
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 (  ECT)الکتريشًک درماوی 

الکتروشوک درمانی یکی از موثر ترین 
روشيای درمانی مورد استفاده در روانپزشکی 
است کو توسط روانپزشک وصالحدید ودستور 

. او انجام می شود 

 الکتريشًک کجا اوجام می شًد؟

نپزشکی االکتروشوک در اتاق شوک مرکزرو
. انجام می شود

ريزهایی از هفته يدر چه ساعتی الکتريشًک چه 

اوجام می شًد؟ 

الکتروشوک در روزىای یکشنبو ، سو شنبو و 
شنبو ىر ىفتو بجز ایام تعطیل صبح از جپن

. انجام می شود  10الی  30/8ساعت 

 

 

 

   

 

 

 

چه مًاردی رابه رياوپسشک معالج خًد 

 اطالع دهیم؟

اگر شما سابقو ضربو بو سر ، سکتو قلبی ، 
اراحتی قلبی ، خونریزی مغزی ، آسم ، ن

جداشدگی شبکیو ، پوکی استخوان یا شکستگی 
) استخوانيای بزرگ وسایر بیماریيای جسمی 

بو " رادارید حتما... ( مرض قند ، گواتر و 
.  پزشک معالج خود اطالع دىید

يظیفه مه بعىًان بیمار جهت شًک درماوی 

چیست ؟ 

رقلبی ، اگر پزشک معالج شما دستور نوا-1
عکس سینو ومشاوره با متخصص قلب راداده ، 

روز قبل انجام داده وبا در دست داشتن " حتما
بو اتاق  نوارقلبی ، عکس سینو وجواب مشاوره
معطل  شوک مراجعو نمائید تا در روز شوک

. نوارقلبی یا عکس سینو نشوید

 

 

 

روز قبل از شوک موىای سرخودرابا شامپو -2
 تشو دىید وىیچگونو کرم ، اسپری ویاژل رویسش

. آن نمالید

. الک ناخن وآرایش صورت نداشتو باشید-3

ساعت قبل از شوک درمانی ناشتا  8از -4
.  بمانید

اگر روز شوک اولین مراجعو شما می باشد -5
جيت تشکیل پرونده سرپایی بو واحد پذیرش 

( ح بص 8اول وقت ساعت ) مراجعو نمائید

سپس پرونده ودفترچو را تحویل پرستاراتاق شوک 
. دىید

در موقع مراجعو بو بیمارستان جيت پذیرش -6
شما  سرپرست قانونییا  ولیوتشکیل پرونده ، 

جيت اخذ رضایت نامو معالجو ودرج اثر  بایستی
   .انگشت ىمراه شما باشد

 

 

 



 

  

 

  

 

 

 

  

 

پس از گفتن پرستار اتاق شوک لباس -13
کفشيا  . مخصوص اتاق شوک رابپوشید  

وجورابيا  رادر آورده و دمپائی اتاق شوک 
 .رابپاکنید

 

 از شًک درماوی مصرف وکىم ؟ ها را قبليکدام دار

شما ىر داروئی کو مصرف می کنید ، چو 
" داروىای روانپزشکی  ویاسایر داروىا را حتما

. بو پزشک معالج خود اطالع دىید
از مصرف آرامبخش مانند کلونازپام ، دیازپام ، 

اگزازپام ، کلرودیازپوکساید وآلپرازوالم اجتناب 
 . نمائید

برخی از داروىائی کو قبل از شوک درمانی 
 :بادستور  روانپزشک قطع می شوندعبارتند از 
کلروپرومازین ، لیتیم ، رزرپین ، کلوزاپین و 

 .تئوفیلین 
 
 

 

 

 

 

 

 
شتی ردمانی آرذبایجان رغبی  دااگشنه علىم زپشکی وخدمات بهدا

 مرکز آمىزشی  وردمانی رازی ارومیه 
 

 
 : عىًان بريشًر 

 
 

 الکتروشىک ردمانی 
 

  :ازتهیه  ي تىظیم 
 دفتر پرستاری مرکسآمًزشی يدرماوی رازی اريمیه 

1394 

 

 

، دندان مصنوعی ، سنجاق سر ، جواىرات -7
عینک ، ساعت ، کمر بند ، سنجاق قفلی 

 .جداکنید ولباس بازیپ فلزی را از خود

از استعمال سیگار بدلیل مشکالت احتمالی  -8
 .نمائید تنفسی خودداری

ومدفوع خودرا  اررقبل از شوک درمانی اد-9
. تخلیو نمائید 

ر از بستگان خود راىمراه نفیک " حتما-10
. داشتو باشید

برای بیمارانی کو تحت   رانندگی-11
 می باشد  ممنوعالکتروشوک درمانی ىستند 

روز شوک درمانی لباس راحتی بپوشید واز -12
 .پوشیدن لباسيای یایقو تنگ بپرىیزید

 

 

 

 

 

 

 


