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 ECTچيست؟ 
یك رٍش درهاًی ضایغ در تيواراى هثتال تِ افسزدگی ٍ اختالل دٍ قطثی              

ّواًٌذ یك تطٌج   ECTهی تاضذ کِ تِ سایز درهاى ّا جَاب ًذادُ اًذ.           
هػٌَػی هی تاضذ کِ تا دستگاُ هخػَظ یك جزیاى الکتزیکی کَتاُ ٍ             

هغش تيوار را در حالت تيَْضی تحزیك هی کٌذ ٍ تاػث تحزیك               هختػز،
 تزضح ٍاسطِ ّای ضيويایی دخيل در اختالالت رٍاًی هی گزدد.

 چند جلسهECT الزم است؟ 
دریافت هی کٌٌذ ٍ    ECTجلسِ    4تا    3تِ طَر هؼوَل تيواراى در ّفتِ       

تِ ضذت  ECTجلسِ هتغيزاست. تؼذاد جلسات   23تا  7طَل درهاى اس 
 ػالین ٍ چگًَگی پاسخ گَیی تيوار تِ درهاى تستگی دارد.

ECT از چه زماني كاربرد داشته است؟ 
ECT     تا تِ حال کارتزد داضتِ است ٍ در ایي هذت               2451اس سال

در اتاق ػول      ECTاًجام ضذُ است.    ECTپيطزفتْای سیادی درتارُ    
یك تين هجزب ٍ آهَسش دیذُ کِ ضاهل پشضك هتخػع  تَسط هجْش

اػػاب ٍ رٍاى، پشضك هتخػع تيَْضی، پزستار یا پشضك تاليٌی ٍ             
 تکٌسيي تيَْضی اًجام هی ضَد.

موارد كاربردECT چيست؟ 
در درهاى تيواری ّای اػػاب ٍ        ECTتحقيقات ٍسيغ ًطاى دادُ کِ      

رٍاى اس قثيل افسزدگی حاد ٍ هشهي، اختالل دٍ قطثی ٍ اسکيشٍفزًی ٍ              
سایز تيواری ّای اػػاب ٍ رٍاى کِ تِ رٍاى درهاًی ٍ دارٍ درهاًی                 

 پاسخ ًذادُ اًذ تاثيز فزاٍاًی دارد.
در افسزدگی حاد در اًجوي رٍاى           ECTتحقيقات سیادی درتارُ تاثيز     

درغذ   01پشضکی در آهزیکا، کاًادا ٍ اًگليس اًجام ضذُ است کِ حذٍد          
 تيواراى تا ایي رٍش تْثَد یافتِ اًذ.

رٍی تؼذاد سیادی اس اختالالت رٍاًی تاثيز سیادی داضتِ            ECTاگز چِ   
است ٍلی تِ تٌْایی درهاى کاهل ًوی تاضذ ٍ تزای جلَگيزی اس  تزٍس                
هجذد تيواری، اغلة تيواراى تایذ درهاى ّای دارٍیی ٍ رٍاى درهاًی را             

 اداهِ دٌّذ.

مراحل درمان و آماده سازيECT چگونه است؟ 
قثل اس ضزٍع درهاى ضزایط تيوار تَسط  رٍاى پشضك، پشضك تاليٌی ٍ              

ضَد. آسهایص خَى کاهل ٍ تست تارداری       هتخػع تيَْضی ارسیاتی هی 
 ٍ ًَار قلة گزفتِ هی ضَد.

 

تزای تيوار ٍ خاًَادُ ارائِ هی ضَد،          ECTاطالػات السم در خػَظ   
ایي رٍش درهاًی تا آگاّی اًتخاب هی ضَد ٍ تا کسة رضایت تيوار ٍ                

 خاًَادُ اًجام هی ضَد.

تيوار تحت تيَْضی ػوَهی ٍ دارٍّای ضل کٌٌذُ           ECTدر ّز جلسِ    
ػضالًی قزار هی گيزد. الکتزٍدّا تز رٍی پَست سز قزار هی گيزًذ ٍ                
جزیاى الکتزیکی هختػزی اس تيي الکتزٍدّا ػثَر کزدُ ٍ هغش را تحزیك   

 هی کٌذ کِ تاػث تزٍس تطٌج هی ضَد.
فسی ِت هذت  گ قلثیٍ  ٌت رٌی ًيَت  دقيقِ قزار هی گيزًذ. 26 -21 تيواراى تحت ها

 آياECT  عوارض جانبي دارد؟  

ECT               ّن هاًٌذ ّز درهاى دیگزی ضاهل ػَارؼ هی تاضذ کِ هيشاى
ضيَع تسيار پایيٌی دارد ٍلی اغلة ػَارؼ کَتاُ هذت ٍ تزگطت پذیز              
هی تاضذ کِ ػَارؼ فَری ضاهل: سزدرد، تَْع، سزدرگوی ٍ اختالل             
حافظِ کَتاُ هذت هی تاضذ کِ ّوِ ػالین هَقت هی تاضذ کِ تيطتز در    
رٍس اٍل اتفاق هی افتذ. ایي ػالین اس چٌذ دقيقِ تا چٌذ ساػت است کِ                

 تا َّضيار ضذى کاهل اس تيي هی رٍد.
 

نكته 
ػَارؼ جاًثی تایذ تَسط پشضك ٍ پزستار ارسیاتی ٍ تزرسی ضَد. در               

 کوتز اسػَارؼ دارٍیی هی تاضذ. ECTتؼضی تيواراى ػَارؼ 
 

ECT               ِسزیغ تز اس دارٍّا اثز هی کٌذ هخػَغا در تيواراًی کِ اقذام ت
خَدکطی ًوَدُ اًذ ٍ تيواراًی کِ تِ درهاى دارٍیی پاسخ ًوی دٌّذ ٍ               

 ػَارؼ جاًثی دارٍّا را ًوی تَاًٌذ تحول ًوایٌذ هَثزتز هی تاضذ.
 

هی تاضذ سیزا ػَارؼ دارٍ  ECTتْتزیي درهاى افسزدگی حيي تارداری 
 درهاًی هی تَاًذ تِ هادر ٍ کَدکص آسية تزساًذ. 


