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Să înțelegem tulburarea bipolară 

 

Această broșură este destinată tuturor celor care suferă de tulburare bipolară. Vă explică ce este 

tulburarea bipolară și cum vă puteți ajuta pe voi înșivă. Această broșură explică ce fel de tratamente 

sunt disponibile și ce pot face prietenii și familia ca să vă ajute. 

 

 

Din această broșură veți afla 

 

Ce este tulburarea bipolară? 

Ce tipuri de tulburare bipolară există? 

Cum este pus diagnosticul? 

Care sunt cauzele tulburării bipolare? 

Cum mă pot ajuta singur? 

Ce fel de tratamente ajută? 

Care este medicația disponibilă? 

Ce pot face într-o situație de criză? 

Cum mă pot ajuta prietenii și familia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ce este tulburarea bipolară? 

Tulburarea bipolară este o problemă de sănătate mentală care afectează predominant starea ta de 

spirit. Dacă suferi de o tulburare bipolară este probabil să fi trăit următoarele: 

 Episoade maniacale sau hipomaniacale (dispoziție euforică) 

 Episoade depresive (dispoziție tristă) 

 Posibilitatea apariției unor simptome psihotice în timpul episodului maniacal sau depresiv 

 

S-ar putea să fi auzit aceste experiențe grupate sub denumirea de dispoziție bipolară. Toți oamenii 

trăiesc variațiuni de dispoziție, însă în dispoziția bipolară aceste schimbări pot fi foarte stresante și pot 

avea un impact major asupra vieții. Poți resimți că aceste suișuri și coborâșuri ale stării ating cote 

extreme și că schimbările de stare sunt copleșitoare. În funcție de felul în care trăiești aceste stări și în 

funcție de cât de sever te afectează, doctorul te poate diagnostica, cu o anume tulburare bipolară (vezi 

mai jos ”Ce tipuri de tulburare bipolară există?”) 

 

„Este un amplificator emoțional: când starea mea este euforică mă simt mai rapid, mai amuzant, mai 

inteligent și mai plin de viață ca oricine; când starea mea e tristă preiau suferința întregii lumi” 

 

Tulburare bipolară sau depresie maniacală? 

Termenul „bipolar” se referă la felul în care dispoziția ta se poate schimba între două stări diferite – 

mania și depresia. În trecut, tulburarea bipolară se numea depresie maniacală, așa că s-ar putea să mai 

întâlnești persoane care folosesc acest termen. Unii profesioniști din domeniul medical folosesc și 

termenul de tulburare afectivă bipolară (afectivă înseamnă că tulburarea se referă la dispoziție sau 

emoții) 

 

Episoadele maniacale  

Un episod maniacal poate fi resimțit ca distractiv sau interesant, dar în același timp îl poți resimți ca 

stresant, debusolant sau neplăcut. În tabelul următor aveți câteva lucruri pe care le-ați puteți trăi în 

timpul unui episod maniacal: 

 

Cum v-ați simți Cum v-ați comporta 

 Fericit, euforic sau o senzație de 

bunăstare 

 Entuziasm incontrolabil, ca și cum nu 

puteți vorbi atât de repede pe cât ați 

dori 

 Iritat sau agitat 

 Energie sexuală crescută 

 Ușor distras, ca și cum gândurile v-ar fugi 

sau nu vă puteți concentra 

 Plin de încredere și aventuros 

 Mai activ decât în general 

 Vorbiți mult, rapid și uneori fără sens 

 Sunteți foarte prietenos 

 Spuneți sau faceți lucruri nepotrivite sau 

care nu vă stau în fire 

 Dormiți foarte puțin sau chiar deloc 

 Sunteți nepoliticos sau agresiv 

 Faceți abuz de droguri sau alcool 

 Cheltuiți bani în exces și în contexte 

nepotrivite  



 Că sunteți special sau înțelegeți lucruri 

pe care alții nu le pot înțelege 

 Că sunteți de neatins și nu puteți fi rănit 

 Că întreprindeți activități fizice și 

mentale mai bine decât în mod normal 

 Vă pierdeți inhibiția socială 

 Vă asumați riscuri mari în ceea ce 

privește propria siguranță 

 

După un episod maniacal v-ați putea simți: 

 Foarte nefericit sau rușinat de propriul comportament 

 Că ați făcut promisiuni sau v-ați luat responsabilități care vă depășesc 

 Aveți puține amintiri sau nicio amintire clară despre evenimentele desfășurate în timpul 

episodului maniacal 

 

„Cel mai greu lucru de explicat sunt gândurile fugitive atunci când sunt în episodul maniacal. E ca și cum 

aș avea patru creiere și fiecare încearcă să preia conducerea ... poate fi înspăimântător și euforic în 

același timp.” 

