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CO TO SĄ ZABURZENIA DWUBIEGUNOWE (ZD)? 

To stany emocjonalne obecne w życiu każdego człowieka. Zwykle zmie-
niają się dosyć szybko. Mogą być intensywne, jednak są przejściowe – ograni-
czone do minut, godzin, czasem dni, rzadziej tygodni. Źródło emocji często 
bywa oczywiste i daje się racjonalnie wytłumaczyć. Są jednak sytuacje, 
kiedy pewne uczucia towarzyszą nam dłużej, lecz ich siła sprawcza jest 
niejasna lub nieznana.

Często okazuje się, że osoby, którym negatywne uczucia towarzyszą 
dłużej, cierpią na depresję. Nie zawsze depresja występuje sama. Okazuje 
się, że dobrego nastroju i pozytywnej energii też może być za dużo. Ten drugi 
biegun w zależności od jego nasilenia określamy hipomanią, albo manią.

Radość, zadowolenie, smutek, rozpacz, tęsknota, rozdrażnienie.

ZABURZENIA DWUBIEGUNOWE:

wyliczono, że osoby
z ZD mogą żyć nawet 
10-20 lat krócej niż
(np. wskutek większej śmier-
telności z powodu chorób 
układu krążenia i samobójstw)

często rozpoczynają się
w młodym wieku (ponad 
70% osób wykazuje objawy 
przed 25 rokiem życia)

występowanie w dużej 
mierze uwarunkowane-
jest genetycznie (dziedzi-
czymy ~70% ryzyka)

w ich przebiegu mogą 
występować objawy psycho-
tyczne

ryzyko popełnienia samo-
bójstwa jest nawet 20-30x 
większe niż w populacji 
ogólnej

częstość występowania 
określa się na ponad 1% 
populacji ogólnej.�

Wg GUS: Pod koniec czerwca 2022 r. ludność Polski liczyła 37,827 
milionów osób. 1% tej wartości to liczba większa od ilości miesz-

kańców Bydgoszczy (8 największe miasto w Polsce).
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Wyróżniamy dwa główne typy Zaburzeń Dwubiegunowych:

Warto wspomnieć o tym, że zabu-
rzeń nastroju można wyróżnić 
więcej. Jeśli objawy są przewlekłe 
(powyżej 2 lat), ale nie spełniają 
kryteriów depresji czy hipomanii, 
można rozpoznać cyklotymię.  
Istnieją zaburzenia nastroju spowo-
dowane stanem somatycznym (np. 
zaburzeniami funkcji tarczycy) lub 
substancją (np. lekami sterydowy-
mi, czy doustną antykoncepcją). 

Bardzo często osoba z Zaburzeniem Dwubiegunowym 
zgłasza się do lekarza z objawami depresji. Statystycznie 
osoby z typem II otrzymują właściwe rozpoznanie (a co za 
tym idzie odpowiednie leczenie) dopiero po ok. 10-15 latach!

w którym oprócz 
depresji występują 
epizody maniakalne.

TYP I,

w którym zazwyczaj dominu-
ją objawy depresyjne i tylko 
krótkie okresy “wyżów”, 
które są lżejsze niż w manii 
(nazywamy to hipomanią). 

TYP II,
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W większości przypadków, aby utrzymać osobę z Zaburzeniem Dwubiegu-
nowym w dobrym zdrowiu, potrzebne są tzw. leki normotymiczne (stabili-
zatory nastroju). Zaliczamy do nich m.in. 

W leczeniu nie skupiamy się jedynie na bieżącym epizodzie, ale też myśli-
my o przyszłości. Planujemy profilaktykę zapobiegania nawrotom (ozna-
cza to też, że leki przyjmujemy również wtedy, gdy czujemy się dobrze.

Dyskusyjne jest stosowanie leków przeciwdepresyjnych u osób
z Zaburzeniami Dwubiegunowymi. Przyjmujemy, że nie wolno ich stoso-
wać jako jedynej formy leczenia. Mogą być stosowane u osób
z typem II ZD, ale tylko w połączeniu z lekiem normotymicznym. Powinny 
być unikane w typie I ZD. Zasadą leczenia jest indywidualne dobieranie 
leków do każdego pacjenta. 

