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बाईपोलर डिसअिडर 

 

बाईपोलर डिसअिडर के हो? 

बाईपोलर डिसअिडर एक प्रकारको मूिको गिबिी हो, जसका डिशेषता उच्च र डिराशाजिक हुिे मिोदशा अिस्थाका पररितडिशील 

प्रकारणहरु हुि्। उिमत्त प्रकारण हुुँदा, व्यडिले सामान्यतया धेरै खुसी िा डििडििापि, अत्याडधक आत्मडिश्वास, शडिले भररपूणड महसुस गिे, 

र धेरै महत्िकाांक्षी योजिाहरु र डििारहरु हुन्छि्। डिराशाजिक प्रकारण हुुँदा, व्यडिले लगातार उदासीपि, प्राय: मिोरञ्जिात्मक 

कृयाकलापहरुमा िासो िददि,े डिराशािादी, आशाडहिता, र थदकत महसुस गदडछ। 

 

बाईपोलर डिसअिडर हुि ेकारणहरु के हुि?् 

१) आिुिांडशक कारकहरु: बाईपोलर डिसअिडर भएका व्यडिहरुका जुम्ल्याहा र धेरै िडजकका िातेदारहरुमा यो अिस्था डबकास हुन्सक्छ 

२) न्यूरोट्ाांसमीटरको असांतुलि: बाईपोलर डिसअिडर भएका व्यडिका ददमागमा न्यूरोट्ाांसमीटरहरुको असामान्य स्तरहरु अध्ययिले पत्ता 

लगाएको छ , जस्तै िोपाडमि र सेराटोडिि 

३) पयाडिरणीय कारकहरु: लागुपदाथडको दरु्बयडिसि, जीििमा अरु तिािपूणड घटिाहरु (जस्तै जाडगरहरु गुमाउि,ु सम्लबन्धमा समस्याहरु, 

आदद) 

मलै ेकसरी थाहा पाउि ेयदद मलाई बाईपोलर डिसअिडर छ? 

१. उत्साडहत अिस्था: 

(अ) उत्तेडजत मूि: लगातार र एकदमै धेरै खुसीको अिुभूडत, उत्साह, र धेरै ि ैआशािादी मिोिृडत्त; डििडििापि, सािो 

कुराहरुले पडि सडजलै उत्तेडजत हुिे, िा व्यडिहरुलाई समेत आक्रामकता िा सम्लपडत्तहरुको िाश  

(आ) डििारहरुको उिाि: सोिहरु धेरै आउिे, डछटो बो्ि,े धेरै बोलेको कारण ककड श आिाज, आिश्यकता भन्दा धेरै 

आत्मबल, अहांकार  

(इ) बढेको कृयाकलाप र शडि: धेरै डमत्रतापूणड व्यिहार, डििारहरूको उिाि; पुरै ददि असामान्य रुपमा धेरै कृयाकलाप; 

एक साथ धेरै काममा सांलग्न हुिे तर कामहरु पूरा गिड िसकु्न; धेरै उदार िा धेरै खिडहरु गरेर आिेगशीलता प्रकट हुिे; 

अत्यडधक सौन्दयडबाट दखेाइएको अडतकामुकता, आकाडस्मक यौि कृयाकलाप, यौि िाहिा; र सुते्न आिश्यकता कम भए 

पडि सधैं दक्रयाशील भईरहिे   

 

२) उदास अिस्था:  

(अ) उदास मूि: उदास, डिरि, डिराशािादी र आशाहीि महसुस गिुड; बल िभएको, ितडमाि र भडिष्यको बारेमा आशाहीिता, सामाडजक 

रुपमा टाढा रहिु  

(आ) दढलो सोिाई: सोच्िमा समस्या, सुस्त प्रडतकृया, िरम आिाजमा बो्ि,ु आफुलाई डिको िहुिे रोग लागेको शांका गरेर रोगबारे भ्रडमत 

दष्ृरटकोण प्रकट गिुड  

(इ) गडतडिधी र शडि घट्ि:ु डिष्कृय जीिि शैली, कम भएको गडतडिधी, सुस्त प्रडतकृया, ओछ्यािमा डिष्कृय बसु्न, समाजबाट टाढा बसु्न; धेरै 

गडम्लभर अिस्थाहरुमा, व्यडिहरुले खाि ेर पीउि ेजस्ता आधारभूत स्ि:हरेिाह पडि उपेक्षा गदडछ र अरुको हरेिाहमा भर पछड, र आत्महत्या 
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गिे पडि हुिसक्छ 

बाईपोलर डिसअिडरको उपिारहरु के हुि?् 

१. औषडध: 

(अ) मिु स्टेडबलाईजरहरु (मूि डस्थर बिाउि)े: 

डलडथयमको उपिारले फेरी रोग बड्िि ेआिृडत्तलाई कम गदडछ। िाक्टरहरुले रगतमा डलडथयमको स्तर डियडमत रूपमा 

डिगरािी  गिेछि्। डलडथयम प्रयोग गदाड िाकिाक लागेमा, बान्ता भएमा, पखाला लागेमा, अन्यौल भएमा, माांशपेशी 

कम्लजोरी भएमा, शरीर काम्ने भएमा, माांशपेशी फरफराएमा, असांतुडलत गडत, र अप्रासांडगक बोली भएमा तुरुन्त ै

िाक्टरसुँग परामशड डलिुपछड।  

(आ) एन्टी-डिप्रसेने्ट 

(इ) एन्टी-साईकोरटक्स  

२. ईलके्ट्ोकन्भड्सभ थेरापी: 

(अ) गडम्लभर रुपमा डिप्रेसि भएका व्यडिहरुका लाडग  मुख्यतः प्रयोग गररिे  

३. मिोडिदकत्सा (साईकोथरेापी)  

(अ) सांज्ञािात्मा-व्यिहाररक डिदकत्सा (कडग्नरटभ डिहडेभयोरल थेरापी)ले व्यडिको अपररडित सोिाई र व्यिहाररक 

स्िरुपलाई पररितडि गिे उद्देश्य राख्दछ, ताकी व्यडिहरुले आफ्िो समस्याहरु र लक्षणहरुलाई उद्देश्य अिुरुप र 

प्रभािकारी तररकाले सामिा गिड सकुि् 

४. पिुस्थाडपिा ताडलम 

              (अ) व्यिसाडयक पुिस्थाडपिा ताडलम: व्यिसाडयक कौशलहरु र काम प्रडतको दडृिकोण सुधार गिडको लाडग ताडलम  

(आ) आफ्िो-हरेडििार ताडलम: आफ्िो-हरेडििार कौशलहरु, सुरक्षा जागरूकता, र सामुदाडयक सहयोग सांजालहरुको ज्ञािको लाडग ताडलम 

 

  

 