 

Episoadele hipomaniacale 

Hipomania este asemănătoare cu mania, dar are câteva diferențe esențiale. În tabelul următor aveți 

câteva lucruri pe care le-ați puteți trăi în timpul unui episod hipomaniacal: 

  

Cum v-ați simți Cum v-ați comporta 

 Fericit, euforic sau o senzație de 

bunăstare 

 Entuziasm incontrolabil, ca și cum nu 

puteți vorbi atât de repede pe cât ați 

dori 

 Iritat sau agitat 

 Energie sexuală crescută 

 Ușor distractibil, ca și cum gândurile v-ar 

fugi sau nu vă puteți concentra 

 Plin de încredere și aventuros 

 Mai activ decât în general 

 Vorbiți mult, rapid și uneori fără sens 

 Sunteți foarte prietenos 

 Dormiți foarte puțin sau chiar deloc 

 Cheltuiți bani în exces și în contexte 

nepotrivite  

 Vă pierdeți inhibiția socială 

 Vă asumați riscuri mari în ceea ce 

privește propria siguranță 

 

 

Comparativ cu mania, simptomele hipomaniacale sunt astfel: 

 Mai ușor de suportat – este probabil să vă simțiți în stare să mergeți la lucru sau să socializați 

fără probleme majore (deși oamenii s-ar putea să observe schimbarea dispoziției 

dumneavoastră) 

 Durează mai puțin 

 Nu include simptomele psihotice 

 



La suprafață această descriere poate face hipomania să pară mai puțin severă decât mania, dar în 

realitate acest lucru nu este adevărat. Un episod hipomaniacal poate avea impact semnificativ asupra 

vieții dumneavoastră și poate fi dificil să îi faceți față. 

 

„În zilele bune vorbesc atât de mult cu oricine încât ajung să enervez oamenii și nu pot sta liniștită.” 

 

Episoadele depresive 

În tabelul următor aveți câteva lucruri pe care le-ați puteți trăi în timpul unui episod depresiv:  

 

Cum v-ați simți Cum v-ați comporta 

 La pământ, trist, vă vine să plângeți 

 Obosit sau lent 

 Nu vă mai bucurați de viață ca înainte 

 Stimă și încredere în sine scăzute 

 Vinovat, lipsit de valoare și lipsit de 

speranță 

 Agitat sau tensionat 

 Aveți ideație suicidară 

 Nu mai faceți lucrurile care vă aduceau 

bucurie 

 Aveți probleme de somn (fie dormiți 

prea mult, fie prea puțin) 

 Mâncați prea mult sau prea puțin 

 Abuz de droguri sau alcool 

 Vă retrageți social sau evitați oamenii 

 Sunteți mai puțin activ fizic decât înainte 

 Vă răniți sau aveți tentative de 

sinucidere 

 

Mulți oameni consideră episoadele depresive mai dificil de confruntat decât episoadele maniacale sau 

hipomaniacale. Contrastul dintre suișurile și coborâșurile stărilor pot face ca depresia să pară mai 

adâncă. 

 

„Zilele proaste pot fi lipsite de culoare sau intense și încurcate. Uneori sunt pline de demoni și o durere 

interioară atât de puternică încât nu mai este loc de durere fizică.” 

 

Simptomele psihotice 

Acestea pot include iluzii mentale cum ar fi paranoia sau halucinații, precum auzitul de voci. 

 

Nu toate persoanele cu diagnostic de tulburare bipolară resimt psihoza, însă unii oameni o resimt. 

Aceasta apare mai frecvent în timpul episoadelor maniacale, dar poate apărea și în timpul episoadelor 

depresive. Acest tip de experiențe vă pot părea foarte reale la momentul respectiv și vi se poate părea 

greu de înțeles de ce sunt îngrijorați ceilalți pentru dumneavoastră. 

 

„Și cu mania apare paranoia, umbrele, vocile, gândul că cineva e în spatele meu și mă urmărește peste 

tot, gata să mă prindă.” 

 

 

 



Episoade mixte 

Episoadele mixte (sau dispozițiile mixte) sunt acelea când trăiți simptome depresive și maniacale sau 

hipomaniacale în același timp. Este dificil să le faceți față deoarece: 

 Vă este greu să înțelegeți exact cum vă simțiți 

 Vă este greu să identificați ce fel de ajutor v-ar prinde bine 

 Reprezintă o provocare mai mare și mai obositoare decât de obicei să vă stăpâniți emoțiile 

 Apare o probabilitate mai mare să reacționați la gândurile suicidare 

 Prietenii, familia sau doctorul ar putea avea dificultăți în a înțelege cum să vă ajute cel mai 

eficient 

 

Ce tipuri de tulburare bipolară există? 

În funcție de felul cum trăiți dispozițiile și simptomele bipolare și în funcție de severitate, doctorul vă 

poate diagnostica, cu un anumit tip de tulburare bipolară. Tabelul de mai jos explică unii termeni pe care 

doctorul dumneavoastră i-ar putea folosi: 

 

DIAGNOSTIC CE ÎNSEAMNĂ 

Tulburare bipolară I Vi se poate comunica faptul că aveți tulburare 

bipolară de tip I dacă ați trăit cel puțin un episod 

maniacal care a durat mai mult de o săptămână 

 

Se poate să fi avut și episoade depresive, însă nu 

este cazul fiecărei persoane 

Tulburare bipolară II Vi se poate comunica faptul că aveți tulburare 

bipolară de tip II dacă ați trăit atât un episod 

depresiv major, cât și simptome de hipomanie 

Tulburare ciclotimică Vi se poate comunica faptul că aveți tulburare 

ciclotimică dacă ați trăit  dispoziții hipomaniacale și 

depresive pe parcursul a doi ani sau mai mult și 

simptomele nu sunt destul de severe încât să 

întrunească criteriile de diagnostic pentru 

tulburarea bipolară I sau II. 

