
اصول کلی درمان دارویی

اصول اول: درمان دارویی خوب با ارزیابی و تشخیص

اختالل شروع می شود. در این ارزیابی، نه فقط اختالل

خلقی، بلکه همه ی اختالالت همراه ارزیابی می شوند. از

آنجا که اختالل دوقطبی اولیه ممکن است به افسردگی

معمولی یا اختالل بیش فعالی-کم توجهی شبیه باشد،

ارزیابی دقیق به تمایز آن ها از یکدیگر کمک می کند. اگر

نوجوان به خوبی به دارو واکنش ندهد، باید ارزیابی

تشخیصی بیشتری انجام شود و فرد از نظر احتمال

وجود اختالالت دیگر، مجددا بررسی شود.

اصل دوم: باید فرصت بدهید، قبل از اینکه بفهمیم ایا

دارو اثر می کند یا نه، حداقل چهار تا شش هفته و
گاهی بیشتر برای مشاهده ی تاثیرات دارو در نوجوانان

الزم است. بنابراین اگر به سرعت بعد از دریافت داروی
جدید، مزایای آن را ندیده، بدین معنا نیست که دارو

موثر نبوده است. داروی جدید باید با دز و مدت زمان
کافی امتحان شود. ممکن است برای رسیدن به سطح

درمانی به مقدار بیشتری دارو یا زمان بیشتری نیاز

باشد که باید با نر روانپزشک معالج تجویز شود.

اصل سوم: بیشتر کودکان با اختالل دوقطبی، به

چندین دارو برای رسیدن به ثبات نیاز دارند.

روان پزشکان عموما از الگوریتم های درمان استاندارد

شده پیروی می کنند. معموال برای نوجوانی که فقط یک

دوره ی مانیا شدید دارد، یک داروی تثبیت کننده خلق،
مثل لیتیوم، و یک داروی ضدسایکوز، مثل کویتیاپین،

و شاید یک تثبیت کننده خلق دیگر مثل دپاکین تجویز
شود. کودکانی که دوره ی افسردگی اختالل را تجربه
می کنند، ممکن است به تثبیت کننده خلق و

ضدسایکوز و یک ضد افسردگی نیاز داشته باشند.

کودکان با اختالل دوقطبی که مبتال بیش فعالی-

کم توجهی هم هستند، ممکن است به تثبیت کننده

 خلق و یک ضد سایکوز و یک داروی محرک، مانند
ریتالین، نیاز داشته باشند.

اصل چهارم: پاسخ ضعیف دارویی ممکن است به

این معنا باشد که نوجوان شما به اندازه ی کافی دارو

مصرف نمی کند. کودکان و بزرگ ساالن مبتال به

اختالل دوقطبی، اغلب، بدون اینکه به کسی بگویند،

داروهای خود را قطع می کنند که ناگهان، احتمال

عود و یا تشدید عالئم را فزایش می دهد، حتی اگر
این اتفاق رخ ندهد، عالئم خلقی فعلی به راحتی

بهبود نخواهد یافت.
اصل پنجم: درمان موثر دارویی نیازمند رابطه ای

مستحکم و ادامه دار بین شما و نوجوان و

روان پزشک است. برای نوجوان شما کافی نیست که

هر سه ماه یک بار برای پانزده دقیقه معاینه شود.
نوجوان باید احساس راحتی کند و بتواند اگر دچار

بحران یا بازگشت بیماری است، قصد خودکشی

دارد یا در صورت وجود عوارض جانبی چشمگیر، با
روان پزشک در ارتباط باشد. اگر او با پزشک خود

احساس راحتی نکند، انجام درمان بسیار سخت تر

خواهد بود.

اصل ششم: روان پزشک باید برای نظارت بر سطح

خونی داروها و مدیریت عوارض و پایش پیشرفت

درمان، به اندازه ی کافی نوجوان را ببیند، مثال اگر

نوجوان لیتیوم استفاده می کند، پزشک برای بررسی

سطح خونی دارو، هرماه باید یک تست خون انجام

دهد. اگر نوجوان آثار جانبی آزار دهنده ای، نظیر

اختالل تعادل یا حالت تهوع شدید را دارد، پزشک

باید برای اطمینان از نداشتن مسمومیت دارویی،

سطح خونی داروها را بررسی کند. اگر نوجوان

داروهای ضد سایکوز مصرف میکند، پزشک ممکن

است بخواهد دست کم یک بار در سال، برای

بررسی شواهدی از اختالل متابولیک و کاهش خطر

ابتال به دیابت، آزمایش خون بگیرد.   
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