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Karamdamang Bipolar (Tagalog Version)

Ang Karamdamang Bipolar ay isang pangkat ng mga karamdaman sa pag-iisip, nailalarawan sa pamamagitan ng 
karanasan ng (mga) yugto ng kahibangan at karaniwang (mga) yugto ng pagkalungkot. Kapag ang karamdaman 
ay aktibo, ang isang indibidwal ay maaaring makaranas ng (mga) yugto ng hindi normal na nakataas na kalagayan 
at nalulumbay na kondisyon. Gayunpaman, mayroon ding mga panahon ng medyo matatag na kalagayan. 
Nakasalalay sa kalubhaan ng mga pagbabago sa kondisyon at pagtitiyaga ng mga sintomas, ang mga saloobin, 
pag-uugali at pang-araw-araw na paggana ng indibidwal ay maaapektuhan sa iba't ibang antas. Ang mga 
pagbabagong ito na hindi naaayon sa mga karaniwang pag-uugali ng indibidwal ay maaaring napansin ng iba.

Mga karaniwang sintomas sa ilalim ng malubhang kondisyon

Pag-atake ng Karamdaman Pagkalumbay

Emosyonal

Karaniwan at paulit-ulit na nakataas ang kalagayan

Galit na kalagayan, partikular
kapag ang pagtingin ng isa ay

hindi ibinahagi ng iba

Pinalaking 
pagpapahalaga sa sarili

at pagtingin sa sarili
bilang superior

Patuloy na nalulumbay na kalagayan

Nawalan ng interes sa mga bagay at
mga aktibidad na dati

kasiya-siya

Pangkaisipan

Biglang nagbabago mula sa isang 
ideya patungo sa iba pa

Madaling ginulo ng hindi nauugnay
pampasigla

Pakiramdam walang halaga, walang 
pag-asa o pagkakaroon ng sobrang 

pagsisisi sa sarili

Nabawasan ang kakayahang 
mag-isip

at pag-isiping mabuti; nagiging
walang pag-aalinlangan

Nag-iisip 
magpakamatay



Mga karaniwang sintomas sa ilalim ng malubhang kondisyon 

Pag-atake ng Karamdaman Pagkalumbay

Pisikal

Abnormal na mataas na antas ng 
enerhiya sa kabila ng kaunting 

pahinga

Nabawasan ang 
pangangailangan para sa 

pagtulog

Minarkahang pagbabago sa gana sa pagkain 
at timbang

Mahirap simulan o
panatilihin ang pagtulog;

sobrang antok

Pagkapagod o 
pagkawala ng enerhiya

Pag-uugali

Mabilis na pagsasalita o pagiging 
madaldal

Labis na paglahok sa
mga aktibidad, hal. nadagdagan

pakikisalamuha; nadagdagan
sekswal na paghimok at

pag-uugali

Kumilos nang walang 
habas nang hindi iniisip 
ang mga kahihinatnan, 

hal. nakatuon sa mapusok
paggastos, mapanganib

pamumuhunan at
kaswal na pakikipagtalik

Pagkabagal o pagkabalisa

Pagtatangkang magpakamatay

Kapag nakakaranas ng mga sintomas na ito, dapat agad humingi ng tulong ang isa mula sa doktor o psychologist sa klinikal.

Mga Paggamot sa Karamdamang Bipolar

Sikoterapiya Paggagamot
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