 

Acest diagnostic poate fi greu de auzit deoarece v-

ați putea simți ca și cum „simptomele 

dumneavoastră nu sunt destul de grave”. Însă 

tulburarea ciclotimică poate imprima un impact 

puternic asupra vieții. 

 

Folosirea acestor termeni vă poate ajuta atât pe dumneavoastră, cât și pe medicul dumneavoastră în 

discutarea diagnosticului și a tratamentului, mai în detaliu. Dacă doctorul folosește termeni pe care nu îi 

înțelegeți, puteți să îi cereți să vă explice. 



 

„Eu am ciclotimie. Te poate face să te simți ca și cum totul e în mintea ta, din moment ce simptomele nu 

sunt atât de extreme precum cele bipolare.” 

 

Cât de des apar episoadele bipolare? 

Acest lucru depinde de: 

 Diagnosticul exact 

 Cât de bine vă descurcați cu simptomele 

 Dacă anumite situații sau experiențe vă declanșează simptomele (de exemplu observați că dacă 

dormiți foarte puțin atunci când treceți prin perioade stresante ale vieții s-ar putea declanșa un 

episod maniacal) 

 Propria definiție a unui episod 

 

Ceea ce pare normal pentru dumneavoastră se poate schimba cu timpul, însă cei mai mulți oameni 

consideră că: 

 Mania apare brusc și durează între două săptămâni și patru sau cinci luni 

 Episoadele depresive durează mai mult, în general câteva luni 

 

Este normal să aveți și perioade stabile sau neutre între episoade. Acest lucru nu înseamnă că nu veți 

avea emoții, ci doar că nu veți trăi episoade maniacale, hipomaniacale sau depresive sau că vă 

descurcați eficient cu simptomele. S-ar putea să observați că aveți chiar ani de zile stabili între episoade, 

însă pentru unele persoane perioadele stabile sunt mult mai scurte. 

 

„Mi-e mult mai dificil să mă împac cu perioadele stabile (...) decât mi-am imaginat. A trebuit să mă 

confrunt cu o „nouă” identitate și un „nou” fel de a trăi după ani de zile în care am considerat suișurile și 

coborâșurile din bipolaritate „normale”.” 

 

Ciclare rapidă  

Vi se poate spune că tulburarea dumneavoastră bipolară are ciclare rapidă în cazul în care ați avut patru 

sau mai multe episoade maniacale sau hipomaniacale urmate de depresie pe parcursul unui an. Acest 

lucru poate însemna că puteți avea perioade stabile de câteva săptămâni între episoade, sau starea 

dumneavoastră se poate schimba pe parcursul unei zile sau chiar a unei ore. 

 

Cum este pus diagnosticul? 

Pentru stabilirea unui diagnostic doctorul vă va întreba : 

 Câte din simptome le-ați resimțit 

 Cât durează un episod maniacal sau depresiv 

 Câte episoade ați avut și cât de dese au fost 

 Ce impact au simptomele asupra vieții dumneavoastră 

 Istoricul de familie 

 



S-ar putea să includă și următoarele: 

 Să țineți un jurnal al stărilor pentru a-l ajuta pe medic să vă evalueze 

 Să vă evalueze starea de sănătate fizică în căutarea unor probleme de tiroidă care pot cauza 

simptome asemănătoare celor maniacale 

 

Singurul mod în care puteți fi diagnosticat cu o tulburare bipolară este prin intermediul unui medic 

specialist, cum ar fi un psihiatru, nu medicul de familie. Dacă însă credeți că aveți simptomele tulburării 

bipolare este un început bun să discutați cu medicul de familie, care la rândul său vă va trimite la un 

psihiatru. 

 

„Odată diagnosticat cum trebuia, am știut cauza. Am înțeles că aveam o boală. Nu eram un eșec și nu 

eram o persoană rea.” 

 

Cât durează diagnosticarea? 

Din cauza faptului că tulburarea bipolară include schimbări ale dispoziției pe parcursul unui timp mai 

îndelungat, doctorul s-ar putea să aibă nevoie de o perioadă mai mare până să vă pună diagnosticul. 

Tulburarea bipolară împărtășește câteva simptome cu alte diagnostice de tulburări mentale (cum ar fi 

depresia, tulburarea de personalitate borderline, tulburarea schizoafectivă sau schizofrenia) și deci 

doctorul are nevoie de timp ca să vă diagnosticheze corect. 

 

Din cauza acestor aspecte diagnosticarea corectă ar putea dura o perioadă îndelungată, uneori chiar 

ani de zile. 

 

Ce pot să fac dacă nu sunt de acord cu diagnosticul? 

Dacă dumneavoastră considerați că diagnosticul care vi s-a pus nu se potrivește cu ceea ce simțiți, e 

important să discutați acest lucru cu medicul. 

 

„Eu am fost inițial diagnosticat cu tulburare de personalitate borderline din cauza simptomelor care se 

suprapun dintre tulburarea de personalitate borderline și tulburarea bipolară II.” 

 

Care sunt cauzele tulburării bipolare? 

Nu se știu exact cauzele tulburării bipolare. Mare parte din cercetarea efectuată în ultima vreme s-a 

concentrat pe aflarea unui răspuns dinspre componenta genetică sau structura creierului. Pe de altă 

parte mulți cercetători cred că factorii sociali precum evenimente dificile sau trăirea unor traume în 

copilărie pot fi implicați. 