KLUCZOWE JEST LECZENIE

lit,

lamotryginę,

arypiprazol,

olanzapinę,

kwetiapinę

i są one podstawą leczenia.

Osoby z Zaburzeniami Dwubiegunowymi często wykazują się 
ponadprzeciętną kreatywnością, zdolnościami organizacyj-
nymi i interpersonalnymi.
Do znanych osób, u których rozpoznano (lub jest uzasadnione 
podejrzenie) ZD należą m.in.:

Mariah Carey

Catherine Zeta-Jones

Stephen Fry

Mel Gibson

Robert Downey Jr.

Francis Ford Coppola

Jimi Hendrix

Dolores O’Riordan (the Cranberries)

Kurt Cobain (Nirvana)

Winston Churchill

Vincent van Gogh

i wiele innych!

powstała strona o tej tematyce: https://www.famousbipolarpeople.com/
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Zaburzenia Dwubiegunowe na świecie często współwystępują z:

Leki zwykle traktujemy prioryteto-
wo, ale nie tylko one się liczą. 

Niewątpliwie dużą korzyść można 
uzyskać przez właściwą psychote-
rapię i pielęgnowanie zdrowych 
nawyków życiowych (np. regularna 
aktywność fizyczna i właściwa dieta).

Sama obserwacja i pogłębianie 
zrozumienia natury objawów bardzo 
pomaga w utrzymaniu zdrowia 
i zrozumieniu niektórych ich źródeł. 
Niektórzy uspokojenia szukają 
w alkoholu, jednak trzeba pamiętać, 
że może on wywołać drażliwość 
utrzymującą się nawet kilka dni, 
więc nie jest to najlepszy pomysł.

zaburzeniami osobowości (20-40%).

ADHD (25-45%),

zaburzeniami lękowymi (~70-90%),

alkoholizmem i/lub uzależnieniem od 
substancji psychoaktywnych (30-50%),
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W przebiegu ZD wyróżniamy epizody nastroju (afektywne) o określonych 
objawach:

OBJAWY ZABURZEŃ DWUBIEGUNOWYCH

1. MANIA (epizod maniakalny) - to stan, który łatwo zauważyć i rozpoznać.

Osoba w manii jest bardzo 
aktywna, określana często 
jako “nakręcona”.

W manii zwiększa się 
skłonność do przyjmowa-
nia narkotyków czy picia 
alkoholu.

W głowie ma nieustanną 
gonitwę myśli. Jedna myśl 
może wypierać drugą. Cza-
sem aż kilka myśli walczy
o jej uwagę.

W manii zauważamy nieod-
partą chęć realizowania 
jednego planu za drugim,
a często i wielu jednocze-
śnie. Może to doprowadzić 
do dużej dezorganizacji 
życia danej osoby, której 
działania mogą stać się 
chaotyczne.

Wydawanie pieniędzy nie 
ma żadnych ograniczeń. 
Zakup pięciu takich samych 
zegarków za kilka tysięcy 
złotych może podczas epi-
zodu maniakalnego wyda-
wać się w pełni uzasadnione. 

Osoba śpi krótko (nawet 
3-4 godziny na dobę),  
a czasem może nie spać 
wcale, jednak nadal jest 
przepełniona energią do 
działania. 

W tym stanie można czuć 
się bardzo pewnym siebie, 
nierzadko może pojawić 
się przekonanie, że “mogę 
zrobić wszystko”.

Dużo łatwiej jest zawierać 
nowe znajomości, pojawia 
się większa ochota, aby 
przebywać z innymi ludźmi. 
Osoby z fobią społeczną 
mogą przestać odczuwać lęk.
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Libido rośnie, stąd wystą-
pić mogą ryzykowne kon-
takty seksualne.

Nierzadko występują obja-
wy psychotyczne, np. prze-
konanie o swoich nadludz-
kich możliwościach (m.in. 
zdolność czytania i wpły-
wu na myśli innych ludzi).

