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 About Electroconvulsive Therapy  درباره الکتروشوک درمانی
 

 ?What is Electroconvulsive Therapy (ECT)      ) چیست؟ECTالکتروشوک درمانی (
در این درمان از مقدار کمی الکتریسیتھ برای ایجاد تشنجی بھ دقت کنترل شده در مغز استفاده 

ھا مواد شیمیایی موجود تشنجدر حالی کھ ما دقیقاً از نحوه کار این روش اطالع نداریم اما  شود.می
  کنند.در مغز را تغییر داده و بھ بازگشت بھ عملکرد طبیعی آن کمک می

ECT تواند در مواقعی کھ سایر این روش می شود.اغلب برای درمان افسردگی شدید استفاده می
  تفاده شود.اند یا زمانی کھ یک بیماری روانی نیاز بھ درمان فوری دارد، اسھا مؤثر نبودهدرمان

در مورد ھر گونھ نگرانی در مورد این درمان با روانپزشک، پزشک خانواده یا پرستار خود 
 مشورت کنید.

 
 

ECT بیشتر برای چھ کسانی مفید است؟   Who is ECT most helpful for? 
 این درمان برای یک فرد افسرده با مشخصات زیر مفید است

 فردی کھ تمایل بھ خودکشی دارد -
 است خیال ھای باطلفردی کھ دچار توھم یا  -
 دھدنمی واکنشیھای دیگر فردی کھ بھ درمان -
 فردی کھ بھ دلیل عوارض جانبی قادر بھ مصرف دارو نیست -

شود کھ با برای درمان یک فرد مبتال بھ مانیا یا اسکیزوفرنی استفاده می ECTگاھی اوقات 
 ھای دیگر بھبود نیافتھ است.درمان

 کنند.را انتخاب می ECTبرخی از افراد بھ جای اینکھ با دارو درمان شوند 
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ECT شود؟چگونھ انجام می  How is ECT done? 
ECT درمان  قبل از  انجامد.چند دقیقھ بھ طول می تنھادرمان  خودِ  شود.در بیمارستان انجام می

تزریق داخل وریدی مقدار کمی ناراحتی معموالً با شروع  شود.آور داده میبھ شما داروی خواب
 آید.بھ وجود می

این  دقیقھ بخواباند. 10تا  5دھد تا بتواند شما را حدود متخصص بیھوشی بھ شما دارویی می
ھایتان را آرام کند، بھ طوری کھ در طول تشنج دھد تا ماھیچھپزشک ھمچنین بھ شما دارویی می

 افتد.فقط مقدار کمی حرکت اتفاق می

 کند.یم پزشکی فشار خون، ضربان قلب و تنفس شما را بھ صورت مداوم کنترل میت

دھد، بھ این صورت کھ یا ھر دو الکترود در یک روانپزشک دو الکترود روی سر شما قرار می
 طرف سر شما (یک طرفھ) قرار دارد یا یک الکترود در ھر یک از طرفین سر شما (دوطرفھ).

گیرند حسگرھایی نیز بر روی سر شما قرار می کنند.تریکی را منتقل میاین الکترودھا جریان الک
 تا بر فعالیت مغز شما نظارت کنند.

کند تا باعث تشنج شود کھ حدود یک دقیقھ طول مقدار کمی الکتریسیتھ مغز شما را تحریک می
  کشد.می

شما را از نزدیک تا شوید، در بخش ریکاوری ھستید کھ پرستاران ھنگامی کھ از خواب بیدار می
  زمان بھبودی کامل تحت نظر دارند.

  کند.ھا و تناوب آنھا با شما صحبت میروانپزشک شما در مورد تعداد درمان

ھایی را برای انتخاب بھترین پس از اینکھ شروع بھ احساس بھبودی کردید، روانپزشک شما گزینھ
 توانند شامل موارد زیر باشند:ھا میھگزین کند.روش برای حفظ احساس بھبودی شما بررسی می

 داروی روانپزشکی -
شود، کھ در آن شما با یک گفتار درمانی (کھ تحت عنوان روان درمانی نیز شناختھ می -

  کنید)متخصص آموزش دیده مشورت می
- ECT  نگھدارنده (بھ عنوان یک درمان سرپایی در بیمارستان کھ معموال بین یک تا چھار

 شود)م میبار در ماه انجا
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 و نحوه مراقبت از خود ECTعوارض جانبی رایج 
Common side effects of ECT and how to care for yourself 

در صورت مشاھده ھر گونھ تاثیری از درمان، ھمیشھ موارد را بھ روانپزشک، پزشک خانواده یا 
  پرستار خود اطالع دھید.

