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  ش از بارداري در مورد اداره بيماري دوقطبي پي گيري تصميم

  ، دانشگاه علوم پزشكي اصفهانپزشكي رواناستاد ، مجيد بركتين
 

شرايط قبل از وقوع بارداري اهميت مضاعف دارد. در  مهياسازيتوجه به  يابد ميافزايش  ازآن پسامكان عود بيماري دوقطبي در بارداري و  ازآنجاكه
است كه مادر پيش از  آناداره پري ناتال بيماري دوقطبي  ازنظر ايدئالز بارداري است. شرايط برنامه درماني پيش ا برداشتنزياد  تأكيداخير  هاي سال

بر شرايط  ها آناثر  ازنظرسالمت روان قرار داشته باشد و از پايدار بودن وضعيت بيمار اطمينان حاصل گردد. انتخاب داروها  هاي مراقبتتحت  باردارشدن
تحت كنترل بالينگر باشد. مصرف سيگار، الكل يا ساير مواد به حداقل ممكن رسانده شود و يا دست كم  ها آن هورموني، وزن بدن و تراتوژنيسيته

 گذاري تاريخ ازنظراتخاذ گردد. رژيم غذايي سالم به بيمار داده شود و وزن بيمار به حد مطلوب رسانده شود.  برنامه منظمي  خطرتر كم هاي روش
داده شود. شركت دادن بيمار در  يك درجهعود بيماري به بيمار و نزديكان  عالئمامكان و  ازنظرالزم  هاي آموزشگردد و تنظيم  پزشكي روان هاي ويزيت

  . كند ميي توجه قابلتنظيم برنامه درماني و باقي ماندن وي در درمان كمك 
نكند يا اينكه در تمام دوره بارداري دارو مصرف كند، به تاريخچه دارو دريافت  اصالًبراي اينكه آيا بيمار در زمان لقاح يا تريمستر اول  گيري تصميم

در اين مقاله سخن خواهد رفت. با توجه به اينكه  تفصيل به ها آنبيماري، سابقه خانوادگي، سابقه پاسخ به درمان و عوامل ديگري دارد كه در خصوص 
براي مادر و جنين شود، و از طرف ديگر ادامه دادن دارو ممكن است بر محصول منجر به عود بيماري و ايجاد خطر  تواند مي دارنده نگهقطع داروي 

  در اين موضوع نياز به مالحظات ويژه خواهد داشت.  گيري تصميمحاملگي يا شرايط جسمي مادر مؤثر باشد، 
  ، خلقدارنده نگهبارداري، بيماري دوقطبي، دارودرماني،  :ها كليدواژه
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