W stanie manii oświadcze-
nie się i wzięcie ślubu
z osobą, którą widzi się 
pierwszy raz w życiu, jest 
zupełnie prawdopodobne.

Pojawia się większa skłon-
ność do podejmowania 
ryzyka, co może być 
groźne, np. gdy ktoś uzna, 
że znaki drogowe mają 
znaczenie jedynie orienta-
cyjne.

W ekstremalnych przypad-
kach głos w głowie takiej 
osoby może nakazać np. 
sprzedaż własnego domu, 
aby uzyskane pieniądze 
rozdać ludziom na ulicy.

Samoocena osoby w manii 
czasem rośnie tak wysoko, 
że może się ona czuć naz-
naczona przez siłę wyższą.

Największym zagrożeniem w manii jest podejmowanie lekkomyślnych 
decyzji i impulsywne zachowania o bardzo poważnych konsekwencjach. 
Dodatkowo pojawia się ryzyko przejścia manii w ciężki epizod depresji 
(powyższe przykłady zachowań są autentyczne i pochodzą z obserwacji 
klinicznych).

O manii mówimy wtedy, gdy czas trwania objawów wynosi 
co najmniej tydzień lub gdy ich nasilenie jest na tyle duże, że 
chory wymaga hospitalizacji.
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2. HIPOMANIA (epizod hipomanii) - to stan, który trudno zauważyć.

Przebywanie w towarzy-
stwie osoby w hipomanii 
zwykle jest bardzo przy-
jemne.

Taka osoba opowiada wiele 
ciekawych historii, mówi 
komplementy, jest towa-
rzyska i wygadana.

Niestety w tym stanie może 
na niekorzyść zmienić się 
sytuacja finansowa danej 
osoby – z dnia na dzień w 
hipomanii mogą pojawić 
się nowe zainteresowania 
lub hobby np. bartnictwo. 
Fala zainteresowania trwa 
jednak krótko i po kilku 
dniach często okazuje się, 
że nowa pasja minęła 
bezpowrotnie, a ta osoba 
została z ulem, pszczołami 
i bez pieniędzy. 

W hipomanii osoba może 
też odczuwać nadmierne 
poirytowanie i zachowy-
wać się w sposób bardzo 
trudny dla innych. Ktoś 
zazwyczaj miły może 
zacząć dotkliwie krytyko-
wać inne osoby, a nawet 
szukać zwady. Powtarzają-
ce się pytanie "co w ciebie 
wstąpiło?" może być syg-
nałem ostrzegawczym.

W hipomanii sen jest 
zwykle albo krótszy (np. o 2 
godziny), albo dużo bardziej 
regenerujący, dzięki czemu 
dana osoba od razu po wsta-
niu jest gotowa do działa-
nia.

Jej motywacja i zaangażo-
wanie pociąga ludzi, którzy 
chcą działać razem z nią 
czy też podążać za nią. 

W hipomanii ludzie potra-
fią dokonywać wielu wspa-
niałych rzeczy – rozkręcać 
nowe biznesy, tworzyć 
wspaniałe dzieła. Ich twór-
czość funkcjonuje wów-
czas na wysokim poziomie, 
a działania są często dobrze 
zorganizowane. 
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O hipomanii mówimy 
wtedy, gdy czas trwa-
nia objawów wynosi 
co najmniej 4 dni. 

W
AŻ

NE
! W przypadku części osób te 

cechy są stałe. Natomiast 
jeśli pojawiają się i znikają, 
jak np. u introwertyka, który 
czasami staje się ekstrawer-
tykiem, psychiatra może je 
uznać za objawy hipomanii. 

Stan hipomanii bardzo łatwo przeoczyć, ponieważ nie jest aż tak intensyw-
ny jak mania, a dla doświadczającej go osoby jest zwykle przyjemny. 

Hipomania sama w sobie raczej nie będzie powodować przykrych konse-
kwencji (a zapewne nie od razu). Niektóre osoby, pracując "za trzech" mogą 
uzyskać awans i podwyżkę czy poznać nowego partnera lub partnerkę. 

