
 

  
ايي اختالالت هي تَاًذ ّوزاُ ضنل ماهل يا 

 .يا افسزدگي تاضذ (ضيذايي)ًاقع هاًيل 

 

 

خاًَادُ هحتزم تيوار تِ ًنات هطتزك در ّزدٍ 

دٍرُ جْت افشايص رًٍذ تْثَدي تيواراى تَجِ 

 :مٌيذ

 

دستَرات دارٍيي پشضل را دقيقاً اجزا مٌيذ . 1

ٍ تْتز است يني اس اطزافياى هػزف دارٍ را 

مٌتزل مٌذ تَجِ داضتِ تاضيذ مِ درهاى 

تيواري ضوا طَالًي هذت خَاّذ تَد ٍ گاُ 

سالْا فزد تايذ تحت ًظز پشضل دارٍ هػزف 

مٌذ ٍلي اطويٌاى داضتِ تاضيذ مِ ايي دارٍّا 

 .ّيچ گاُ اػتياد آٍر ًخَاّذ تَد

 

در غَرت قطغ دارٍ تِ غَرت خَدسزاًِ . 2

 .تيواري تِ ضنلي تذتز تاس خَاّذ گطت

در غَرتينِ دارٍي ليتين هػزف هي مٌيذ . 3

تا هطاّذُ ّزمذام اس ػالئن سيز تِ پشضل 

 :هزاجؼِ مٌيذ

 تَْع،اسْال،استفزاؽ،لزسش دستْا.  

در غَرتينِ تِ آسهايطات دٍرُ اي يا رصين . 4

غذايي خاظ ًياس ّست حتواً تِ هَقغ اجزا 

 .ضَد

در مٌار دارٍ درهاًْاي ديگز ًظيز رٍاى . 5

... درهاًي،ضٌاخت درهاًي ٍ رفتار درهاًي ٍ

تسيار هؤثز ّستٌذ ٍ تا ًظز پشضل هي تَاى اس 

 .آًْا استفادُ مزد

 

 
 

 

 (دپرسيو)دوره افسردگي*

فزد افسزدُ،غوگيي دل هزدُ، درهاًذُ ٍ ًااهيذ 

 .است ٍ احساس تي ارسضي هي مٌذ

 

 
 

 

هحيطي ضاد جْت تيوار خَد تَجَد . 1

 .آٍرديذ ٍ ٍي را در حل هطنالت ياري ًوائيذ

تِ تيوار مول مٌيذ تا تَاًايي ّا ٍ هَقؼيت . 2

ّاي خَد را ضٌاسايي مٌذ ٍ تَجِ تِ ضنست 

 .ّاي قثلي را تِ حذاقل تزساًيذ

ٍي را تطَيق تِ حزمت در فؼاليت ّاي . 3

گزٍّي ًظيز ٍرسش،مالسْاي هَرد ػالقِ 

 .ًوائيذ....ٍ
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 مرکز پژوهشی درمانی کارگر نژاد

 واحد روانشناسی

 

 

 

در هٌشل هحيطي آرام تزاي تيوار فزاّن . 1

مٌيذ، هحزك ّاي هحيطي هثل ًَر ٍ غذا 

 .هالين تاضذ ٍ تشئيٌات سادُ تنار تثزيذ

اس هطاجزُ تا تيوار خَدداري ًوائيذ ٍ ٍي را . 2

تسَي فؼاليت ّاي آرام ٍ سزگزم مٌٌذُ ٍ 

 .تزجيحاً اًفزادي تطَيق مٌيذ

الگَي خَاب را تٌظين مٌيذ، هي تَاى قثل . 3

اس خَاب اس هاساص پطت،حوام ٍلزم،هَسيقي 

 0.هالين ٍ توزيي ّاي آرام ساسي استفادُ مزد

 

 
 

 

 

 

تِ تيوار مول مٌيذ احساسات خَد را تياى . 

مٌذ ٍ سؼي مٌيذ اسسَي مليِ افزاد خاًَادُ 

 .حوايت ًسثي داضتِ تاضذ

ّزگش در هَرد اػتقادات تيوار تا ٍي . 5

هطاجزُ ًنٌيذ يا هٌنز آى ًطَيذ تلنِ تز 

 .ٍاقؼيت توزمش داضتِ ٍ آًزا تقَيت مٌيذ

سؼي مٌيذ تيوار در طَل رٍس ًخَاتذ تا در . 6

 . ضة خَاب تْتزي داضتِ تاضذ

 

 

 

 (شيدايي)دوره مانيا*

در ايي دٍرُ فزد سزخَش ٍ خَضحال است 

گزچِ تسيار تي ثثات است ٍ گاُ سزيغ تغييز 

هي مٌذ،ٍضغ لثاس فزد غالثاً ًاهٌاسة تا سي ٍ 

تيص اس حذ اس .هَقؼيت ّاي ٍي هي تاضذ

 .آرايص ٍ سيَر آالت استفادُ هي مٌذ

 

 اختالالت خلقي
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