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 )پرستار، هوشبر، کمک بهیار/پرستار(درمانی جهت کادر پرستاری شوک واحددر  روش انجام کار

 

 مقدمه:
 فعال ازواحدهای یکی  ECTبخش/Electro convulsive therapyواحد الکتروشوک درمانی/

 .ران می باشدای درروانپزشکی نسبتارایج درمانهای از یکی درمان این ، باشد می ایران درمرکزروانپزشکی

شوک درمانی روشی خاص در روانپزشکی می باشد که در درمان تعدادی ازبیماریهای روان موثر می  الکترو

 باشد.

اعمال یک شوک خفیف الکتریکی به مغز از طریق الکترودهای است که روی پوست سر عمدتا در ناحیه گیج 

شود ودرمان در مدت کوتاهی انجام  شوک فرد بیهوش مینجام قبل از اگیرند.در گاهی قرار می 

یدوپس از ریکاوری در نهایت پس از یک آدقیقه به هوش می 10تا 5میشودبطوریکه فرد معموالحداکثرپس از 

 ساعت کامال هوشیار میشود.این روش میتواند بصورت سرپایی یا بستری جهت بیماران اعمال گردد.
 

 انظر پزشک معالج وپس از بررسی های همه جوانب وبررسی درمانهای دیگر داده میدستور انجام شوک ب

شوندودر  بررسی دندانپزشکی و قلب می-شود.قبل از شوک بیماران موردبررسی کامل از نظر فشار خون

 ضروری شوک انجام جهت وبیمار خانواده رضایت.گیرد می قرار شوک درلیست پزشکی تیم صورت موافقت

 .باشد می

 

 تیم شوک درمانی شامل اعضای زیر می باشد:

 متخصص بیهوشی-1

 پزشک روانپزشک-2

 درواحدECTرزیدنت واینترن روانپزشکی-3

 کارشناس بیهوشی-4

 پرستار-5

 کمک بهیاروخدمات حضور دارند.-6
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 )پرستار /هوشبر( قبل از شروع شوک درمانی بیماران روش انجام کار

 

 .ق شوک را از سوپروایزر تحویل بگیریدلیست اتاق شوک و کلید اتا ابتدا .1

 .لیست انجام شوک را براساس برگه های ارسال شده از بخش ها و پروندهای سرپایی تنظیم کنید .2

 به بخش ها رفته و لیست بیماران راباپرستاران بخش چک کنید. .3

ویت )دستور پزشک و رضایت شوک و ازمایشات و نوارقلب ر0پروندهای جلسه اول را کامل چک کنید .4

شده( وسایر پرونده ها راهم برگه درمان با الکتروشوکش را پر کرده و اماده نمایید.به پرسنل بخش ها جهت 

 مصرف نکردن بنزودیازپین ها و پر کردن برگه اعزام به شوک و استحمام بیماران وداشتن دستبندیاداوری کنید

 م راانجام دهیدباپزشک تماس گرفته و جهت ساعت حضورایشان در بخش هماهنگی الز .5

راوارد  ect90و ect . رمز کلیک کنیدبه اتاق شوک بروید و کامپیوتر را روشن کنید.روی مدیریت بیماران  .6

و کدبیماران رادرصورتیکه در لیست نبودبنویسید را انتخاب کنید  بخشها و سپس گزینه عملیات  گزینهکنید.

 :ر با شش جلسه شوک.برای بیماران جلسه اول دارو درخواست کنید.برای بیما

چسب  عدد 8اب مقطر  -5عدد  airway  6 -4عدد  2تیوپنتال -3عدد  1ساکسینیل -2عدد   10اتروپین -1

 عدد . 8انژیوکت ابی -7عدد  6انژیوکت 

سپس به قسمت خدمت دهی بروید و برای بیماران جلسه اول در قسمت سرویس پرستاری  پزشکی حرف )م(  .7

 عدد در خواست کنید. 3به تعداد  راتایپ کرده ومحافظ دندان

در لیست بخش ها روی اسم بیمار بروید ودرقسمت پایین درخواست عمل راکلیک کنید و اتاق عمل بستری  .8

 .را انتخاب کنید و لیست را پر کنید و ثبت کنید

 سپس به قسمت بایگانی بروید و در قسمت درخواست های رسیده اسامی بیماران را که درخواست عمل کرده .9

اید مشاهده نمایید.یکبار تعداد لیست را با درخواست های رسیده مطلبقت نمایید در صورتیکه درخواست ها 

 کامل بودند شروع به نوبت دهی نمایید

رابزنید سه ایتم مختلف  f8ید و در پایین صفحه روی قسمت نوبت دهی بروید سپس نروی اسم بیمار کلیک ک .10