Największe zagrożenie w hipomanii to przyjmowanie na siebie zbyt dużej 
liczby obowiązków, zleceń. Gdy energia, która napędzała chorego, zacznie 
się kończyć, może on nie udźwignąć ciężaru zobowiązań. 

Hipomanię można przyrównać do drogich wakacji w tropikach, których 
ciężar kredytu spłacamy w depresji. 
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O depresji mówimy wtedy, gdy czas trwania objawów
wynosi co najmniej 2 tygodnie. 

W depresji chory czuje się 
źle, jest przygnębiony, 
smutny lub obojętny. 

Traci chęć, aby robić to, co 
dotychczas sprawiało mu 
przyjemność. 

Nie ma ochoty na seks. Zaniedbuje hobby, unika 
przyjaciół, znajomych. 

Czytanie książki staje się 
wyzwaniem, trudno jest 
utrzymać uwagę.

Poranek nie przynosi ulgi. 
Chory czuje się, jakby niósł 
na plecach wielki ciężar. 
Nie może podnieść się
z łóżka. 

Osoba w depresji ma często 
ochotę po prostu się nie 
obudzić lub – co gorsza – 
zaczyna myśleć o śmierci
i samobójstwie.

Niektóre osoby mają ochotę 
cały czas spać, innym zaś 
trudno jest zasnąć, bądź 
budzą się w trakcie nocy lub 
za wcześnie. 

W ciągu dnia chory w depre-
sji odczuwa stałe zmęczenie 
i trudno mu funkcjonować. 

Chory traci swoją samo-
ocenę, zaczyna w siebie 
wątpić, staje się mniej 
pewny siebie i nie obchodzi 
go przyszłość, która maluje 
się tylko w czarnych bar-
wach (podobnie jak prze-
szłość i teraźniejszość). 

Podejmowanie decyzji wy-
daje się niemożliwe. 

U osoby w depresji może 
pojawić się uczucie niepo-
koju, a nawet lęk. 

3. DEPRESJA  (epizod depresyjny) 

Zagrożenia, jakie niesie ze sobą epizod depresyjny to m.in. spadek efektyw-
ności w pracy, osłabienie więzi z członkami rodziny, przyjaciółmi, znajo-
mymi oraz ryzyko popełnienia samobójstwa.

Depresja w pewnym sensie odbiera wiele z życia.
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O epizodzie mieszanym mówimy wtedy, gdy czas trwania
objawów wynosi co najmniej 2 tygodnie.

Objawy depresyjne i mania-
kalne mogą występować 
naprzemiennie co kilka go-
dzin lub jednocześnie. 

Osoba w tym stanie może 
przeżywać głęboką roz-
pacz, płakać, a jednocześnie 
doświadczać gonitwy my-
śli, mieć dużą ilość energii. 

Częste zmiany nastroju
i energii same w sobie stają 
się męczące. 

Nierzadko bardzo trudno 
jest utrzymać uwagę na da-
nym zajęciu. Uwaga może 
być bardzo rozproszona. 

Jeśli wśród natłoku myśli 
pojawią się wątki na temat 
samobójstwa (co jest dość 
częste), to znacznie rośnie 
ryzyko jego popełnienia. 
Taka osoba potrzebuje 
natychmiastowej pomocy!

4. STAN/EPIZOD MIESZANY - stan, w którym objawy depresyjne łączą się
z hipomaniakalnymi/maniakalnymi. 

Zagrożenie w stanach mieszanych to wysokie ryzyko popełnienia samobój-
stwa. Jest ono wyższe niż w pozostałych stanach. Duża drażliwość może 
powodować dyskomfort i utrudniać normalne funkcjonowanie (np. poprzez 
konflikty w rodzinie i pracy).

Wartościowe jest prowadzenie dzienniczka nastroju,
w którym codziennie wprowadzamy informacje na temat 
swojego samopoczucia. Jest to cenne źródło informacji
o sobie samym i pomaga w prowadzeniu leczenia.

