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الكتروشوك درماني كه براي 

بسياري از بيماران نويدبخش 

گير و فوري است، بهبودي چشم

گاهي به دليل نام خود ابهام و 

ترسهاي غيرموجه در ذهن بيمار 

و يا اطرافيان او پديد مي آورد. 

هاي كاملي پس نياز به آموزش

 دارد.

اساس اين درمان  عبارت 

ذراندن جريان الكتريكي كوتاه بين دو ناحيه از جمجمه معموالً دو سوي است از گ

پيشاني. در صورت تكرار براي شش تا دوازده بار در طول چند هفته مي تواند 

 تغيير مثبت و طوالني در برخي حاالت شديد رواني ايجاد كند.

 

 موارد استفاده از شوك درماني:

 ي )شديد(بيماران مبتال به اختالل افسردگي اساس -

 بيماراني كه به درمان دارويي پاسخ نمي دهند. -

 بيماراني كه نمي توانند عوارض دارويي را تحمل كنند. -

 بيماراني كه داراي عالئم حاد)مثل خودكشي و ديگركشي( هستند  -

 اختالل دو قطبي نوع اول  -

 اختالالت شديد سايكوتيك مانند اسكيزوفرنيا -



 عوارض جانبي:

جلسه شوك درماني شروع شده و معموال تا يك  ماه 3-4فراموشي: بعد از  -

ممكن است طول بكشد كه البته اين فراموشي موقت است و شامل خاطرات 

 شود.گذشته و يادگيري هاي جديد نمي

دقيقه طول كشيده و خود به خود بهبود  33گشتگي يا گيجي: معموالً گم -

 يابد.مي

 سردرد، دردهاي عضالني، تهوع و سرگيجه. -

 

 

 

 راقبت هاي قبل از شوك درماني:م

شش ساعت قبل از درمان مايعات و هشت ساعت قبل از آن غذاهاي جامد از  -

 شود.رژيم غذايي بيمار حذف مي

 شود.دندان ها و اندام هاي مصنوعي، عينك و زينتي از بيمار جدا مي -

 قبل از درمان بيمار بايد ادرار و مدفوع خود را تخليه كند. -

مان بايد از مصرف داروهاي خواب آور )كلونازپام ، لورازپام از شب قبل از در -

 و...( اجتناب كرد.

به بيماران دلگرمي و اطمينان دهيد كه شوك درماني بدون درد است. بيماراني  -

كه تحت درمان با شوك قرار دارند اغلب مضطربند 

زيرا تصور شوك و تشنج ايجاد حس وحشتناكي 

 نمايد.مي

 

 



 ز شوك درماني:مراقبت هاي بعد ا

 امنيت بيمار تامين شود. از نظر احتمال سقوط و بي قراري كنترل شود. -

 در حين بيداري بيمار نسبت به زمان و مكان و رويدادها آگاه گردد. -

 در صورت سردرد يا تهوع به پرستار با پزشك اطالع داده شود. -

 ب نماييد.در صورت عدم هوشياري بيمار، از دادن مواد غذايي و مايعات اجتنا -
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