 باید تک تک انها را ثبت کنیددر باالی صفحه مشاهده می کنید که 

  دقیقه  60ساعت و تاریخ عمل را درست کنید و مدت عمل را  -مرحله اول: اطالعات نوبت عمل

قراردهید نام جراح و بیهوشی را بر اساس دکتر بیهوشی که قرار است جهت انجام شوک تشریف بیاورد و 

 اتندی که قرار است حضور داشته باشد پرکنید و ثبت نمایید

 و ثبت کنید کلیک کنیدرحله دوم: روی عوامل عمل م 

  را وارد نمایید  900120و روی کلمه جدید کلیک کنید. کد  کلیک کنیدمرحله سوم: روی کدهای عمل

وسپس ثبت کنیدروی صفحه ای که باز می شود جمله محاسبه ارزش زمانی بیهوشی را می بینید که روی 

 بت کنید تبدیل و ث 2را به  4ان کلیک کنید عدد 



4 

 

  )در قسمت پایین تر عوامل اتاق شوک)اسم پزشکان را وارد و ثبت کنید 

  راخواهیددید 298800و 1713600و 380800درصورتیکه مراحل رادرست انجام داده باشید رقم های. 

  سپس روی اسامی به ترتیب کلیک کرده و بیماران را وارد اتاق عمل کنید سپس ورودبه ریکاوری و بعد

ریکاوری ودر اخر کلمه باز خوانی را بزنید و صفحه را ببندید سپس در قسمت عملیات به بخش خروج از 

ها بروید واسامی بیماران را که به رنگ قهوه ای درامده رادر اخر لیست میبینید روی اسامی کلیک کنید و 

ا ببندید. تااینجا پایان یافتن شوک را ثبت کنید و تغییر پزشک جراح به داخلی را تایید کرده و صفحه ر

را انتخاب  ectثبت لیست بیماران یستری به اتمام می رسد . سپس به قسمت رزرویزاسیون بروید. مکان 

کنید و کد بیماران سرپایی راتک تک وارد کنید .روی اسم بیما رسرپایی کلیک کرده و در قسمت پایین 

کلمه جدید باالی صفحه کلیک کنید.  اتاق عمل را انتخاب کنید صفحه ای سبز رنگ باز خواهد شد روی

راوارد  900120تاریخ و ساعت رادرست کنید و ثبت کنید . روی کلمه جدید وسط کلیک کنید. کد 

 راوارد و عوامل رامشخص و ثبت کنید. k 2نمایید ومثل دفعه قبل 

جهت تعویض که خالی بودند  پس از اتمام کارهای ثبتی:   اکسیژن های اتاق شوک را چک کنید درصورتی .11

 نها اقدام نمایید.آ

ودر صورتیکه پر بودند به اکسیژن بزرگ ماسک و امبوبگ و به اکسیژن سایز کوچک ماسک سبز وصل  .12

کنید. و مانومتر اکسیژن کوچک را از اب مقطر پر کنید و به محل اصلی خود در وسط اتاق شوک انتقال 

 دهید.

نها را چک کنید دور دستگاه الکتروشوک حتما چند عدد گاز  دستگاهها را به محل خود انتقال داده و. یکبار ا .13

-airway – ژل و دستکش التکس قرار دهید و زیر دستگاه یک عدد بیکس بزرگ جهت انداختن سرسوزن

 ها و سرنگ ها قرار دهید.

 قراردهید.مانیتورینگ را هم به انجا انتقال داده و به  airwayروی هر تخت یک عدد ودهان گیر وچسب و  .14

 پریز برق وصل نمایید سپس برای کشیدن داروها اقدام نمایید:

 طریقه حل کردن تیوپنتال:)داروی بیهوشی( .15

   بیمار استفاده می شود. 5گرم برای  1هرتیوپنتال 

   تا اب مقطر رقیق کنید 3عدد اتروپین و  5هر تیوپنتال رابا 

  سی سی بکشید. 4وبرای هر بیمار 

 کننده عضالت( طریقه حل کردن ساکسینیل: )شل .16

   میلی گرم ساکسینیل داریم . 30ما برای هر بیمار به 

  سی سی با اب مقطر رقیق کنید. 5/1ساکسینیل بکشید وتا  6/0برای هر بیمار 

 .سپس دارو ها را به یخچال منتقل کنید 
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تاری و سپس به سراغ پرونده ها بروید.پرونده های سرپایی جلسه ی اول را درست کنید.دو برگه گزارش پرس .17

یک برگه مشاوره بیهوشی روی پرونده بگذارید و پر کنید .دستور پزشک را چک کرده و داروهای مصرفی را 

 نسخه کنید و چک نمایید.

استوک بخش را چک کرده ودر صورت کمبود در قسمت داروخانه به اسم استوک اتاق شوک نسخه می  .18

 کنیم.