Dostępne są aplikacje na smartfony do prowadzenia takiego dzienniczka 
(niestety na razie tylko w języku angielskim) np. eMoods lub Bipolar UK. 
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JAK POMÓC OSOBIE Z ZABURZENIEM DWUBIEGUNOWYM?�

1.  Pomóż znaleźć dobrego specjalistę.
Przede wszystkim znajdź lekarza/lekarkę psychiatrę – kogoś, kogo osoba 
będzie darzyć zaufaniem i komu będzie mogła się zwierzyć i uzyskać od 
niej rzetelną diagnozę. Przekonaj osobę z ZD, że specjalista kieruje się 
tylko dobrem pacjenta i wie, co należy robić, by chory poczuł się lepiej. 
Niekiedy przepisane leki będą miały nieprzyjemne działania uboczne, ale 
za jakiś czas pozwolą choremu wrócić do zdrowia. 

ZD wymaga zaplanowania leczenia – zarówno krótko, jak i długofalowo. 
Przypomnij osobie z ZD o stworzeniu wspólnego planu działania z psychia-
trą i terapeutą, a później trzymaniu się go. Inaczej leczy się depresję, inaczej 
manię, hipomanię, inaczej postępujemy w czasie eutymii (stan wolny od 
objawów). Czasami możemy bardziej skoncentrować się na lekach, w innej 
sytuacji skupić się na tworzeniu i kultywowaniu dobrych nawyków np. 
higieny snu, czy rozwijaniu przydatnych umiejętności np. asertywności.

To prawda, że ZD to zwykle rozpoznanie na całe życie, ale przy umiejęt-
nym postępowaniu i kontakcie z zaufanym specjalistą Zaburzenie Dwubie-
gunowe można mieć pod kontrolą, a wizyty lekarskie ograniczyć do 
spotkań kontrolnych np. raz na pół roku lub nawet raz na rok.

Nierzadko to dzięki psychologowi/psychoterapeucie uzyskamy niezbędną 
pomoc i wsparcie. Czasem słowa usłyszane od terapeuty nie będą przyjem-
ne, ale zmiany, które wprowadzą, mogą uratować choremu zdrowie, a być 
może i życie.

2.  Idź razem z chorym do lekarza.
Czasem warto zaproponować, aby razem udać się na wizytę do specjalisty. 
Niektórzy  mają trudność, aby pójść samemu do lekarza czy terapeuty. 
A warto pamiętać, że im wcześniej ktoś otrzyma pomoc, tym wcześniej 
poczuję ulgę w cierpieniu. 
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3.  Ofiaruj swoje wsparcie podczas każdego epizodu.
Być może osoba w depresji nie będzie miała ochoty rozmawiać, ale samo 
to, że dla niej jesteś, jest bardzo ważne. 

W manii ktoś może uznać, że wszystko jest dobrze. Czasem tylko przyjaciel 
może "sprowadzić na ziemię" i ofiarować pomoc, zanim będzie za późno. 

4.  Okaż zrozumienie dla objawów przy każdym epizodzie.
Niektórym trudno jest zrozumieć, czym jest depresja. Mogą mylnie uzna-
wać osoby w depresji za leniwe. Takie podejście jest bardzo krzywdzące
i powoduje dodatkowe (niepotrzebne!) cierpienie. 

Z kolei podczas tzw. drażliwej hipomanii osoba może zachowywać się
w sposób bardzo trudny dla innych – wszczynać kłótnie “o byle co”, być 
nieprzyjemną w obyciu. Jeśli takie zachowanie nie ma żadnego dobrego 
wytłumaczenia, weź pod uwagę, że mogą to być objawy wynikające z zabu-
rzenia nastroju.
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5.  Zauważ stan manii/hipomanii. 
Zazwyczaj osoba w tym stanie nie widzi potrzeby pójścia na wizytę lekar-
ską. A jest to stan, który też wymaga leczenia (choćby korekty). W manii 
chorzy są bardzo aktywni, „nakręceni”, co w pewnym momencie może 
doprowadzić do gwałtownego spadku formy i wystąpienia bardzo ciężkich 
objawów depresji. To wymaga z kolei długiego leczenia. 

