
تفاوت افسردگی دوقطبی در

نوجوانان با بزرگ ساالن

افسردگی دوقطبی در نوجوانان، مشابه عالئم

بزرگ ساالن است: خلق افسرده، کاهش عالقه به

فعالیت ها، خستگی، کندی عملکردهای حرکتی و

ذهنی، بی خوابی، تمرکز ضعیف یا مشکل داشتن

در تصمیم گیری، کاهش وزن یا افزایش وزن،

احساس گناه یا بی ارزشی و گاه، افکار خودکشی

یا اقدام به ان، بیشتر نوجوانان نمی پذیرند که این
عالئم را دارند. بیشتر اوقات، آن ها می گویند که

عصبانی و خسته شده اند. اگر از نوجوان خود، در

حالی که افسره است، بپرسیده چه احساسی

دارد، ممکن است نتواند به شما بگوید که چه
حسی دارد و ممکن است پاسخ های بریده بریده

و عصبی مانند «نمی دانم» یا «مرا تنها بگذارید»
بدهید.

نوجوانان مبتال به اختالل دوقبطی، اغلب،

افسردگی دوره ای دارند؛ یعنی خلق وخوی آن ها

از حالت پایدار یا حتی مانیا و هیپومانیا، به حالت
ناامیدی عمیق تبدیل می شود (در بعضی مواقع،

به سرعت) که در صورت درمان نشدن، ممکن
است ماه ها ادامه یابد. افسردگی دوره ای، مانند

مانیا، یک مرحله پیش درآمد دارد که در آن،

افسردگی در حال بدتر شدن است و مداخله ی

زود هنگام می تواند از دوره ی کامل اختالل

جلوگیری کند. نمی دانیم دوره های افسردگی در

نوجوانان مبتال به اختالل دوقطبی، چه مدت

طول می کشد، اما در بزرگ ساالن در صورت عدم

درمان، به طور متوسط، شش تا نه ماه ادامه

دارد.

یکی از تفاوت های اساسی افسردگی در نوجوانان

و بزرگ ساالن این است که شروع ان در نوجوانان
ممکن است بسیار سریع باشد، در حالی که، در

بزرگ ساالن اغلب تدریجی است. در نوجوانان یک

عالمت میتواند عالئم دیگری را پدید اورد، مثال

خلق منفی باعث تقویت الگوهای تفکر منفی و

ناامیدی شود که این افکار منفی باعث انزوا و

کناره گیری اجتماعی شوند. سپس این انزوا

می تواند موجب روحیه و تفکر منفی و انزوای

بیشتر شود، بنابراین بهتر است: 

۱_ به نوجوان خود کمک کنید تا افسردگی را در
ابتدای بروز نشانه ها تشخیص دهند.

۲_ انتظارات خود را درباره ی عملکرد تحصیلی و
مسئولیت در خانه، در این مرحله کاهش دهید.

۳_ به نوجوان کمک کنید از درمان سرپایی الزم
بهره گیرد.

۴_ اگر افسردگی به اندازه ای ناتوان کننده است که
نوجوان دیگر در خانه عملکرد مناسبی ندارد، با

نظر روان پزشک، بستری شدن در بیمارستان را در

نظر بگیرید
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