
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 (:ECTالکتروشوک درمانی )

الکتروشوک درمانی، یکی از موثرترین 

درمانهای روانپزشکی می باشد که در درمان 

برخی از بیماری های  روانپزشکی از جمله 

افسردگی شدید، حمالت شیدایی، اختالل 

مقاوم به وسواسی اسکیزوفرنی و اختالل 

درمان کاربرد دارد. این روش بهترین درمان 

عوارض در خانم های باردار و افراد پیر که 

زیاد است به حساب درمان دارویی در آنان 

 می آید. 

بسیاری از افرادی که دارای افکار خودکشی 

بوده و یا از غذا خوردن امتناع می ورزند، 

با این روش سریعتر عالئم آنان بهبود می 

 یابد.

درمان بیماران اثر الکتروشوک درمانی در

بسیار سریعتر از درمان دارویی ظاهر می 

 شود.

 کارکرد الکتروشوک:

الکتروشوک درمانی عبارت است از عبور 

دادن جریان خفیف الکتریکی کنترل شده از 

سر بیمار، که به تغییرات شیمیایی در مغز 

منجر می شود. در ابتدای شوک، داروهای 

شل کننده ی عضالنی و هوشبری به بیمار 

 تزریق می شود. در این صورت بیمار طی
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درماااان ییااازی را حاااک نخواهاااد کااارد و متوجاااه روناااد 

درماااان نخواهاااد شاااد. ساااپک دو الکتااارود فلااازی را کاااه 

وصاااال اساااات در دو طاااارف شااااقیقه  ECTبااااه دساااات اه 

هاااای بیماااار گذاشاااته مااای شاااود و باااه بیماااار شاااوک داده 

 می شود.

 

 

 

 

 تعداد جلسات شوک درمانی:

شش تا  ECTمعمول یک دوره درمان به طور

بوده که هر هفته دو تا سه بار  دوازده جلسه

انجام می گیرد. اما برخی از افراد ممکن است 

 داشته باشند.نیاز به جلسات درمانی بیشتری 

عالئم بیماری کاهش  ECTبعد از یند دوره 

پیدا می کند. اما برای جلوگیری از عود بیماری 

 الزم است درمان دارویی ادامه پیدا کند.

2 

 

 

ECT  ممکاااان اساااات یااااک طرفااااه و یااااا دو طرفااااه

در دوطرفاااه دو الکتااارود فلااازی روی شاااقیقه  باشاااد

هاااای بیماااار گذاشاااته مااای شاااود و در یاااک طرفاااه 

یکااااااای از الکترودهاااااااا روی شاااااااقیقه و الکتااااااارود 

  بعدی روی سر گذاشته می شود.

 

 عوارض الکتروشوک درمانی:

عاااااوارض الکتروشاااااوک درماااااانی را باااااه میااااازان 

کاااارده انااااد کااااه در صااااورت صااااد ذکاااار یااااک در

 ، کوتاه مدت و گذرا می باشد.بروز

از مهمتااااارین ایااااان عاااااوارض، گیجااااای، ساااااردرد، 

دردهاااای عضاااالنی، تغییااارات حافظاااه، دنااادان درد 

 و کمردرد و تهوع و استفراغ می باشد.
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الکتروشوک، درمانی بسیار موثر و کم 

 عارضه می باشد.



 

  

 

 

 

 

 

  

   

 سر درد

 

گاااااه بعضاااای از بیماااااران از سااااردرد بعااااد از 

ECT ممکاااان اساااات ایاااان  شااااکایت ماااای کننااااد

ساااردرد در ناااواحی پیشاااانی بیشاااتر حاااک شاااود. 

معمااااوال بااااه مسااااکن هااااا پااااروفن یااااا مفنامیااااک 

 اسید یا استامینوفن جواب می دهد.

 تهوع و استفراغ

تهاااااوع و اساااااتفراغ نیاااااز در برخااااای بیمااااااران 

ممکااان اسااات ایجااااد شاااودکه باااا داروهاااای ضاااد 

 تهوع بهبود می یابد.

 

 لطفا به نکات زیر توجه نمایید:

بایاااااد حتماااااا ناشاااااتا  ECTصاااااب  روز 

 باشید

در صااااورتی کااااه دناااادان مصاااانوعی و 

یااااا پروتااااز داریااااد بااااه پزشااااک معااااال  

 اطالع دهید.

در صاااورتی کاااه ساااابقه حساسااایت باااه 

،پزشاااااک داروهاااااای بیهوشااااای را دارید

 معال  را آگاه کنید.

 

(اوانشنهسعععع  1381کععععهاف نععععه    منبعععع : 

 ع وم ،جلد دوم

-ل هسکیلعععوم جا جعععهد  سععع 6-آداس :ااومیععع 

 بی هاس هن اازا-جنب جههد کشهوازا
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علوم پسشکی وخدمات بهداشتی درمانی آذربایجان  دانشگاه

 غربی

 مرکس آموزشی  ودرمانی رازی ارومیه 

 

 

لطفععه دا رععواا نیععهز بعع  اانن ععهه  بععه  عع ها     

سععو ج واهععما آمععوز  بعع     04432722933تلفعع 

    بی هامجکم اازا ت هس حهرل  جمههید.
 سو جواهما آموز  سالمت

 

 

 گیجی 

در بیشاااتر افاااراد در عااارض یاااک سااااعت پاااک 

 از شوک از بین می رود.

 دردهای عضالنی

ایااان دردهاااا باااا گااارم ن اااه داشاااتن عضاااالت یاااا 

اسااااااتفاده از مسااااااکن هااااااا ماننااااااد پااااااروفن یااااااا 

مفنامیاااک اسااااید یااااا اسااااتامینوفن برطاااارف ماااای 

 شود.

 حافظهتغییرات 

معماااوال بسااایار کوتااااه مااادت باااوده و خاااود باااه 

 خاااود رفاااو مااای شاااود. بااارای بهباااود آن مطالعاااه

و ورزش هااااای فکااااری ماننااااد حاااال جااااادول و 

 شطرن  توصیه می شود.
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