بیمارستان تخصصی شهید رجائی

موارد استفاده

تعریف

شایع ترین مورد استفاده  ECTاختالل افسردگی

الکترو شوک درمانی
ECT

 ECTیکی از درمان های غیر داروئی کمک کننده
به بیمااران روان زشکاکی مای باکاد الکتروکاک
درمانی مفید  ،سریع و بدون درد است ومکقتا ً افکار
 ،رفتار و احساسات آزاردهنده را کم می کند.
در این درمان با قرار دادن دو الکتارود بار زیناانی
بیمار یک جریان الکتریکای بسایار ضایی

ازمغاش

بیمار به مدت0/1تاا 1ثانیاه عباکر داده مای کاکد

همچنین در مکارد زیر به کار برده می ککد :
 بیمارانی که به دارو زاسخ مناسبی نداده
اند
 افرادی که میل باه هکدکنای یاا دی ار
کنی کدید دارند
 هانم های حامله کاه مرارد داروهاای

وتننجی به مدت  00تا  02ثانیه ایجاد می ککد

ضد افسردگی براینان هاارات جاانبی

تا کنکن مکانیسام  ECTبدرساتی کاناهته نناده

به همراه دارد

اساات امااا ماالیااات ننااان ماای دهااد کااه ECT

تهيه و تنظيم – سال  :آرزو هارونی(كارشناس پرستاري)1400-

شدید است .



بیمارانی که دارای عالئام اساکیشوفرنی

تغییرات کیمیایی و فیشولکژیاک در سالکلیای مغاش

حاد هستند

بیمار کبیه تغییراتی که به دنباا مرارد داروهاای

موارد منع استفاده :

ضدافسردگی ایجاد می ککد را باعث می

ککد.

مکارد منع مالق ندارد فقط در مکاقیی که در آن بیمار با
انجام  ECTدر میرض هار باالتر قرار می گیرد ماالال

زير نظر  :دكتر شادفر ( متخصص روانپزشکی)

در بیمارانی که تکمکرهای سلسله اعراب مرکشی دارناد

گروه هدف :بيماران -خانواده ها

و یا بیمارانی که تازه سکته قلبی را زنت سر گذاکته اند

كد پمفلت RH.PM1.: S8 :

باید با احتیاط به کار برده ککد

منبع :روانپزشکی كاپالن

0
1

عوارض
 فرامککی :بید از 3-4جلسه کک درمانی کروع
کده و میمکال تا یک ماه ممکن است طک بکند

مراقبت های قبل از ECT
 کش ساعت قبل از درمان ماییات و هنت

 امنیت بیمار تامین ککد از نظر احتما

ساعت قبل از آن غذاهای جامد از رژیم

سقکط و بی قراری کنتر ککد.

که البته این فرامککی مکقت است و کامل هاطرات
گذکته ویادگیری های جدید نمینکد.
 گم نت ی یا گیجی :میمکالً 30دقیقه طک
کنیده و هکد به هکد بیبکد می یابد.

 سردرد ،دردهای عضالنی ،تیکع و سرگیجه

غذایی بیمار حذد می ککد.

 بیمار نسبت به زمان و مکان و رویدادها

 دندان ها و اندام های مرنکعی ،عینک و
زینتی از بیمار جدا می ککد.

آگاه گردد.
 در صکرت سردرد یا تیکع به زرستار با

 قبل از درمان بیمار باید ادرار و مدفکع هکد

زشکک اطالع داده ککد.


را تخلیه کند

فواید

مراقبت های بعد از ECT

 از کب قبل از درمان باید از مررد

در صکرت عدم هککیاری بیمار ،از دادن
مکاد غذایی و ماییات اجتناب

نمایید.

داروهای هکاب آور (کلکناززام  ،لکراززام


هارکمتاار نساابت بااه برهاای درمااان هااای


دارویی


و ) اجتناب کرد.
به بیماران دل رمی و اطمینان داد که کک
درمانی بدون درد است

بیبکدی سریع بیمار

الزم است بدانید شوک در محیطی امن
با تجهیزات کامل زیر نظر مجرب
ترین متخصصین روانپزشک و متخصصین

(ککاهد نناان داده کاده کاه بارای مناکالت ناکای از

بیهوشی و کادر پرستاری انجام می

افسردگی کدید تا حدود  00درصد باعث بیباکدی مای

پذیرد .در نتیجه درمانی سریع  ،بی خطر

ککد)

زمان درمان رابسیار کوتاه می کند و جای
هیچگونه نگرانی نیست.

در برهی از بیمارن به عنکان یک روش درماانی
سرزایی استفاده می گردد
3

4
2

2

