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Sau Khi Điều Trị Giật Điện – Chăm Sóc ở Nhà 

Quý vị đã được gây mê tổng quát và ECT khiến quý vị co 
giật bắp thịt trong một lúc ngắn. Ảnh hưởng của hai 
phương thức này có thể kéo dài vài tiếng đồng hồ.  

Chúng tôi muốn quý vị vẫn an toàn và thoải mái ở nhà. 
Hãy theo đúng các chỉ dẫn sau đây thật kỹ. 
 
Trong 24 giờ sắp tới 
• Hãy bảo đảm có một người lớn có trách nhiệm ở gần để 

quý vị có thể chắc chắn mình đã hồi phục hoàn toàn sau 
khi điều trị. 

• Yên lặng nghỉ ngơi ở nhà cả ngày hôm đó. 

• Dùng thuốc của quý vị bình thường như trước. 

• Ăn sáng nhẹ. 

• Trở lại các sinh hoạt hằng ngày của mình khi quý vị 
cảm thấy có thể làm được. 

Để giữ an toàn cho quý vị: 
 Không uống bất cứ rượu hay bia nào cả. 

 Không lái xe. Nếu phải điều trị lại trong một tuần, 
cũng đừng lái xe vào những ngày không điều trị. 

 Không quyết định bất cứ việc gì quan trọng (tài 
chánh hoặc pháp lý), hoặc ký bất cứ văn kiện pháp 
lý nào. 

 Không rời nhà nếu không có người lớn có trách 
nhiệm đi cùng. 

 Không dùng phương tiện chuyên chở công cộng. 
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Khi nào nhờ giúp 
Hãy cho bác sĩ tâm thần, bác sĩ gia đình, hoặc y tá của mình 
biết nếu quý vị thấy có các tác dụng phụ nhẹ sau đây: 

- bắp thịt bị cứng nhắc phần nào 
- hơi lẫn lộn hoặc hay quên 
- nhức đầu nhẹ 
- đau bụng 

 
Hãy gọi số 9-1-1 hoặc nhờ người đưa đến Phòng Cấp Cứu 
gần nhất nếu quý vị bị bất cứ tình trạng nào sau đây: 

- khó thở 
- đau ngực 
- đau vai hoặc cánh tay 
- đau bụng dữ dội 
- nhức đầu dữ dội 
- bất tỉnh (ngất xỉu) 
- đột ngột yếu người hoặc tê bại 
- đột ngột bị khó khăn khi nói hoặc hiểu những gì 

người khác nói 
- đau dữ dội trong miệng, hàm, hoặc răng 

 
Nếu quý vị không chắc hoặc có thắc mắc, hãy gọi số 8-1-1 
(HealthLinkBC) bất cứ lúc nào để nói chuyện với một y tá. 

Có dịch vụ bằng 130 ngôn ngữ. Muốn có thông 
dịch viên, hãy nói tên ngôn ngữ của quý vị bằng 
tiếng Anh. Chờ cho đến khi có thông dịch viên 
lên tiếng trong điện thoại
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