 نحوه مراقبت از خود عوارض جانبی رایج
  اسپاسم عضالنی

این امر بھ دلیل مصرف دارویی است کھ 
 شود.برای شل کردن عضالت استفاده می

 حمام آب گرم بگیرید. •
روی ای مانند کشش و پیادهتمرینات آرام و آھستھ •

  انجام دھید.
معمولی)  Tylenolاز استامینوفن معمولی (مانند  •

 برای درد استفاده کنید.

 گیجی
یا عدم آگاھی نسبت ممکن است گیج شوید 

این  بھ زمان و مکان داشتھ باشید (آشفتھ).
امر می تواند بھ دلیل استفاده از داروھای 
خواب (بیھوشی) یا از خود درمان ناشی 

این امر صرفا برای مدت کوتاھی  شود.
  ادامھ دارد.

بھ خانواده و دوستان خود بگویید کھ ممکن است  •
ھ شما اطمینان دھند و این اتفاق بیفتد تا آنھا بتوانند ب

 بھ شما زمان، مکان و تاریخ را یادآوری کنند.

 از دست دادن حافظھ
  شاید درمان را بھ یاد نیاورید.

ھا پس از آن ممکن است روزھا تا ھفتھ
فراموشی داشتھ باشید یا بھ سختی چیزھایی 

اتفاق افتاده بھ خاطر بسپارید  تازه را کھ
این امر  (از دست دادن حافظھ کوتاه مدت).

  شود.کم بھتر میکم

 یک دفتر یادداشت روزانھ از رویدادھا داشتھ باشید. •
ھای مھم را قبل از ھر درمان و در ھا و زمانتاریخ •

 ھا بنویسید.بین درمان
 روزھا را در یک تقویم عالمت بزنید. •
ستان بخواھید کھ بھ شما کمک کنند از خانواده و دو •

  چیزھایی را بھ خاطر بسپارید.
را تا زمانی کھ بتوانید بطور  مھمھای گیریتصمیم •

تان بازگردد بھ تأخیر واضح فکر کنید و حافظھ
 بیندازید.
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 نحوه مراقبت از خود عوارض جانبی رایج
 سردرد

تواند ناشی از بیھوشی، درمان سردرد می
یا عدم خوردن غذا برای یک دوره 

  مشخص زمانی باشد.

  چیزی بخورید. •
قبل از اینکھ سردرد خیلی شدید شود، داروی  •

 مسکن درخواست کنید.
 یک پارچھ سرد روی پیشانی خود قرار دھید. •
 در یک اتاق تاریک استراحت کنید. •
برای کمک بھ کاھش تنش عضالنی، بھ موسیقی  •

ھای بخش آرام یا فایل صوتی با تمرینآرامش
پرستار خود شده گوش دھید (از سازی ھدایتآرام

بخشی توانید فایل صوتی آرامشبپرسید کھ کجا می
 را دریافت کنید.)

ھایی را برای پرت کردن حواس خود امتحان راه •
ھای سقف، تصور اینکھ در تایلکنید، مانند شمارش 

حال قدم زدن در مکان مورد عالقھ خود ھستید، و 
  یا مطالعھ یا نقاشی.

 دل درد
از دریافت داروی تواند ناشی این امر می

بیھوشی یا نخوردن غذا یا ننوشیدن مایعات 
 برای بازه زمانی مشخصی باشد.

مقدار کمی غذا بخورید کھ بھ آرامش معده شما  •
کند مانند بیسکویت دارای سودا یا نان کمک می

 تست خشک.
 مایعاتی مانند جینجر ایل یا آب بنوشید. •
 استراحت کنید. •
خیلی بد شود،  تانقبل از اینکھ وضعیت معده •

 درخواست دارو کنید.

 
 

  



5 

 ECT  Before your first ECT treatmentقبل از اولین درمان 
ای نامھخواھد کھ رضایتدھد و از شما میروانپزشک شما درمان را با جزئیات بھ شما توضیح می

ھایی کھ در آن را پرسیده و در مورد نگرانی سؤالقبل از امضا، در صورت داشتن  را امضا کنید.
 مورد این درمان دارید صحبت کنید.

 اگر در منزل ھستید  اگر در بیمارستان ھستید
تکنسینی برای گرفتن نمونھ  آزمایشات خون

 آیدخون بھ بخش می
پزشک شما یک فرم (درخواست 

دھد تا برای آزمایش رسمی) بھ شما می
بھ آزمایشگاھی در  ECGخون و 

 الکتروکاردیوگرام محل زندگی خود ببرید.
)E.C.G.( 

تکنسینی برای انجام آن بھ 
 آیدبخش می

یک متخصص بیھوشی برای  بیھوشی
 آید.مالقات با شما بھ بخش می

کلینیک پیش پذیرش با شما تماس 
گیرد تا با متخصص بیھوشی وقت می

 مالقات بگیرید.

