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 مراقبت در منزل -درمانی بعد از الکتروشوک 

باعث شده تشنجی کوتاه داشتھ  ECTاید و شما بیھوشی عمومی داشتھ
  تواند برای چند ساعت ادامھ داشتھ باشد.اثرات این می باشید.
ً  خواھیم کھ شما در منزل ایمن و آسوده باشید.ما می ھا این دستورالعمل لطفا

 را با دقت دنبال کنید.
 

 For the next 24 hours    ساعت آینده 24برای 
تواند با شما بماند تا اطمینان حاصل کنید یک فرد بزرگسال مسئول می •

 شود.بتوانید مطمئن باشید ریکاوری شما بعد از درمان کامل می
 بقیھ روز را در خانھ بھ آرامی استراحت کنید. •
 داروھای خود را طبق روال معمول مصرف کنید. •
 صبحانھ سبک بخورید. •
 ھای روزمره خود برگردید.بھ فعالیت ،ھرگاه احساس توانائی کردید •

 برای حفظ ایمنی خود:
 .از مصرف ھرگونھ نوشیدنی الکلی خودداری کنید 
 .یک طی در صورت تکرار درمان در  از رانندگی پرھیز کنید

 درمان ھم نباید رانندگی کنید.ھفتھ، در روزھای بین 
  از اتخاذ تصمیمات مھم (مالی یا حقوقی) یا امضاء کردن ھرگونھ

 مدرک قانونی و حقوقی خودداری کنید.
 .بدون یک فرد بزرگسال مسئول از خانھ خارج نشوید 
 .از حمل و نقل عمومی استفاده نکنید  
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 When to get help  چھ زمانی باید درخواست کمک کنید 
باید موضوع را بھ روانپزشک،  ،صورت مشاھده این عوارض خفیفدر 

 پزشک خانواده یا پرستار خود اطالع دھید:
 خشکی خفیف عضالت -
 احساس سردرگمی یا فراموشی خفیف -
 سردرد خفیف -
 دل درد -

تماس گرفتھ یا از  9-1-1با  ،اگر ھریک از موارد زیر را تجربھ کردید
 ترین بخش اورژانس ببرد:یک نفر بخواھید شما را بھ نزدیک

 مشکالت تنفسی -
 درد قفسھ سینھ -
 درد در بازو یا شانھ -
 دل درد شدید -
 سردرد شدید -
 غش کردن (از حال رفتن) -
 ضعف یا کرختی ناگھانی -
 گویندمشکالت ناگھانی در گفتار یا درک چیزھائی کھ دیگران می -
 ھاشدید در دھان، فک یا دنداندرد -

توانید برای صحبت یا پرستار در ھر زمان اگر تردید یا سؤالی دارید، می
 ) تماس بگیرید.HealthLinkBC( 8-1-1با 

برای استفاده از خدمات یک مترجم  زبان. 130موجود بھ 
صبر کنید تا مترجم  نام زبان خود را بھ انگلیسی بگویید.شفاھی، 

شفاھی پشت خط حاضر شود.
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