Warto więc umieć rozpoznać, że mamy do czynienia z manią/hipomanią, 
nie ignorować tego stanu i nie czekać z wizytą u lekarza.

Im wcześniej rozpoznamy i wyrównamy ten stan, tym mniejsze będą 
nieprzyjemne konsekwencje manii, czy też hipomanii. 

Zwykle jeśli osoba przyjmuje w takim stanie lek przeciwdepresyjny, to 
wymagane jest jego szybkie odstawienie – potrzebna jest pilna konsultacja 
z lekarzem! 

6.  Działaj, kiedy sytuacja tego wymaga.
W przypadku wystąpienia epizodu manii, hipomani lub depresji warto 
nakłonić tę osobę do wizyty u psychiatry. Staraj się, aby wszystko odbywa-
ło się za jej zgodą. Jednak w skrajnych przypadkach, gdy działania chorego 
są bardzo ryzykowne lub zagrażają zdrowiu i życiu, konieczne może być 
leczenie szpitalne (np. w ciężkiej depresji z myślami samobójczymi bądź
w manii psychotycznej).

7.  Reaguj, kiedy chory zapomina o lekach.
Każdemu może zdarzyć się zapomnieć o przyjęciu dawki leku. Natomiast 
jeśli sytuacja pojawia się notorycznie, należy reagować. Aby leki miały 
możliwość skutecznego działania, MUSZĄ być przyjmowane regularnie. 
Inaczej objawy wystąpią częściej oraz będą bardziej nasilone i trudniejsze 
do leczenia. 

     Stwórz nawyk u chorego np. branie leków zawsze po śniadaniu/kolacji, 
po umyciu zębów, po przebudzeniu/przed snem.
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     Kup kasetkę na leki – zwłaszcza, jeśli 
chory przyjmuje więcej niż 1 lek. 

Wystarczy położyć ją w jednym, dobrze 
widocznym miejscu. Przy okazji od 
razu będzie widać, jeśli któraś z dawek 
została pominięta.

6.  Działaj, kiedy sytuacja tego wymaga.
W przypadku wystąpienia epizodu manii, 
hipomani lub depresji warto nakłonić tę osobę 
do wizyty u psychiatry. Staraj się, aby wszystko odbywało się za jej zgodą. 
Jednak w skrajnych przypadkach, gdy działania chorego są bardzo ryzykow-
ne lub zagrażają zdrowiu i życiu, konieczne może być leczenie szpitalne 
(np. w ciężkiej depresji z myślami samobójczymi bądź w manii psychotycznej).

8.  Odstawianie leków? Reaguj, nie czekaj!
Odstawienie leków może mieć niekiedy dramatyczne konsekwencje. Zapytaj 
chorego, dlaczego to robi. Poproś, aby porozmawiał na temat leków ze swoim 
lekarzem. Odstawienie leków powinno być zawsze uzgodnione z psychiatrą.

9.  Reaguj, gdy chory nadużywa substancji psychoaktywnych.
Przy rozpoznanym Zaburzeniu Dwubiegunowym należy unikać substancji 
psychoaktywnych. Picie alkoholu bywa pierwszym rodzajem “samolecze-
nia depresji”, ale w swoich odległych konsekwencjach pogłębia jej objawy
i utrudnia leczenie. 

W stanach manii alkohol bywa nadużywany w znacznych ilościach, co 
nierzadko doprowadza do uzależnienia. Narkotyki z zasady będą pogarsza-
ły nasilenie objawów lub, co gorsza, zwiększą szanse na wystąpienie 
nowych. Nikotyna może np. negatywnie wpłynąć na sen, a nawet nasilać 
objawy lękowe. 

ZD niesie ze sobą wysokie ryzyko rozwoju uzależnienia od 
substancji psychoaktywnych!
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NAJCZĘSTSZE PYTANIA I ODPOWIEDZI

Czuję się dobrze. Czy muszę brać leki? 