درمان را پرستار بھ زمانی  زمان درمان
 دھد.شما اطالع می

دفتر رزرو قرار مالقات با شما تماس 
گرفتھ و تاریخ و زمان مراجعھ بھ 

بیمارستان و ھمچنین محل مراجعھ را 
 دھد.بھ شما اطالع می
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 ECT  Preparing in the Hospital for ECTآمادگی در بیمارستان برای 

 …The night before    …شب قبل از درمان
 تواند بھ آرامش و خواب شما کمک کند.این امر می دوش گرفتھ یا حمام کنید. •

داشتن موھای تمیز بھ ھدایت بھتر جریان الکتریکی کمک  موھای خود را شستھ و خشک کنید. •
 کند.می

  الک ناخن و آرایش خود را کامال پاک کنید. •

  خودداری کنید.نیمھ شب از خوردن و آشامیدن  12:00بعد از ساعت  •
از مصرف آبنبات، آدامس، آب و حتی دارو خودداری کنید (مگر اینکھ پزشکتان بھ شما خالف 

  آن را گفتھ باشد).
معده شما باید خالی باشد تا اگر در حین یا بعد از درمان احساس تھوع یا استفراغ کردید، 

 باشد.   احتمال خفگی یا تنفس تصادفی مایعات (بھ نام آسپیراسیون) کمتر
 

 …The morning of   …صبح روز درمان
  روپوش و شلوار بیمارستان بھ تن کنید. •

  ھای شما کثیف نشود.)(ھدف این است کھ لباس

اطمینان حاصل کنید کھ یک دستبند شناسایی بیمارستان و در صورت  •
 لزوم، یک دستبند قرمز حساسیت روی مچ دست خود داشتھ باشید.  
اگر دستبند(ھا) را در حین خروج از دست خود باز کردید، قبل از خروج از بخش برای 

  .درمان، از ایستگاه پرستاری بخواھید کھ یک دستبند جدید بھ شما بدھد

از پرستار خود بخواھید کھ وسایل با ارزش شما را در مکانی  تمام جواھرات خود را باز کنید. •
 امن در ایستگاه پرستاری نگھداری کند.

 کند.پرستار فشار خون، نبض، تعداد تنفس و دمای شما را چک می •

آب ریزی شده درمان، ممکن است با یک جرعھ کوچک دقیقھ قبل از زمان برنامھ 90حدود  •
 دارو را بھ شما بدھیم.

 شوید.ریزی شده درمان، شما بھ بخش درمان برده میدقیقھ قبل از زمان برنامھ 15حدود  •
 در صورت نیاز، کیفی برای عینک یا لنز و کیفی دیگر برای دندان مصنوعی خود بیاورید.

 شود.یک سوزن داخل وریدی بھ یکی از بازوھای شما وارد می •

 خواھیم کھ موارد زیر را انجام دھید:داروی بیھوشی، از شما میقبل از دریافت  •
این امر بھ جلوگیری از خیس  بھ دستشویی بروید و مثانھ خود را خالی کنید (ادرار کنید). -

 کند.کردن خود در طول درمان کمک می

 بھ یاد داشتھ باشید:
تا بعد از درمان، ھیچ غذا، نوشیدنی یا 

  دارو مصرف نکنید.
از مصرف آدامس، آبنبات یا آب 

 خودداری کنید.
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 عینک یا لنزھای چشمی خود را بردارید و در جعبھ خود قرار دھید. -
 را بردارید و آنھا را در جعبھ خود قرار دھید.ھای مصنوعی خود دندان -

 

 …ECT…   After ECT treatmentپس از درمان 
شود) بھ ھوش نیز نامیده می PACUشما در اتاق ریکاوری (کھ واحد مراقبت پس از بیھوشی یا 

  آیید.می

  ساعت در اتاق ریکاوری بمانید. 1شود حداقل بینی میپیش
 در طول این مدت:

 کنید.را یا از طریق ماسک یا سوند بینی دریافت میاکسیژن  •
 کنیم:دقیقھ، موارد زیر را بررسی می 10تا  5ھر  •

  فشار خون، نبض و تنفس شما -
 شودبا پرسیدن نام و اینکھ کجا ھستید واکنش شما سنجیده می -
ما و بلند کردن سر خود از بالش قدرت  ھایبا درخواست از شما برای فشار دادن دست -

