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  در اختالل دوقطبي بخشي توان

  ، دانشگاه علوم پزشكي تهرانپزشكي روان، استاديار گروه زهرا ميرسپاسي
 

است.  شده پذيرفتهدارويي و رواني اجتماعي  هاي درمانمزمن و شديد،  تركيبي از  پزشكي روانيك اختالل  عنوان بهدر مبتاليان به اختالل دوقطبي، 
كرد تا عمل كند ميشديد كمك  پزشكي رواناست كه به مبتاليان به اختالالت  مبتني بر شواهدي خدمات مجموعه رواني اجتماعي شامل بخشي توان

. در باشد مي كمك به دستيابي به زندگي مستقل، توانمندسازي بيمار و بخشي توان هاي برنامهاجتماعي، تحصيلي و شغلي بهتري داشته باشند. هدف 
وي پيامد فرهنگي ر عواملنشان داده كه برخي  ها پژوهش .گيرند ميقرار  موردتوجهعملكردي  پيامدهايبر نقاط قوت فرد است،  و  تأكيد بخشي توان

 ها و حمايت خانوادگي در برخي فرهنگ پرجمعيت هاي خانوادهوجود  براي مثال، ،گذارد مياثر  از جمله اختالل دوقطبي شديد پزشكي رواناختالالت 
 اثربخشياختالل و  در سير تواند ميشان مراقبت شوند. اين ميزان حمايت از سوي خانواده هاي خانواده وسيله بهكه بسياري از بيماران،  شود ميسبب 

 .اشته باشدنقش د بخشي توانخدمات 
دارد،  اما گاه اين جنبه مهم از مداخالت در بيماران ناديده  اي ويژهپيشگيري سطح سوم جايگاه  عنوان به پزشكي رواندر اختالالت شديد  بخشي توان

 ،بخشي توانبراي دستيابي به اهداف مطرح هستند.  ها نقشيا محيط و ، موقعيت ها استراتژي، اهداف، بخشي توان ساختاريافته. در مدل شود ميگرفته 
  بسيار اهميت دارد. ارائه خدمات جامع به اين بيماران،  در راستاي ،و ديگر متخصصان سالمت روان پزشك روانمشاركتي بين بيمار،  رابطه

در بيماران دچار  بخشي تواندر اين مقاله عالوه بر مرور مداخالت  شده است.كوتاه  ها بستري زمان مدتوجود دارد و  بخشي توانمتعدد  هاي برنامهامروزه 
  . شود ميكوتاه به تجربه مركز روزانه بيمارستان روزبه در ارائه خدمات به اين بيماران اشاره  طور بهاختالل دوقطبي، 
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