 

Traumele din copilărie 

Unii experți consideră că este posibil să dezvoltați o tulburare bipolară dacă ați trăit ca și copil unul 

dintre tipurile de stres emoțional mai jos menționat: 

 Abuz sexual sau fizic 

 Neglijență 



 Evenimente traumatice 

 Pierderea unei persoane foarte apropiate cum ar fi un părinte sau tutore 

Acest lucru se poate datora faptului că trăirea unei traume sau distres intens ca și copil poate avea un 

impact major asupra abilității de reglare emoțională. 

 

Evenimentele de viață stresante 

S-ar putea să legați începutul simptomelor cu o perioadă foarte stresantă din viață cum ar fi: 

 O despărțire 

 Probleme financiare sau sărăcie 

 Pierdere traumatică 

 

Deși nivelurile scăzute de stres nu cauzează probabil tulburarea bipolară, ele pot declanșa un episod 

maniacal sau depresiv. 

 

Probleme cu stima de sine 

Unii cercetători consideră că un episod maniacal poate reprezenta o scăpare din starea depresivă sau 

stima de sine foarte scăzută. Ideea din spatele acestei afirmații este că atunci cât vă simțiți rău în 

legătură cu dumneavoastră, mania vă crește stima de sine și vă ajută să treceți peste episodul depresiv. 

 

Chimia creierului 

Dovezile ne arată că simptomele bipolare pot fi tratate cu anumite medicamente psihiatrice care sunt 

cunoscute pentru proprietățile de a acționa asupra neurotransmițătorilor (chimicalele transportoare) 

din creierul dumneavoastră. Acest lucru, susținut de dovezi științifice, sugerează că tulburarea bipolară 

poate fi relaționată cu probleme de funcționare ale unor neurotransmițători. Din păcate nu se cunosc cu 

exactitate problemele sau cauza lor. 

 

Moștenirea genetică 

Dacă suferiți de o tulburare bipolară, este mai probabil ca un membru al familiei dumneavoastră să 

resimtă simptome bipolare (chiar dacă nu au fost diagnosticați). Acest lucru ne spune că tulburarea 

bipolară poate fi transmisă în familie. 

Pe de altă parte însă, acest lucru nu înseamnă că există o „genă a bipolarității” – legăturile familiale sunt 

mult mai complexe. De exemplu, cercetătorii sunt de părere că factorii de mediu pot acționa ca 

declanșatori ai simptomelor bipolare. Pentru majoritatea oamenilor, membrii familiei sunt o parte 

importantă din mediu pe parcursul dezvoltării. 

 

Drogurile pot cauza tulburarea bipolară? 

Medicația, drogurile sau alcoolul nu vă pot determina să dezvoltați o tulburare bipolară, însă pot cauza 

câteva simptome bipolare. Spre exemplu: 

 Anumite medicamente antidepresive pot cauza manie sau hipomanie ca și efecte secundare. 

Dacă începeți să resimțiți manie după ce luați medicație antidepresivă pentru depresie, s-ar 

putea ca medicul dumneavoastră să vă diagnosticheze greșit cu tulburare bipolară și să vă 



prescrie și mai multe medicamente. În acest caz însă merită să așteptați și să vedeți dacă 

simptomele trec fără tratament. 

 Alcoolul și drogurile ușor de procurat pot cauza simptome similare cu cele hipomaniacale sau 

depresive. Uneori este dificil să se diferențieze între efectele alcoolului și cele ale tulburării 

mentale 

 

Dacă aveți îngrijorări în legătura cu efectele medicației, a alcoolului sau drogurilor asupra sănătății 

dumneavoastră mentale este foarte important să le discutați cu medicul. 

 

Cum mă pot ajuta singur? 

Tulburarea bipolară vă poate face să credeți că nu aveți control, însă există multe lucruri pe care le 

puteți face pentru un bun management al simptomelor și pentru a vă crește starea de bine. 

 

Cunoașteți-vă dispozițiile emoționale 

 Monitorizați-vă dispoziția. Poate fi util să v monitorizați dispozițiile pe o perioadă de timp. Ca 

resursă puteți utiliza un jurnal gratuit online cum ar fi Mood Panda  

 Cunoașteți-vă declanșatorii. De exemplu, dacă vă simțiți foarte euforic după o noapte în oraș sau 

foarte depresiv înaintea unui termen-limită, este util să recunoașteți aceste tipare și să puteți 

acționa prin a le evita sau a le minimiza impactul 

 Cunoașteți-vă semnele prevestitoare. S-ar putea să observați că înaintea unui episod apare un 

tipar de emoții. Acestea ar putea apărea sub forma schimbărilor în somn, alimentație, apetit sau 

comportament 

 

Atunci când sunteți conștient de schimbările de dispoziție care ar putea apărea este util să știți că aveți 

parte de suportul necesar pentru a vă putea concentra pe grija față de sine. Este util și să discutați 

semnele prevestitoare cu prietenii sau familia, ca ei să vă poată ajuta în recunoașterea schimbărilor. 

 

„Trebuie să am grijă cât contact social am, pentru că prea mult mă poate face să mă simt euforică. 

Trebuie să încep să zic „nu” anumitor invitații.” 