 شودعضالنی شما سنجیده می
 شود.سوزن داخل وریدی شما برداشتھ می •

 شویدبھ بخش بازگردانده می
  شود تا روی تخت بروید.کمک می •
 کند.پرستار شما مرتباً شما را چک می •
  صبحانھ بخورید.توانید بلند شوید، لباس بپوشید و ھنگامی کھ کامالً بھ ھوش آمدید، می •
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 ECT   Preparing at Home for ECTآمادگی خانگی برای 

 ترتیبی دھید تا یک فرد بزرگسال مسئول انجام کارھای زیر شود: •
  شما را بھ بیمارستان و مجددا بھ منزل ببرد. -
این امر برای این است کھ مطمئن شود  ساعت اول پس از درمان با شما بماند. 24طی  -

 اید و دچار گیجی نیستید.طور کامل بھبود یافتھ پس از درمان بھ
 

 …شب قبل از درمان
 تواند بھ آرامش و خواب شما کمک کند.این امر می دوش گرفتھ یا حمام کنید. •

داشتن موھای تمیز بھ ھدایت بھتر جریان الکتریکی کمک  موھای خود را شستھ و خشک کنید. •
 کند.می

  کنید.الک ناخن و آرایش خود را کامال پاک  •

  نیمھ شب از خوردن و آشامیدن خودداری کنید. 12:00بعد از ساعت  •
از مصرف آبنبات، آدامس، آب و حتی دارو خودداری کنید (مگر اینکھ پزشکتان بھ شما خالف 

  آن را گفتھ باشد).
معده شما باید خالی باشد تا اگر در حین یا بعد از درمان احساس تھوع یا استفراغ کردید، 

 احتمال خفگی یا تنفس تصادفی مایعات (بھ نام آسپیراسیون) کمتر باشد.  
 
 

 …صبح روز درمان
صبح روز درمان از دوش گرفتن یا حمام کردن  •

 خودداری کنید.

لوازم آرایش یا محصوالت معطر (عطر، ادکلن)  •
  استفاده نکنید.

 تمام اشیاء قیمتی و جواھرات خود را در منزل بگذارید. •

با یک جرعھ در صورتی کھ از شما درخواست شود کھ داروی خاصی مصرف کنید، آن را  •
 دقیقھ قبل از قرار مالقات مصرف کنید. 90کوچک آب 

ریزی شده خود در بیمارستان حاضر دقیقھ قبل از زمان برنامھ 30ریزی کنید کھ حداقل برنامھ •
  شوید.

 بھ یاد داشتھ باشید:
تا بعد از درمان، ھیچ غذا، نوشیدنی یا 

  دارو مصرف نکنید.
آب از مصرف آدامس، آبنبات یا 

 خودداری کنید.
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 :What to bring to the hospital   چھ چیزی بھ بیمارستان بیاورید:
  کارتBC Services یا   

 دارمدرک شناسایی عکس و BC CareCardکارت 
  ایدساعت گذشتھ مصرف کرده 24لیستی از تمام داروھایی کھ در 
 قاب نگھداری برای عینک یا لنز چشمی 
 قاب نگھداری برای دندان مصنوعی 
  ساعت با شما باشد 24شخصی کھ شما را بھ خانھ ببرد و تا 

 :At the hospital در بیمارستان:
 کنید.بھ تن می روپوش و شلوار بیمارستان را

 کنیم.فشار خون، نبض، تعداد تنفس و دمای شما را چک می

 کنیم.یک سوزن داخل وریدی بھ یکی از بازوھای شما وارد می

خواھیم بھ دستشویی بروید و مثانھ خود را خالی کنید دقیقھ قبل از درمان، از شما می 15حدود 
 کند.خود در طول درمان کمک میاین امر بھ جلوگیری از خیس کردن  (ادرار کنید).

 خواھیم کھ موارد زیر را انجام دھید:قبل از دریافت داروی بیھوشی، از شما می
 عینک یا لنزھای چشمی خود را بردارید و در جعبھ خود قرار دھید.-
 ھای مصنوعی خود را بردارید و آنھا را در جعبھ خود قرار دھید.دندان-
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 …ECT…  After ECT treatmentپس از درمان 
شود) بھ ھوش نیز نامیده می PACUشما در اتاق ریکاوری (کھ واحد مراقبت پس از بیھوشی یا 

  آیید.می

 ساعت در اتاق ریکاوری بمانید تا زمانی کھ کامال بھ ھوش بیایید. 1شود حداقل بینی میپیش
 در طول این مدت:

 کنید.میاکسیژن را یا از طریق ماسک یا سوند بینی دریافت  •
 کنیم:دقیقھ، موارد زیر را بررسی می 10تا  5ھر  •

  فشار خون، نبض و تنفس شما -
 شودبا پرسیدن نام و اینکھ کجا ھستید واکنش شما سنجیده می -
ما و بلند کردن سر خود از بالش قدرت  ھایبا درخواست از شما برای فشار دادن دست -

 شودعضالنی شما سنجیده می
 شود.خارج می سوزن داخل وریدی شما •

 ساعت اول پس از درمان: 24، برای در منزل
 صبحانھ سبکی بخورید •
 بقیھ روز را در خانھ بھ آرامی استراحت کنید. •
 شما بماند. پیشاز یک فرد بزرگسال مسئول بخواھید کھ  •
 داروھای خود را طبق روال معمول مصرف کنید. •
 بھ تنھایی سفر نکنید. •

 از حمل و نقل عمومی استفاده نکنید. •
 از رانندگی پرھیز کنید. •
 الکل ننوشید.•

رعایت این اقدامات احتیاطی بسیار مھم است زیرا اثرات  نکتھ:
چونکھ با شما باشد  دیبا یکس تواند تا چند ساعت ادامھ داشتھ باشد.بیھوشی و درمان می

 .بکنید احساس بیماری یا سردرگمی ممکن است

 بھ یاد داشتھ باشید:
تکرار درمان در یک ھفتھ، در برای 

 رانندگی نکنید. ھاروزھای بین درمان
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 ECT     To learn more about ECTآشنایی بیشتر با 

 Videos  ھاویدئو
بررسی درمان با الکتروشوک درمانی کانادا و استانداردھای درمان با الکتروشوک درمانی  •

 www.canects.org: سایت وب.  کانادا
 بروید.) Patients & Families(» بیماران و خانواده«بھ قسمت 

 ھای انگلیسی، فرانسوی، پنجابی و کانتونی موجود استویدیوھا بھ زبان

انجمن بین المللی ECT و تحریک عصبی  وب •
 www.isen-ect.org :سایت

 بروید.) Resources for Patients(» منابع برای بیماران«بھ قسمت 
 را انتخاب کنید.) Educational Content(» محتوای آموزشی«

 را انتخاب کنید) ECT «)Videos of ECT Procedureویدیوھای روش «لینک 

http://www.canects.org/
https://isen-ect.org/
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 What the words mean    معنی کلمات چیست

    بیھوشی
 شوددارویی کھ برای بیھوش کردن افراد و بیھوش نگھ داشتن آنھا برای عمل یا جراحی داده می

  متخصص بیھوشی
 کندھای مختلف بیھوش میپزشکی کھ افراد را برای اعمال و جراحی

 توھم
داشتھ  واقعی نبودن آنھا شواھدزمانی کھ شخصی تصورات غیرواقعی یا باورھای غیرواقعی علیرغم 

 باشد
 الکتروکاردیوگرام

 .یا ردیابی قلب شودنیز شناختھ می E.C.Gکھ تحت عنوان 
بھ » گرام«بھ معنای قلب، » کاردیو«بھ معنای برق یا در این مورد فعالیت الکتریکی، » الکترو«

 معنای چاپ است.
 کندنتیجھ را چاپ میآزمایشی کھ فعالیت الکتریکی قلب را بررسی یا تفسیر و 

 الکتروشوک درمانی
  شودنیز نامیده می ECTکھ 
 بھ معنای معالجھ است.» درمان«بھ معنای ایجاد تشنج، » شوک«بھ معنای برق، » الکترو«

 درمانی با استفاده از الکتریسیتھ برای ایجاد شوک
 خیال ھای باطل

 دشنود کھ وجود ندارنبیند یا میوقتی شخصی چیزھایی را می
 داخل وریدی

 شودنیز نامیده می IVکھ 
 شودیک لولھ توخالی کوچک کھ با استفاده از سوزن از طریق پوست وارد رگ می
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امیدواریم این اطالعات بھ شما کمک کند تا بفھمید کھ الکتروشوک درمانی چیست و چرا بھ عنوان 
  بخشی از درمان شما انتخاب شده است.

تمامی عوارض جانبی شرح داده نشده  ست.شماھای پزشک این کتابچھ راھنما افزون بر توصیھ
ھمیشھ در مورد ھر گونھ نگرانی یا عوارض جانبی کھ در این کتابچھ راھنما توضیح داده  است.

 نشده است، با روانپزشک یا پزشک خانواده خود مشورت کنید.
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