره 

 اختالالت مرتبط

 می شوند، عبارتند از:  سایر اختالالتی که با شباهت هایی با اختالالت خلقی دسته بندی

یک نوسان خلق مزمن و مقاوم است که مشخصه آن عالئمی    2()دیس تیمیک  اختالل افسرده مقاوم •
و  تمرکز  در  به نفس، مشکل  اعتماد  افت  انرژی،  اشتها، کاهش  دادن  از دست  چون بی خوابی، 

 خفیف تر از این عالئم در افسردگی است.احساس غم و نومیدی است که  

های که حالت خشم مقاوم یا خلق تحریک پذیر است، توسط طغیان   3اختالل بی نظمی خلقی مخل  •
شدید و عود کننده خلق و خو مشخص می شود که با تحریک یا موقعیت مربوطه همخوانی ندارد،  

 می شود. سالگی شروع  10قبل از سن 

 
1 Hypomania 
2 Persistent Depressive (Dysthymic) Disorder 
3 Disruptive Mood Dysregulation Disorder 