 

Luați măsuri practice 

 Creați-vă o rutină care vă poate ajuta să vă simțiți mai calm/ă dacă starea este euforică și mai 

motivat/ă dacă starea dumneavoastră este depresivă sau pur și simplu stabil în viața de zi cu zi. 

Rutina ar putea include: 

o activități cotidiene cum ar fi să mâncați și apoi să mergeți la somn 

o să vă acordați timp pentru relaxare și mindfulness 

o să vă acordați timp pentru hobbyuri și activități sociale 

o să luați medicamentele la aceeași oră în fiecare zi – acest lucru poate ajuta și la 

managementul efectelor secundare și vă ajută să vă asigurați că aveți o doza constantă 

în organism 



 Realizați managementul stresului. Acesta poate fi un factor declanșator atât pentru episoadele 

maniacale, cât și pentru cele depresive.  

 Îngrijiți-vă de partea financiară 

 Planificați din timp pentru perioadele de criză  

 

Aveți grijă de sănătatea fizică 

 Încercați să dormiți suficient. Pentru majoritatea persoanelor care suferă de o tulburare 

bipolară, somnul insuficient poate fi atât un factor declanșator, cât și un simptom al episoadelor. 

Încercând să dormiți suficient, cresc șansele de a vă păstra dispoziția stabilă și de a scurta 

episoadele. 

 Mâncați sănătos. Prin păstrarea unei diete echilibrate și nutritive puteți să vă simțiți bine, să 

gândiți clar și să vă liniștiți starea calmă 

 Faceți sport cu regularitate. Exercițiile fizice vă pot ajuta să vă consumați energia când vă simțiți 

euforic și eliberează endorfine (hormonul care ne face să ne simțim bine din creier) atunci când 

vă simțiți deprimat. Exercițiile ușoare cum ar fi înotul sau yoga vă pot ajuta să vă relaxați și să 

țineți stresul sub control. 

 

„Ce mă ajută pe mine e să nu mă las sedus de „euforie” și să am grijă de mine – să dorm destul și să 

mănânc sănătos.” 

 

Folosiți-vă de rețeaua de sprijin 

 

Prietenii și familia 

Persoanele cele mai apropiate de dumneavoastră pot fi foarte importante în a vă ajuta în managementul 

dispozițiilor.  

 

„Când mă dezechilibrez și sunt fie prea euforică, fie prea deprimată, mă apropii de alți oameni pentru 

sprijin”. 

 

Sprijinul celor care sunt în situații similare cu a dumneavoastră 

Creându-vă conexiuni cu persoane care fie sunt într-o situație similară cu a dumneavoastră, fie cu care 

aveți experiențe comune poate fi de mare ajutor. Puteți încerca să stați de vorbă cu persoane cu o 

tulburare bipolară pentru a vă împărtăși sentimentele, experiențele și ideile despre îngrijirea personală.  

 

De exemplu: 

 Accesați o comunitate online de suport pentru persoane cu probleme similare 

 Găsiți un grup de suport local  

 

În cazul în care căutați sprijin pe internet este important să aveți în vedere siguranța dumneavoastră în 

mediul online. 

 



„Nu există doi oameni care să aibă aceeași experiență, dar există  o oarecare bucure și pace atunci când 

nu trebuie să explici. O înțelegere mutuală. Ca și cum ai fi ajuns acasă.” 

 

Cum să faceți față stigmei 

Multe persoane au auzit de tulburarea bipolară, dar acest lucru nu înseamnă că înțeleg diagnosticul în 

întregime. Ați putea întâlni persoane care au prejudecăți despre dumneavoastră sau o imagine negativă 

asupra tulburării bipolare. Acest lucru poate fi foarte supărător, mai ales dacă această persoane este un 

coleg, un prieten, un membru al familiei sau chiar un profesionist din domeniul sănătății mentale. 

 

Este important de reținut că nu sunteți singur și că nu trebuie să le țineți piept oamenilor care nu vă 

tratează corespunzător. Mai jos aveți câteva opțiuni de luat în considerare: 

Arătați-le oamenilor această broșura pentru a înțelege mai bine ce înseamnă diagnosticul cu adevărat 

 Implicați-vă mai mult în  

 Cunoașteți-vă drepturile 

 Implicați-vă în diferite organizații pentru promovarea sănătății mentale 

                

Ce fel de tratament ajută? 

Ghidurile internaționale sugerează că cel mai bun tratament pentru tulburarea bipolară ar trebui să 

includă atât terapie, cât și medicație. Combinația precistă care vă este sau vă va fi prescrisă depinde de 

mai mulți factori: dacă vă ocupați de un episod bipolar curent, sau vă preocupă sănătatea mentală pe 

termen lung. 

 

„Cel mai important pas e să accepți cine ești. Schimbarea prin medicație și terapie e un proces 

îndelungat.” 

 

Ce tratament pot lua pentru un episod curent? 

Acesta depinde de episodul în care vă aflați la momentul respectiv. 