A czy chcesz, żeby tak pozostało? Lekarz przepisuje leki, które mają 
sprawić, że w dobrym samopoczuciu pozostaniesz jak najdłużej. Zasadność 
podawania leków została udowodniona w licznych, obszernych badaniach 
naukowych. Jeśli odstawisz leki, to cała równowaga, którą udało się stwo-
rzyć w mózgu, nagle zostanie zachwiana. Leki dbają o neurofizjologię Two-
jego mózgu. Mają za zadanie zapewnić jak najlepsze warunki dla jego opty-
malnego działania. Dbają o Twój mózg. 

Niestety bez stosowania odpowiednich leków przebieg ZD ulega zwykle 
pogorszeniu, epizodów afektywnych w miarę upływu czasu jest coraz 
więcej i przebiegają coraz ciężej. Co za tym idzie, cierpią relacje z bliskimi, 
z przyjaciółmi, pogarsza się zdrowie, stan finansowy, a nawet długość 
życia, która może ulec skróceniu. Czy warto zatem odstawiać leki bez 
konsultacji z lekarzem? Zdecydowanie nie!

Dlaczego leczymy Zaburzenia Dwubiegunowe? 

W depresji często jesteśmy niezdolni do pracy, a jeśli nawet pracujemy, to 
przychodzi nam to z dużym trudem. W manii możemy stracić majątek 
całego życia, wpaść w uzależnienie, popsuć relacje z bliskimi. Co więcej,
z badań naukowych wynika, że wśród osób z nieleczonym ZD ryzyko 
śmierci w wyniku chorób sercowo-naczyniowych i samobójstwa jest wielo-
krotnie większą niż w populacji ogólnej. 

Chcemy, aby nasi pacjenci jak najdłużej pozostawali w dobrym zdrowiu, 
mogli cieszyć się ze swojego życia, mieć dobre relacje z bliskimi, normalnie 
pracować, odczuwać satysfakcję z tego, co robią. Odpowiednie leczenie
i terapia ma za zadanie utrzymać te cele. 

16



Czy leki przyjmuje się też w ciąży?

Nierzadko tak. Jest to kwestia do ścisłego ustalenia z lekarzem. Istnieją leki, 
które są bezpieczne i mogą być przyjmowane w ciąży. Z drugiej strony są też 
takie, których z zasady nie stosuje się w ciąży np. walproiniany. Poza tym 
dawki przyjmowanych leków w ciąży mogą wymagać zmodyfikowania.

Co to są stabilizatory nastroju (leki normotymiczne)? 

Są to substancje będące podstawą leczenia Zaburzeń Dwubiegunowych. 
Zadaniem ich jest, aby epizodów choroby (hipomanii, manii, depresyjnych, 
mieszanych) było jak najmniej. W danym epizodzie mają za zadanie elimina-
cję lub przynajmniej zmniejszenie nasilenia objawów. 

Do grupy tych leków należą: lit, leki przeciwpadaczkowe (np. lamotrygina, 
karbamazepina, walproiniany), neuroleptyki (np. kwetiapina, olanzapina, 
arypiprazol, lurazydon). 

W zależności od rodzaju epizodu afektywnego użyte mogą być różne leki. 

Lekarz rozpoznał u mnie ZD (ChAD), nie zgadzam się z diagnozą.
Co robić? 

      Przede wszystkim nie lekceważ diagnozy. Jeśli myślisz, że nie masz ZD, 
to podobnie jak np. przy cukrzycy – wyklucz ją! To dotyczy Twojego zdro-
wia! Diagnostyka ZD bywa niekiedy uciążliwa, trudna i długa. Na pewno 
wymaga też obserwacji i innych dodatkowych informacji.

   Zapoznaj się z objawami ZD. Nie u wszystkich objawy występują
i przebiegają tak samo. Sprawdź, czy cokolwiek zgadza się w Twoim przy-
padku. Sprawdź, czy zmiany nastroju w Twoim życiu miały związek
z jakimiś sytuacjami, czy nie ma przypadkiem “wzoru” albo typowego czyn-
nika, który je wyzwala.
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Czy leki zmieniają to, kim jestem? 