)رزیدنت ها( تماس گرفته و  213)اینترن ها( و289صبح نیم ساعت قبل از ورود پزشک بیهوشی با داخلی  .19

 ساعت ورودشان به اتاق شوک را یاد اوری می کنیم.
 

 

 /هوشبر(پرستار)درمانی جهت  شوککار حین مراحل انجام 

 
شوک  از بخش ها را تحویل  به اتاق سوپروایزر مراجعه نموده کلیداتاق شوک وبرگ های ارسالی شروع-1

 گیرید

-ساکشن ها-شوکD.C-مانیتورینگ ها-به اتاق شوک مراجعه نموده وابتدا کپسول اکسیژن-2

 امبوبگ ها رااز نظر صحت عملکرد چک کنید-ECTدستگاه-الرنگوسکوپ

 

چسب -پدالکلی0-ماسک امبوبگ-ایروی-محافظ دندان-در هریک از سبدهای بیماران یک عددگاز-3

 تاریخ دار قرار دهید انژیوکت

فرم نوبت دهی را کپی گرفته ومواردجدیدارسالی از بخش هارابه اضافه DriveEکامپیوتر را روشن نموده واز -4

 نمایید

 برای تکمیل پروند های بیماران به بخش ها مراجعه نمایید-5

برای کامل نمودن ستون اگر بیمار جلسه اولی نبود برگه درمان شوک واعزام به شوک ان را تکمیل فرمایید-6

 های برگ درمان شوک اعداد ذیل را درستون های مربوطه قرار دهید

میلی 5/0مقدار اتروپین-میلی گرم30مقدار داروی شل کننده عضالنی-میلی گرم400مقدار داروی بیهوشی

جلسه -%80جلسه چهارمی-%65جلسه سومی-%50جلسه دومی-%35مقدار میلی امپر برای جلسه اولی-گرم

 %100جلسه هفتم وجلسات بعدی-%100جلسه ششمی-%95میپنج

 :اگربیمار جلسه اولی بود مراحل زیررا به ترتیب انجام دهید-7

 

 برائت نامه بررسی: 



6 

 

دربرائت نامه باید نسبت صاحب اثر انگشت بابیمار مشخص شده باشد.اگرنسبت صاحب اثر انگشت با بیمارغیر 

شورا باید تشکیل ECTمادرو....بود برای انجام–خواهر -رادرب–از پدر وپدر بزرگ)جدپدری(بودحتی همسر 

سرپرستاربخش رسیده باشدوفرد قید شده در یرگ -پزشک معالج-مسئول فنی بیمارستان-شودوبه تایید مترون

شوراصبح برای رضایت بیهوشی به اتاق شوک مراجعه نماییدامااگر پدریاپدربزرگ بود نیاز به تشکیل شورا 

 ها برای رضایت بیهوشی در اتاق شوک باید حضور یابد.نبوده ویکی از ان

  مشاوره هابررسی: 

مشاوره های قلب و دندان 0دندان پزشکی برای بیمار درخواست می شود-قلب –به طورمعمول مشاوره بیهوشی 

 شده باشندو بالمانع بودن انهابرای شوک قید شده باشدReorderپزشکی باید

قید شده باشد انها را دوباره با دقت مطالعه فرمایید Reorderدن در مشاوره ها وتوجه فرمایید حتی اگربالمانع بو

 Riskدر مشاوره قلب غیر ازECTبه طور کل اگر خطرانجام0وموارد خاص را به پزشک بیهوشی اطالع دهید

Mild بودیاخطرRisk Mild بود ولی توصیه شده بود قبل ازECT  بهتر است داروی خاصی تزریق شودیا

 اصی صورت گیرد و.... رابه متخصص بیهوشی اطالع دهیدعمل خ

 دستور شروع شوک بررسی: 

جلسه 6شودبه عنوان مثال شروع orderضروری است دستور شروع شوک وبالمانع بودن آن به طور واضح

 شوک با رویت همه مشاوره ها بالمانع است

 آزمایشات و بررسیEKG: 

 ضمیمه پرونده شده باشندEKGازمایشات و

 درمان الكترو شوک فرم یبررس: 

درستون مقدار داروی بیهوشی نام داروی بیهوشی که تیوپنتال میباشد را بنویسیدودر ردیف پایین آن 

400mgرادرج نمایید. 

