
 

 

 تؼذاد جلسات ضَک دس هاًی

دسصذ  تیواسی، هذت ٍ ضذت جٌس، سي، تِ تَجِ تا

 تِ تیواس پاسخ ٍ دیگشاى ٍ خَد تِ سساًی آسیة

 تَسط جلسات تؼذاد قثلی؛ دسهاًی الکتشٍ ضَک

 .گشددهی سٍاًپضضک تؼییي

ضص تا دٍاصدُ    ECTهؼوَل یک دٍسُ دسهاىتِ طَس 

. جلسِ تَدُ کِ ّش ّفتِ دٍ تا سِ تاس اًجام هی گیشد

اها تشخی افشاد هوکي است ًیاص تِ جلسات تیطتشی 

ػالین تیواسی  ECTتؼذ اص چٌذ دٍسُ  داضتِ تاضٌذ.

کاّص پیذا هی کٌذ. اها تشای جلَگیشی اص ػَد تیواسی 

 یذا کٌذ.است دسهاى داسٍیی اداهِ پ مالص

 ػَاسض الکتشٍ ضَک دسهاًی

ػَاسض الکتشٍضَک دسهاًی سا تِ هیضاى یک دس صذ 

اًذ، کِ دس صَست تشٍص کَتاُ هذت ٍ گزسا هی رکش کشدُ

ّای سشدسد، دسد تاضذ. اص هْوتشیي ایي ػَاسض گیجی،

ٍ کوش دسد ٍ  ػضالًی، تغییشات حافظِ، دًذاى دسد

  تَْع ٍ استفشاؽ هی تاضذ.

 *گیجی

دس ػشض یک ساػت پس اص ضَک اص  تیطتش افشاددس 

 .تیي هی سٍد

 

دٍ   ECTًحَُ قشاس گشفتي الکتشٍدّا دس   

 طشفِ

 )الکتشٍضَک( ECTدٍ الکتشٍد فلضی سا  کِ تِ دستگاُ  

-ٍصل است دس دٍ طشف ضقیقِ ّای تیواس گزاضتِ هی

 ضَد.

ٍ کن ػاسضِ   ثشؤدسهاًی تسیاس ه الکتشٍ ضَک دسهاًی، 

 .هی تاضذ

ECT  ٍهوکي است یک طشفِ ٍ یا دٍ طشفِ تاضذ دس د

طشفِ دٍ الکتشٍد فلضی سٍی ضقیقِ ّای تیواس گزاضتِ 

هی ضَد ٍ دس یک طشفِ یکی اص الکتشٍدّا سٍی ضقیقِ ٍ 

 الکتشٍد تؼذی سٍی سش گزاضتِ هی ضَد

 

 

 الکتشٍ ضَک دسهاًی   
ّای ثشتشیي دسهاىؤالکتشٍضَک دسهاًی، یکی اص ه

 ّایتاضذ کِ دس دسهاى تشخی تیواسیپضضکی هی

سٍاًپضضکی اص جولِ افسشدگی ضذیذ، حوالت ضیذایی، 

اختالل اسکیضٍفشًی ٍ اختالل دٍ قطثی هقاٍم تِ دسهاى 

کاتشد داسد. ایي سٍش تْتشیي دسهاى دس خاًن ّای تاسداس 

ی دس آًاى صیاد است یٍ افشاد پیش کِ ػَاسض دسهاى داسٍ

ص افشادی کِ داسای افکاس آیذ. تسیاسی اتِ حساب هی

خَدکطی تَدُ ٍ یا اص غزا خَسدى اهتٌاع هی ٍسصًذ، تا 

ایي سٍش سشیؼتش ػالین آًاى  تْثَد هی یاتذ. اثش الکتشٍ 

ضَک، دس دسهاى تیواساى تسیاس سشیؼتش اص دسهاى 

 .داسٍیی ظاّش هی ضَد

 کاستشد الکتشٍ ضَک
الکتشٍضَک دسهاًی ػثاست است اص ػثَس دادى جشیاى 

خفیف الکتشیکی کٌتشل ضذُ اص سش تیواس، کِ تِ 

ضَد. دس اتتذای هی تغییشات ضیویایی دس هغض هٌجش

ضَک، داسٍّای ضل کٌٌذُ ػضالًی ٍ َّضثشی تِ تیواس 

تضسیق هی ضَد. دس ایي صَست تیواس طی دسهاى چیضی 

 سا حس ًخَاّذ کشد ٍ هتَجِ سًٍذ دسهاى ًخَاّذ ضذ.

 



 

 

 

 

 شوك درماني
54564333-35:تلفن    

، کاسضٌاس پشستاسی، سَپشٍایضس هٌیشُ خطیثی :تْیِ ٍ تٌظین

3531صهستاى آهَصش سالهت،   

 3533صهستاى تاصًگشی: 
 

 ًکات قاتل تَجِ  

 اص کاهلی اطالػات تایذ ٍی خاًَادُ یا تیواس 

 هاًٌذ تیواس سٍاًی ٍ تیواسیْای جسوی

قلثی،  تیواسیْای  ،، تاسداسیداسٍیی حساسیت

 ستَى فقشات، ًاٌّجاسی هضهي، ضکستگی

 تذّذ پشستاس ٍ پضضک تِ .... هغضی ٍ تَهَس

 کٌذ حوام دسهاًی ضَک اص قثل ضة تیواس. 

  صثح سٍصECT ًًاضتا تاضذ. تایذ حتوا 

 دسهاًی ضَک اص قثل ساػت یک حذاقل تیواس 

 سیگاس ًکطذ.

 دستطَیی دسهاًی، ضَک الکتشٍ اص قثل تیواس 

 سفتِ ٍ

 ًِتاضذ خالی اش هثا. 

  ِدس صَستی کِ دًذاى هصٌَػی یا پشٍتض داسیذ ت

 ٍ هصٌَػی دًذاى ضضک هؼالج اطالع دّیذ.پ

ٍسایل فلضی ٍ جَاّشات خَد  سوؼک، ٍ ػیٌک

 سا تحَیل ّوشاُ دّذ.

  دسصَستی کِ ساتقِ حساسیت تِ داسٍّای

 اطالع دّذ.پضضک هؼالج تِ تیَْضی سا داسد، 

  

 منبع:

 ( محسن كوشان 2و  1بهداشت روان )روان پرستاری 

 

 دسدّای ػضالًی*  

ایي دسدّا تا گشم ًگِ داضتي ػضالت یا استفادُ اص  

هسکي ّا هاًٌذ تشٍفي یا هفٌاهیک اسیذ یا استاهیٌَفي  

 تش طشف هی ضَد.

 تغییشات حافظِ*

تسیاس کَتاُ هذت تَدُ ٍ خَد تخَد سفغ هیطَد.  هؼوَالً

تشای تْثَد آى هطالؼِ ٍ ٍسصش ّای فکشی هاًٌذ  حل 

 جذٍل ٍ ضطشًج تَصیِ هی ضَد.

 *سشدسد

ضکایت هی  ECTگاُ تؼضی اص تیواساى اص سشدسد  تؼذ اص 

کٌٌذ. هوکي است ایي سشدسد دس ًَاحی پیطاًی تیطتش 

تشٍفي یا هفٌاهیک ضَد. هؼوَال تِ هسکي ّا هثل حس 

 .دّذاسیذ یا استاهیٌَفي جَاب هی

 *تَْع ٍ استفشاؽ

تَْع ٍ استفشاؽ ًیض دس تشخی تیواساى هوکي است 

 یاتذ.ایجاد ضَد کِ تا داسٍّای ضذ تَْع تْثَد هی

 

 