 

În timpul episoadelor depresive 

 Cel mai probabil vi se va oferi medicație – fie medicamente noi, fie o ajustare a medicației 

curente 

 Vi se mai poate oferi și tratament psihologic structurat care se știe că ajută în depresie cum ar fi 

terapia cognitiv-comportamentală 

 

În timpul episoadelor maniacale sau hipomaniacale 

 Cel mai probabil vi se va oferi medicație – fie medicamente noi, fie  o ajustare a medicației 

curente 

 Este improbabil să vi se ofere tratament terapeutic dacă treceți printr-un episod maniacal sau 

hipomaniacal 

 

 



Ce ar trebui să includă planul meu de tratament pe termen lung? 

Scopul tratamentului ar trebui să vă ajute să vă stabilizați dispozițiile și să faceți față cu succes 

simptomelor. Pe măsură ce vă simțiți mai stabil, cea mai mare parte a suportului poate veni din partea 

echipei unei comunități de sănătate mentală sau din partea medicului dumneavoastră de familie, dar 

este recomandat să păstrați legătura cu un specialist din domeniul sănătății mentale. Specialiștii în 

sănătate ar trebui să lucreze cu dumneavoastră și să vă ajute: 

 Să stabiliți scopuri de refacere emoțională și socială clare spre care să lucrați 

 Să creați un plan de criză în cazul în care simțiți simptomele de avertizare, declanșatorii sau un 

nivel de stres crescut 

 Să identificați cum vă simțiți zi de zi, astfel să știți cum să vă controlați dispoziția și să observați 

schimbările 

 Să aveți un plan de medicație, incluzând datele când trebuie mers la control pentru ajustarea 

dozelor, cât de bine tolerați medicația și eventualele efecte secundare 

 

Dacă beneficiați de un tratament terapeutic ați putea stabili unele din aceste scopuri cu terapeutul 

dumneavoastră, dar ar fi bine să le împărtășiți și cu medicul de familie. Este indicat să le împărtășiți și cu 

familia, prietenii sau persoana care are grijă de dumneavoastră dacă aceasta există. 

 

„Au trecut 13 ani de când am fost internată ultima oară și m-am descurcat foarte bine de atunci. 

Medicația mea are efect.” 

 

Cum mă poate ajuta terapia pe termen lung? 

Terapia vă poate ajuta astfel: 

 Să înțelegeți tulburarea bipolară și să reflectați la  impactului pe care l-a avut asupra vieții 

dumneavoastră 

 Să identificați semnalele și simptomele de avertizare timpurii 

 Să dezvoltați strategii de a face față simptomatologiei timpurii, declanșatorilor și episoadelor în 

sine 

 Să faceți un plan de criză 

 Să vă setați scopuri și planuri pentru a vă menține starea de bine 

 

Ce fel de terapie mi se va oferi? 

Există câteva tipuri de terapie care vi se poate oferi pentru a face față mai bine tulburării bipolare, pe 

termen lung. Acestea includ: 

 Prevenția sporită a recăderilor/psihoeducație individuală – această este o intervenție de scurtă 

durată care vă învață strategii de a face față problemelor 

 Psihoeducație de grup – aceasta presupune lucrul într-un grup condus de un terapeut atestat, 

unde oamenii își împărtășesc experiențele pentru a-și spori cunoștințele despre tulburarea 

bipolară și despre metodele de management a bolii 

 Terapie interpersonală și de dinamică social -  această abordare se uită la problemele pe care le-

ați putea avea cu comunicarea și interacțiunea cu persoanele, sau problemele de relaționare. 



Scopul acestui tip de terapie este să vă învețe să vă echilibrați ciclul de somn, relația loc de 

muncă-viață personală și rutina zilnică 

 Terapie orientată spre familie – aceasta urmărește implicarea familiei pentru a identifica 

trăsăturile comportamentale și riscurile și îmbunătățirea abilităților de comunicare și rezolvare 

de probleme 

Unele din aceste tratamente sunt mai disponibile decât altele. Ceea ce vi se poate oferi depinde și de ce 

consideră doctorul curant că vi se potrivește cel mai bine. 

 

„Tulburarea bipolară este unul din acele lucruri pe care dacă le ai și e ținută sub control, poate fi folosită 

în mod productiv ... este în interesul meu să îmi iau medicamentele, să merg la psihiatru în mod regulat și 

să  îmi păstrez starea de bine.” 

 

Este terapia electroconvulsivă folosită vreodată în tratamentul tulburării bipolare? 

Terapia electroconvulsivă ar trebui luată în calcul ca opțiune de tratament pentru tulburarea bipolară 

numai în cazuri extreme. Potrivit ghidurilor internaționale, acestea sunt: 

 Suferiți o perioadă lungă și severă de depresie sau de manie 

 Alte tratamente nu au funcționat, sau situația vă pune viața în pericol 

 

Dacă simțiți că sunteți în această situație, doctorul dumneavoastră ar trebui să discute această opțiune 

într-un mod clar și ușor de înțeles înainte de a luat vreo decizie. 

 

Care este medicația disponibilă? 