 رادرج نمایید30mgدر ستون مقدارداروی شل کننده عضالنی ساکسینیل کولین بنویسیدودر ردیف پایین آن 

 میباشد 35ومیلی امپر% میلی گرم 5/0مقدار داروی اتروپین

شل کننده عضالنی واتروپین در طول جلسات شوک ثابت می باشدو  -توجه فرمایید که مقدار داروی بیهوشی

 %به مقدار میلی امپر جلسه قبلی شوک اضافه میشود15هر جلسه

 

 رقیق سازی داروهای بیهوشی-8

میلی 200سی سی یا4ی گرم(رقیق نموده ومیل5/0عدداتروپین)5عدد اب مقطرو3تیوپنتال.یک ویال)یک گرم(رابا

 سی سی کشیده واماده نگه دارید5گرم از ان را برای هر بیماردر سرنگ 

 میلی لیتر اب مقطر رقیق نمایید9/0میلی گرم از ان را با30میلی لیتر یا6/0 0ساکسینیل کولین
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 کارهای مربوط به سیستم-9

 موقع در اتاق شوک هما هنگی با پزشک بیهوشی وبخش ها جهت حضور به-10

 ECTصبح روز -11

 

 ECTقبل از 

-مانیتورینگ بیماران بخصوص جلسه اولی ها-رگ گیری-قرارگیری صحیح بیماران بر روی برانکاردها

 -نداشتن اشیا فلزی-بودن بیمارانNPOاطمینان از -کشیده شدن پرده های بین بیماران- Bedsideباالبودن

 اطالع به رزیدنت واینترن جهت حضور در اتاق شوک سنجاق سرو....-فندک -دندان مصنوعی

 توجه فرمایید که بیماران جلسه اولی در صورت مراحعه خانواده وامضا رضایت بیهوشی شوک بگیرند

بیماران خاص را در نوبت اول شوک قرار دهید به عنوان مثال بیماران با مشکل قلبی یابیمارانی که یکطرفه 

 شوک می گیرند

 

 . ECTحین انجام

بررسی مداوم سرچوریشن حرکات تنفسی وتهویه -مراقبت از بیمارانی که شوک گرفته اند با مانیتورینگ انها

اطالع وکمک به متخصص یبهوشی ورزیدنت درصورت -جلوگیری از سقوط بیماران-انها در صورت لزوم

 استفراغ و.....-اسپیراسیون -بروز الرنگواسپاسم

 

 ECTبعداز

 

تحویل بیماران بصورت هوشیار -گزارش نویسی-تا هوشیاری کامل وجلوگیری از سقوط انهامراقیت از بیماران 

 نظارت بر مرتب  بودن دوباره اتاق شوک-وبیداربه پرستار وکمک بخش مربوطه

 

 

 
 

 در بخش  ECTلف( حدود انتظار از كمك بهیاران  قبل از شوک درمانی/ 1

حمام رفتن، نداشتن اشیاء فلزی،سیگار، فندک، الک،  بودن،NPOدر شب شوک، یادآوری به بیماران برای  .1

نداشتن گل سر، سنجاق سر، گیره مو، ساعت، النگو، ساعت، تحویل گرفتن دندان مصنوعی، لباس تمیز و 

 مرتب ،داشتن دستبند، تخلیه مثانه

 انتقال سر وقت بیماران از بخش به اتاق شوک به همراه پرستار .2
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 BEDSIDEار گیری روی تخت و باال دادن کمک و راهنمایی بیماران جهت قر .3

 اتاق شوک در  بهیاران كمك از انتظار ب( حدود

 :ECTقبل از  .1

بستن  -پرستار ،کشیدن پرده های بین تخت بیماران همراه به بخش به بیماران انتقال برای شوک اتاق در موقع به حضور

 BEDSIDEکنترل باال بودن -انتقال کپسول های اکسیژن-کمربند محافظ

 :ECTحین انجام  .2

-جلوگیری از سقوط بیماران-ECTجابجایی کپسول اکسیژن و ترالی حمل دستگاه -در دسترس بودن و حضور مداوم

 جابجایی بیماران در صورت لزوم

 :ECTبعد از  .3

، AIRWAYجمع آوری وسایل نظیر سر سوزن، سرنگ، -تعویض ملحفه ها-شستشو و نظافت ماسک ها و آمبوبگ ها

جمع آوری پدهای الکلی و گاز از روی زمین و روی -، تمیز کردن ژل مربوط به پدلها از پیشانی بیماران محافظ دندان

کمک به بیماران -مرتب کردن تخت ها ونظافت تجهیزات پزشکی و..کل اتاق شوک-خاموش کردن مانیتورها-تخت ها

 سرپایی جهت تحویل خانواده

اصول احتیاطات همه جانبه، ایمنی )بیمار ، خود و همكاران( و در کلیه مراحل توجه به دستور مافوق، رعایت  

 گزارش دهی کلیه موارد فوق و موارد خاص مشاهده شده به مسئولین بخش و اتاق شوک الزامی است.

 

 

 

 

 

 
 