Nie. Leki nie ingerują w Twoją osobowość. Nie zmieniają cech charakteru. 
Wręcz przeciwnie. Dobrze dobrane leczenie ma na celu poczucie bycia sobą 
przez jak najdłuższy czas. Zmiany nastroju i energii, okresy “wyżów”
i “niżów” do pewnego stopnia nadal będą występować. Nie będą natomiast 
zagrożeniem. Będą bezpieczniejsze. Możemy to przyrównać do polisy OC
i AC. Czasem zastanawiamy się, po co w ogóle płacimy tę składkę? Odpo-
wiedź pojawia się, kiedy dojdzie do niekorzystnego zdarzenia, a my widzimy, 
że jesteśmy chronieni. 

     Przede wszystkim nie lekceważ diagnozy. Jeśli myślisz, że nie masz ZD, 
to podobnie jak np. przy cukrzycy – wyklucz ją! To dotyczy Twojego zdro-
wia! Diagnostyka ZD bywa niekiedy uciążliwa, trudna i długa. Na pewno 
wymaga też obserwacji i innych dodatkowych informacji.

     Zapoznaj się z objawami ZD. Nie u wszystkich objawy występują i prze-
biegają tak samo. Sprawdź, czy cokolwiek zgadza się w Twoim przypadku. 
Sprawdź, czy zmiany nastroju w Twoim życiu miały związek z jakimiś 
sytuacjami, czy nie ma przypadkiem “wzoru” albo typowego czynnika, który 
je wyzwala.

     Zapytaj o zdanie rodziny i przyjaciół. Może mają jakieś spostrzeżenia?

     Porozmawiaj o diagnozie i swoich wątpliwościach z psychiatrą.

     Zasięgnij opinii innego specjalisty. W tym wypadku najlepiej udać się do 
osoby, która ma duże doświadczenie w rozpoznawaniu i leczeniu zaburzeń 
afektywnych (nastroju). Przygotuj się do tego spotkania. Zanotuj wszystkie 
swoje obserwacje na kartce. Zabierz ze sobą dotychczasową dokumentację 
leczniczą (historia choroby). Warto na wizytę przyjść z osobą, która może 
udzielić obiektywnych informacji na Twój temat. Może to być ktoś z rodziny 
lub przyjaciół. 
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Czy Zaburzenia Dwubiegunowe są całkowicie uleczalne? 

Obecnie na podstawie badań naukowych uważa się, że nie. Natomiast dzięki 
zastosowaniu odpowiedniego leczenia można uzyskać remisję lub znaczną
i trwałą poprawę. Zaburzenia Dwubiegunowe to zaburzenia psychiczne, które 
wymagają zwykle stałego (bezterminowego) leczenia. Jego celem jest utrzy-
manie jak najdłuższych remisji, czyli okresów bez objawów. Niestety epizo-
dy afektywne będą występowały nadal. Będą jednak rzadsze, krótsze, a ich 
objawy staną się mniej intensywne i łatwiejsze do leczenia. 

Czy tylko leki? 

Leki normotymiczne są podstawą leczenia, ale mogą być uzupełnione o:

fototerapię, czyli stosowanie lamp przeciwdepresyjnych
u osób cierpiących na sezonowe spadki nastroju,

regularną aktywność fizyczną,

unikanie substancji psychoaktywnych,

utrzymywanie głębokich relacji z bliskimi,

medytację, jogę, mindfulness,

rozwijanie umiejętności interpersonalnych,

a także inne podobne rozwiązania, które pozwolą utrzymać zdrowie. 
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Chorujesz na ChAD? Jesteś bliskim osoby z zaburzeniami 
afektywnymi-dwubiegunowymi? Zgłoś się do: 

Poradni Choroby Afektywnej - Dwubiegunowej
w Centrum Terapii Dialog

https://www.psychiatrzy.warszawa.pl/naszeporadnie/porad-
nia-choroby-afektywnej-dwubiegunowej-chad/
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