
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هَاسد هوٌَعِ شَک دسهاًی:

 هَاسد هوٌَعِ هطلق ًذاسد فقط دس هَاقعی

 کِ دس آى بیواس با اًجام شَک دسهاًی دس

 هعشض خطش باالتش قشاس هی گیشد هثال دس

ّای سلسلِ اعصاب بیواساًی کِ تَهَس  

 هشکضی داسًذ ٍ یا بیواساًی کِ تاصُ سکتِ

  سا پشت سش گزاشتِ اًذ ٍ هغضی  قلبی

با احتیاط بِ کاس بشدُ شَد.  بایذ   

 هشاقبتْای قبل اص شَک:

 ًاضتا بَدى  

 خرٍج دًذاى هصٌَػی  

ضستطَی دّاى ٍ رػایت  

 بْذاضت دّاى

ػذم آرایص داضتي هثل: الک  

 ًاخي ٍ ...

پسضک ٍ پرستار در اطالع بِ  

خصَظ داضتي بیواری ّای زهیٌِ 

 ای ٍ حساسیت ّای داٍیی ٍ غیرُ
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 عَاسض شَک دسهاًی:

فشاهَشی گزسا-1  

سشدسد-2  

احتوال عَاسض قلبی حیي شَک -3

 دسهاًی

 

 

 

 

 

 هٌبغ تْیِ:

 کتاب سٍاى پشستاسی کَشاى 

 کتاب سٍاى پضشکی کاپالى 

 

 

ويْب 22هرکس اهَزضی درهاًی   

 الکترٍضَک درهاًی

 

  ًازًیي سلطاًی تْیِ کٌٌذُ :

 کارضٌاس پرستاری

ابیواراى ٍ خاًَادُ ّ گرٍُ ّذف :  

 تاییذ کٌٌذُ: دفتر آهَزش
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الکتشٍشَک، دسهاًی بسیاس 

 هَثش ٍ کن عاسضِ هی باشذ

 



 

 هقذهِ:

 اص بسیاسی بشای کِ دسهاًی الکتشٍشَک

 بخش ًَیذ سٍاى ٍ اعصاب بیواساى

 بِ گاّی است، فَسی ٍ چشوگیش بْبَدی

 دس ًاهَجْی ّای تشس خَد، ًام دلیل

 .آٍسد هی پذیذ اٍ اطشافیاى یا بیواس رّي

 تؼریف:

 کَتاُ الکتشیکی جشیاى یک دادى عبَس

( پیشاًی سَی دٍ هعوَال)جوجوِ اص  هذت

 دٍاصدُ تا شش بشای تکشاس صَست دس کِ

 تغییشات تَاًذ هی ّفتِ چٌذ طَل باسدس

 شذیذ بیواسیْای بشخی دس طَالًی ٍ هثبت

 کٌذ ایجاد سٍاًی

 

 هکاًیسن الکتشٍشَک دسهاًی:

تاکٌَى هکاًیسن الکتشٍشَک دسهاًی 

بذسستی شٌاختِ ًشذُ است اها هطالعات 

ًشاى هی دّذ  کِ شَک دسهاًی تغییشات 

سلَلْای هغض شیویایی ٍ فیضیَلَطیکی دس 

بیواس شبیِ تغییشاتی کِ بِ دًبال هصشف 

داسٍّای ضذ افسشدگی ایجاد هی شَد سا 

، کِ دس کَتاُ تشیي صهاى دس باعث هی شَد

ّای اعصاب ٍ سٍاى هیتَاًذ  دسهاى بیواسی

 .     باشذبسیاسکوک کٌٌذُ 

 هَاسداستفادُ شَک دسهاًی:

 اختالل افسردگی ضذیذ-3

پاساام هٌاساابی ًواای بیواااراًی کااِ بااِ دارٍ -2

 دٌّذ.

بیواراًی کِ افکاار خَدکطای یاا دیشرکطای      -1

 دارًذ

 

برایطاى     خاًن ّای باردار کِ هصرف دارٍ-4

 خطرات جاًبی بِ ّوراُ دارد.

کِ در    در حالت ّای بْت یا ّیجاى زدگی -5

)رٍاى گسیختشی(    ًَع کاتاتًَیک اسکیسٍفرًیا

 هالحظِ هی ضَد.

 اسکیسٍفرًی حاد-6

 سرخَضی، در بیواری هاًیا کِ با حالت-7

پرتحرکی بیوارگًَِ ٍ رفتارّای هْار ،پرحرفی 

 .ًطذًی ّوراُ است
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