Dacă sunteți diagnosticat cu o tulburare bipolară este probabil ca psihiatrul sau medicul de familie să vă 

prescrie medicamente. Medicația prescrisă depinde de: 

 Simptomele curente, de exemplu, dacă treceți printr-un episod maniacal sau depresiv 

 Simptomele din trecut, dacă aveți predominant episoade maniacale sau depresive și cât de mult 

au durat 

 Felul în care ați răspuns la tratament în trecut 

 Riscul unui alt episod și factorii declanșatori din trecut 

 Starea de sănătate fizică, în special dacă aveți probleme cu rinichii, probleme de greutate sau 

diabet 

 Cât de probabil este să vă luați medicamentele regulat 

 Genul și vârsta (de exemplu, pentru femeile care pot rămâne însărcinate, doctorul nu ar trebui 

să vă prescrie Valproat, deoarece acest compus poate crește riscul de probleme pentru făt) 

 La persoanele în vârstă se efectuează un test de demență prin care sunt verificate abilitățile 

cognitive 

Înainte de a vă prescrie medicația, doctorul ar trebui să vă explice care este rolul medicației, să discutați 

posibilele efecte secundare și alternative la tratament. 

 

 

 



Litiul în tratamentul tulburării bipolare 

Litiul poate reprezenta un tip de tratament foarte eficient pentru manie, dar mai puțin eficient pentru 

depresia severă. Este cel mai potrivit pentru: 

 Episoade maniacale repetate, fără depresie 

 Episoade maniacale și depresive cu perioade stabile între 

 Persoane care au istoric familial de tulburare bipolară 

 Forme ale tulburării fără ciclare rapidă 

 

Litiul mai este luat în considerare ca alternativă dacă ați avut trei sau mai multe episoade de depresie 

severă pe parcursul a 5 ani, care au presupus internări și au inclus simptome psihotice. Din păcate, în 

aceste situații oamenii trăiesc  deseori episoade repetate chiar și sub tratamentul cu litiu. 

 

„Litiul mă ajută să fac față și trebuie să îmi reamintesc că tot ceea ce simt nu va dura pentru totdeauna.” 

 

Anticonvulsivele în tratamentul tulburării bipolare 

Există trei medicamente anticonvulsive care se folosesc ca stabilizatoare de stare și sunt aprobate în 

tratamentul tulburării bipolare: carbamazepina, valproat și lamotrigina. 

        Carbamazepina și valproatul sunt comparativ eficiente în tratarea: 

 Episoadelor mixte 

 Ciclării rapide 

 Maniei severe cu psihoză 

 Tulburărilor adiționale de anxietate sau abuz de substanțe 

 Persoanelor care au puțin sau deloc istoric familial de tulburare bipolară 

 Simptomelor care apar ca efect în urma unor probleme neurologice sau a unui traumatism 

cranio-cerebral 

Lamotrigina are efecte antidepresive și este aprobat în tratamentul depresiei severe în tulburarea 

bipolară. 

 

Antipsihoticele în tratamentul tulburării bipolare 

Este probabil să vi se prescrie un antipsihotic în cazul în care aveți un episod maniacal sau depresie 

severă și în care aveți și simptome psihotice, cum ar fi auzitul de voci. Aceste antipsihotice se prescriu 

des chiar și dacă nu ați avut simptome psihotice, deoarece au efecte secundare mai puțin neplăcute și 

sunt mai sigure pe timpul sarcinii. 

Următoarele antipsihotice sunt cele mai probabile să vă fie prescrise: 

 Olanzepina (Zalasta, Zyprexa, ZypAdhera) 

 Quetiapina (Atrolak, Biquelle, Ebesque, Seroquel, Tenprolide, Zaluron) 

 Aripiprazol (Abilify) 

 Resperidon (Risperdal, Risperdal Consta). 

Antipsihoticul asenapină (Sycrest) este aprobat ca stabilizator de stare pentru episoadele maniacale 

moderate până la severe din tulburarea bipolară. Este improbabil să vi se prescrie asenapină după 



primul episod sau dacă simptomele dumneavoastră nu sunt foarte severe, dar vi s-ar putea prescrie 

asenapină facă alte tipuri de medicamente nu vi se potrivesc. 

 

Antidepresivele în tratamentul tulburării bipolare 

În anumite circumstanțe s-ar putea să vi se prescris medicație antidepresivă, cum ar fi inhibitori selectivi 

ai recaptării serotoninei (SSRI) – un tip obișnuit de antidepresiv. Vi se poate prescrie și medicație 

antidepresivă în combinație cu un alt medicament descris mai sus. 

 

NOTĂ: Trebuie să discutați cu medicul sau farmacistul înainte de a lua două sau mai multe medicamente 

împreună sau aproape unul de celălalt, în cazul în care interacțiunea lor produce efecte negative. De 

exemplul, combinarea litiului cu antidepresive ISRS poate crește riscul sindromului serotoninergic (un 

efect secundar grav). 

(Pentru informații detaliate despre medicamentele descrise mai sus, inclusiv potențialele efecte 

secundare și modalitatea cea mai sigură de administrare, căutați ghidul nostru online „Să înțelegem cum 

funcționează litiul și alte medicamente stabilizatoare de stare”, „Să înțelegem cum funcționează 

antipsihoticele” și „Să înțelegem cum funcționează antidepresivele”) 

 

Ce pot face într-o situație de criză? 

Dacă începeți să vă simțiți rău sau dacă un episod maniacal, respectiv depresiv durează o perioadă 

îndelungată, iar medicația dumneavoastră nu funcționează, s-ar putea să aveți nevoie de asistență de 

urgență. Aceasta poate fi: 

 Să mergeți la spitalul de urgență. Dacă sunteți îngrijorat că vă veți face rău singur, puteți merge 

la camera de gardă a spitalului de urgență sau să sunați la 112 pentru o ambulanță dacă nu aveți 

cum ajunge la spital de unul singur. 

