ESETTANULMÁNY

ELEKTROKONVULZÍV TERÁPIA (ECT) ALKALMAZÁSA MAGAS
KOCKÁZATÚ BETEGNÉL
Farkas Márta, Darvas Katalin, Tolna Judit, Borsodi Marianna, Tringer László
Semmelweis Egyetem ÁOK Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika

Semmelweis Egyetem ÁOK I. Sebészeti Klinika
THE USE OF ELECTROCONVULSIVE THERAPY
(ECT) FOR HIGH RISK PATIENTS

The authors present in their case study the
electroconvulsive therapy (ECT) of a high risk
patient suffering from dilatative cardiomyopathy
and schizoaffective psychosis. They review the
current indication area of ECT- based on a professional agreement - and the contraindications.
Regarding the contraindications, they point out stated also by other authors - that although ECT
has no real contraindications, it is necessary to
provide the most adequate terms according to the
patients general condition. However, ECT
might be the best, most humanitarian choice for
some psychotic patients with severe somatic
condition. Providing rapid improvement, the use
of ECT would make it possible to avoid the
sometimes dangerous side effects caused by
psychopharmaceutics.
The authors point out that the ECT has its place
among different biological psychiatry treatments. When administrating it, well-founded
professional aspects should be taken into consideration.
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ÖSSZEFOGLALÁS

A szerzõk esettanulmányukban egy ún. magas
rizikójú, dilatativ kardiomiopátiában és szkizoaffektiv pszichózisban szenvedõ beteg elektrokonvulziv terápiáját (ECT) ismertetik. Az eset
kapcsán áttekintik az ECT jelenleg érvényben
lévõ, szakmai megegyezésen alapuló indikációs
körét, valamint ellenjavallatait. Az ellenjavallatokra vonatkozóan megállapítják, hogy mint azt
egyes szerzõk írják, az ECT-nek valójában nincs
kontraindikációja, azonban alkalmazása során a
biztonságosság és hatékonyság érdekében a beteg általános állapotához mérten a legmegfelelõbb feltételek biztosítása a kívánatos. Pszichotikus betegek egy csoportjában, súlyos szomatikus
állapot egyidejû fennállása esetén az ECT lehet a
leghumánusabb pszichiátriai beavatkozás,
amely gyors javulást hoz lehetõséget adván a
pszichofarmakonok okozta, adott esetben veszélyes mellékhatások elkerülésére valamint az emberi méltóságnak megfelelõ ápolásra.
Felhívják a figyelmet arra, hogy az ECT -nek helye van a különféle biológiai pszichiátriai kezelési módok között. Elrendelésénél megalapozott
szakmai szempontoknak
kell érvényesülniük.
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