
 بـرنــامــه  پـیـشــگـیـری
از عود

 موقعیت هایی را که باعث می شود تا حدی ناراحت و یا عصبانی شوید که حالت تعادلتان
 به هم میخورد را ثبت کنید. سپس واکنش تان را به این موقعیت ها بنویسید. به طور کلی
 هدف از این بخش، ارزیابی این محرک هاست تا به روش هایی دست پیدا کنید که باعث
میشن در معرض این محرک ها قرار نگیرید و یا حداقل تاثیر آن ها را کاهش دهید.

 

دستورالعمل

لیست محرک ها

نمونه هایی از محرک ها

تا دیر وقت با تلفن همراه کار میکنم و بیدارم
دارم زیاد الکل میخورم

پایان هفته ها هم میخوام کار کنم
همسرم خیلی راحت میتونه بهمم بریزه
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واکنشمحرک



 محرک های لیست قبلی و موقعیت هایی که در معرض آن ها قرار میگیرید را با دقت
 بیشتری بررسی کنید. نقشی را که هر کدام از آن ها در به وجود آمدن یک اپیزود شیدایی

 یا افسردگی تان ایفا میکنند، مشخص کنید. با مشاور و اطرافیانتان مشورت کرده و
 راهکارهایی را برای جلوگیری از این موقعیت ها و یا کم کردن اثراتشان پیدا کنید و در

جدولی مشابه جدول زیر بنویسید.

برنامه جلوگیری

 بـرنــامــه  پـیـشــگـیـری
از عود
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واکنشموقعیت



 داشتن یک برنامه روزانه روتین برای کنترل اختالل دوقطبی بسیار مهم است. حتی
 کوچکترین اختالل در این گونه برنامه ها میتواند دلیلی برای بر هم خوردن تعادل و شروع

یک اپیزود باشد.

ص کنیــد. یعنــی زمــان هــای بیــدار شــدن از خــواب، رفتن به  نقــاط ثقــل برنامــه روزانــه تــان را مشــخ
خواب، و خوردن وعده های غذاییتان را باید مشخص کنید.

دستورالعمل

بـرنــامــه فعالیت های روزانه
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قدم اول

 لیســتی از فعالیــت هــا را بــرای اپیزودهــای افســردگی و بیحالــی خــود برنامــه ریزی کنید. این برنامه
 بــرای ســاختار دادن بــه روز شماســت و در روزهــای کــم انــرژی کــه احســاس نیــاز بــه خــواب افزایــش

داشته و تعامل با دیگران سخت میشود، کمک کننده خواهد بود.

1

2

3

4

قدم دوم

لیست فعالیت ها

صبحانه          __________
ناهار               __________
شام              __________

بیدار شدن      __________
خوابیدن         __________

موقعیت



 داشتن یک برنامه روزانه روتین برای کنترل اختالل دوقطبی بسیار مهم است. حتی
 کوچکترین اختالل در این گونه برنامه ها میتواند دلیلی برای بر هم خوردن تعادل و شروع

یک اپیزود باشد.

ص کنیــد. یعنــی زمــان هــای بیــدار شــدن از خــواب، رفتن به  نقــاط ثقــل برنامــه روزانــه تــان را مشــخ
خواب، و خوردن وعده های غذاییتان را باید مشخص کنید.

صبحانه          __________
ناهار               __________
شام              __________

7 صبحبیدار شدن      __________ 7:30 تا 8 صبح
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صبح برم تو پارك قدم بزنم
با خواهرم ناهار بخورم

نیم ساعت برم کتابخونه کتاب بخونم
بیرون از خونه 3 تا عکس بگیرم و استورى کنم

12 تا 1 ظهر
7 تا 8:30 شب

خوابیدن         __________11 شب

دستورالعمل

نمونهبـرنــامــه فعالیت های روزانه

قدم اول

 لیســتی از فعالیــت هــا را بــرای اپیزودهــای افســردگی و بیحالــی خــود برنامــه ریزی کنید. این برنامه
 بــرای ســاختار دادن بــه روز شماســت و در روزهــای کــم انــرژی کــه احســاس نیــاز بــه خــواب افزایــش

داشته و تعامل با دیگران سخت میشود، کمک کننده خواهد بود.

1

2

3

4

قدم دوم

موقعیت

لیست فعالیت ها



 خلق و خوی روزانه خود را ثبت کنید، تا جلوی تشدید شدن شان را بگیرید. همچنین با
 این کار اگر دچار خلق و خوی غیرمعمولی شوید، میتوانید آن را شناسایی کرده و به دنبال

تغییراتی در برنامه روزمره خود باشید.

 شــاد، غمگیــن، خســته، هیجــان زده، مضطــرب، ترســان، نگــران، عصبانــی، افســرده، ناامیــد،  بلنــد

دستورالعمل

دفترچه خلق و خو

نمونه هایی از خلق و خوهای مختلف

تاریخ: _____________________

ساعت

8 تا 10 صبح

10 تا 12 ظهر

12 تا 2 ظهر

2 تا 4 عصر

و ...

شرایطخلق و خو
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