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(ECT) العالج بالصدمة الكهربائية
الرعاية المنزلية

After Electroconclusive Therapy (ECT) 

Care at Home 

(ECT ) العالج بالصدمة الكهربائية

الرعاية المنزلية



تحت تأثير التخدير الكلي وقد سبب لك العالج بالصدمات الكهربائية نوبة قصيرة  ما تزالأنت 

 الساعات.ة ن تستمر لعدأيمكن 

بعناية:ومرتاحا  في منزلك. نرجو منك اتباع التعليمات التالية  سالما  البقاء نود منك 

ساعة المقبلة 24الـ  خالل

  من العالج. ا  اممتى تعافإلى أن تفي المنزل معك شخص بالغ مسؤول  بقاءتأكد من

 لبقية اليوم. المنزلفي  والهدوء قسطا  من الراحة ذخ

 .تناول أدويتك كما هي العادة

  إفطار خفيفة.تناول وجبة

 .يمكنك العودة إلى ممارسة نشاطاتك اليومية إذا شعرت بالقدرة على ذلك

:من أجل سالمتك

  كحولية مشروبات ةأيال تتناول .

  العالج المتكرر األسبوعية، ال تقود السيارة في  ساعاتال تقود السيارة. وخالل

 األيام بين أوقات العالج أيضا .

  سواء مالية أو قانونية( وال توقع على أي وثائق ال تتخذ أي قرارات مهمة(

 قانونية.

 .ال تغادر منزلك دون اصطحاب شخص بالغ مسؤول

  العام. وسائل النقلال تستخدم



 متى تطلب المساعدة

ثار الجانبية البسيطة التالية:النفسي أو طبيب العائلة أو الممرضة إذا الحظت اآل كأخبر طبيب

 في العضالت خفيفتشنج  -

بالتشوش أو النسيانطفيف شعور  -

 خفيفصداع  -

 في المعدة ضطرابا -

شخص أن يأخذك إلى أقرب قسم طوارئ إذا تعرضت إلى أي أو اطلب من  1-1-9اتصل بـ 

أي من الحاالت التالية:

 صعوبة في التنفس -

 ألم في الصدر -

 ألم في الكتف أو الذراع -

 البطنألم شديد في  -

 صداع شديد -

 (غماء)اإل وْعيال عن يابغال -

  شعور مفاجئ بالضعف أو التنميل -

أو فهم كالم اآلخرين  حدثمشاكل مفاجئة في الت -

 ألم شديد في الفم أو الفك أو األسنان -

ـ من حالتك متأكدا  تكن إذا لم  ( في أي وقت HealthLinkBC) 1-1-8أو لديك أسئلة، اتصل ب

 .ينالممرضأحد ث مع دللتح

 لغة. 130هذه الخدمة متوفرة بـ 

 ، انطق اسم لغتك باإلنجليزية.فوريالستخدام مترجم 
 الهاتف. للرد على وصول المترجم الفوري إلى حين انتظر
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