 Sunați Alianța Română de Prevenție a Suicidului. Dacă vă simțiți copleșit de intensitatea trăirilor 

sau aveți ideație suicidară și aveți nevoie să vorbiți cu cineva, ei sunt dispuși să vă acorde 

asistență 24/7. 

 Echipa de rezolvare a situațiilor de criză și tratament la domiciliu. Dacă nu doriți să vă deplasați 

la spital, sau nu au paturi disponibile pe moment, puteți fi transportat acasă de o echipă de 

specialiști în domeniul sănătății mentale 

 Internarea la spital. Puteți alege să mergeți la spital ca pacient în ambulator. Dacă însă vă simțiți 

foarte rău și persoanele competente sunt neliniștite în ceea ce vă privește, e posibil să fiți 

internat involuntar. Este important să rețineți că și în această situație aveți drepturi. 

 

Planificarea din timp 

Când sunteți în mijlocul unei perioade de criză poate fi dificil să îi faceți pe ceilalți să înțeleagă de ce fel 

de ajutor aveți nevoie. În acest caz ar fi util să faceți un plan pentru cum doriți să fiți tratat/ă, cât timp vă 

simțiți bine. De exemplu, puteți face o declarație în avans, sau, dacă beneficiați de o echipă de ajutor pe 

perioadele de criză, să dezvoltați un plan împreună cu ei. Planificarea îi ajută pe cei din jur să știe mai 

bine cum să se descurce în cazul unei urgențe. 

 



Cum pot ajuta prietenii și familia? 

Această secțiune este dedicată prietenilor și membrilor familiei care doresc să ajute pe cineva care 

suferă de o tulburare bipolară. 

 

E dificil să vezi pe cineva drag că trece prin dispozițiile și simptomele tulburării bipolare, însă există mulți 

pași pe care îi puteți face pentru a le oferi sprijin, în timp ce vă îngrijiți și de propria bunăstare. 

 

Fiți deschis în ceea ce privește tulburarea bipolară 

Deschiderea în conversațiile cu o persoană care a trecut prin experiențele aduse de tulburarea bipolară 

îi va face să se simtă susținuți și acceptați. Dacă vi se pare dificil să vorbiți despre tulburarea bipolară sau 

doriți să știți mai multe, un prim pas ar fi să citiți acest ghid. 

 

Faceți un plan pentru episoadele maniacale 

Când un prietenul sau un membrul familiei afectat se simte bine, încercați să purtați o discuție și să aflați 

cum să îi puteți susține dacă au un episod maniacal sau hipomaniacal. Acest lucru vă va ajuta pe ambii să 

vă simțiți mai siguri și în control asupra situației. Puteți discuta idei precum: 

 Să fiți creativi împreună 

 Să oferiți o a doua părere despre proiecte sau angajamente, pentru a-i ușura povara 

 Dacă își doresc, să vă lase să vă ocupați de finanțele lor în perioadele când nu se simt bine 

 Să îi ajutați să mențină o rutină care să includă mese și un somn regulat 

 

Discutați despre comportamentele pe care le considerați dificile 

 Dacă cineva aude sau vede lucruri pe care dumneavoastră nu le auziți, ei s-ar putea să se 

enerveze sau să devină iritați dacă nu le împărtășiți convingerea. Este util să rămâneți calm și să 

îi asigurați că, deși nu le împărtășiți convingerea, înțelegeți faptul că e real pentru ei 

 Dacă cineva devine foarte dezinhibat în timpul episoadelor maniacale, ar putea face lucruri care 

sunt rușinoase, ciudate sau deranjante pentru dumneavoastră Poate fi util să aveți o discuție 

calmă despre sentimentele dumneavoastră atunci când se simt ceva mai stabil. Încercați să nu 

judecați sau să fiți prea critic; concentrați-vă pe momente specifice în care v-au făcut să vă 

simțiți într-un anumit fel, mai degrabă decât să aruncați acuze generale despre acțiunile lor. 

 

Învățați despre semnele prevestitoare sau factorii declanșatori 

 

 Majoritatea persoanelor vor avea anumite semne care prevestesc venirea unui episod maniacal 

sau depresiv. Cea mai bună modalitate de a învăța despre semnele prietenului sau membrului 

familiei este să discutați cu el. Dacă ați observat anumite comportamente pe care le are înaintea 

debutului unui episod, puteți să le atrageți atenția cu tact. 

 Mulți oameni au și factori declanșatori, cum ar fi stresul, care ar putea prevesti un episod. Puteți 

încerca să înțelegeți ce reprezintă acești factori pentru prietenul sau ruda dumneavoastră și cum 

să îi ajutați să îi evite sau să se descurce cu ei. 

 



„Să ai un tată cu tulburare bipolară este într-adevăr o neliniște; urci și cobori odată cu ei. Este 

esențial  să fiți atenți la pattern-uri, să vorbiți, să rămâneți calm și suportiv.” 

 

Aveți grijă de dumneavoastră 

Este important să investiți timp și energie în grija față de propria persoană. S-ar putea să vă simțiți 

îngrijorat pentru prietenul sau membrul familiei, dar asigurându-vă propria bunăstare, vă va ajuta să le 

oferiți în continuare suport celor dragi. 


