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 النفسي أو طبیب األسرة أو الممرضة.
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 حول العالج بالصدمات الكھربائیة
 

  ؟ ECTما ھو العالج بالصدمات الكھربائیة
(What is ElectroconvulsiveTherapy (ECT))? 

. ومع أننا ال الدماغمسیطر علیھا بعنایة في  نوبةیستخدم ھذا العالج قدًرا صغیًرا من الكھرباء الستثارة 
وتساعده على العودة  الدماغنعرف بالضبط كیف یعمل ھذا، إال أن ھذه النوبات تغیّر الكیماویات في 

 إلى وظائفھ الطبیعیة.

بًا ما یُستخدم العالج بالصدمات الكھربائیة لعالج االكتئاب الحاد. وقد یُستخدم في الحاالت التي لم وغال
 أو حین تكون ھناك حاجة لعالج مرض عقلي على الفور.  ،تنجح فیھا العالجات األخرى

تحدّث إلى طبیبك النفسي أو طبیب األسرة أو الممرضة حول أیة شواغل قد تكون لدیك حول ھذا 
 العالج.

 
 

 من ھم األكثر استفادة من العالج بالصدمات الكھربائیة؟
 (Who is ECT most helpful) for? 

 ھذا العالج مفید للشخص الذي یعاني من االكتئاب والذي 
 میول انتحاریةلدیھ  -
 لدیھ أو وساوس أو ھالوس -
 ال یستجیب للعالجات األخرى -
 الجانبیةول األدویة بسبب اآلثار ال یستطیع تنا -

وأحیانًا یُستخدم العالج بالصدمات الكھربائیة لعالج شخص یعاني من الھوس أو الفصام الذي لم 
 یتحسن بالعالجات األخرى.

 بعض األشخاص یختارون العالج بالصدمات الكھربائیة بدًال من العالج باألدویة.
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 كیف یتم إجراء العالج بالصدمات الكھربائیة؟
)How is ECT done?( 

یُجرى العالج بالصدمات الكھربائیة في المستشفى. العالج نفسھ ال یستغرق إال بضع دقائق. فأنت 
تُعطى دواء لكي تنام طوال فترة العالج. وعادة ما یكون ھناك بعض االنزعاج فقط عند بدء الحقن في 

 الورید.

ا الطبیب یعطیك أیًضا دقائق. وھذ 10و 5فطبیب تخدیر یعطیك الدواء لیجعلك تنام لمدة تتراوح بین 
 دواء إلرخاء عضالتك، حتى ال یحدث إال قدر طفیف من التحرك أثناء النوبة.

 ویراقب الفریق ضغط دمك وضربات قلبك وتنفسك في كافة األوقات.

ویقوم طبیب نفسي بوضع قطبین كھربائیین على رأسك، إما قطبین على جانب من رأسك (أحادي) 
نبي رأسك (ثنائي). وھذه األقطاب ھي التي توصل التیار الكھربائي. وإما قطب على كل جانب من جا

 .الدماغكما یتم وضع مجسات على رأسك لمراقبة نشاط 

 لیجعلھ یسبب نوبة تستمر لمدة دقیقة تقریبًا.  الدماغویحث قدر طفیف من الكھرباء 

 حیث تراقبك الممرضات عن كثب إلى أن تتعافى بالكامل.  اإلفاقةوحین تستیقظ، تكون في مكان 

ویتحدث إلیك طبیبك النفسي عن عدد العالجات التي ینبغي أن تحصل علیھا وعن عدد المرات التي في 
 الغالب تجرى فیھا. 

 للحفاظوفور أن تبدأ في الشعور بالتحسن، یقوم طبیبك النفسي بمراجعة الخیارات حول أفضل طریقة 
 . یمكن لھذه الخیارات أن تتضمن ما یلي:شعورك بالتحسنى عل

 األدویة النفسیة -
 ب) حدث (الذي یُسمى العالج النفسي حیث تتحدث إلى مختص مدرّ تالعالج بال -
المستشفى، وعادة  في ما عالج بالصدمات الكھربائیة كنوع من الصیانة (یتم كزیارة في یوم -

 .بین مرة وأربع مرات في الشھر)
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 الجانبیة الشائعة للعالج بالصدمات الكھربائیة وكیف ترعى نفسكاآلثار 
 )Common side effects of ECT and how to care for yourself( 

 ابلغ دائًما طبیبك النفسي أو طبیب األسرة أو الممرضة إذا كنت تالحظ أیة آثار من العالج. 

 اآلثار الجانبیة الشائعة
 )Common Side Effect( 

 ترعى نفسككیف 
 )How to care for yourself( 

 )Muscle stiffness(تصلب في العضالت 
السبب في ھذا ھو الدواء الذي یُستخدم إلرخاء 

 عضالتك.

 خذ حماًما دافئًا. •
 قم ببعض التمارین الخفیفة مثل التمدد والمشي.  •
) عادي (مثل acetaminophenتناول آسیتامینوفین ( •

 العادي) لعالج األوجاع واآلالم. التیالنول

 )Confusion( التشوش
قد تشعر بالتشوش وال تعرف التاریخ أو الوقت 
(مرتبك). یمكن أن یكون ھذا من األدویة التي 

استخدمت في تنویمك (المخدر) أو من العالج نفسھ. 
 وھذا ال یدوم إال لفترة قصیرة. 

ابلغ أسرتك وأصدقائك أن ھذا یمكن أن یحدث حتى  •
 یستطیعوا طمأنتك وتذكیرك بأین أنت وبالیوم والوقت.

 )Memory loss( فقدان الذاكرة
 قد ال تتذكر العالج. 

أسابیع بعد ذلك، قد إلى أیام  منوطوال فترة تتراوح 
تصبح میاًال للنسیان أو تجد صعوبة في تذكر 

األشیاء التي حدثت للتو (فقدان للذاكرة قصیرة 
 المدى). إال أن ھذا یتحسن ببطء. 

 احتفظ بمفكرة باألحداث كل یوم. •
اكتب التواریخ واألوقات الھامة قبل كل عالج وبین  •

 العالجات.
 ضع عالمة على كل یوم في التقویم. •
طلب من أفراد األسرة واألصدقاء أن یساعدوك في ا •

 تذّكر األشیاء. 
قم بتأجیل القرارات الھامة إلى أن تستطیع أن تفكر  •

 بوضوح ولحین عودة ذاكرتك.
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 اآلثار الجانبیة الشائعة
 )Common Side Effect( 

 ترعى نفسككیف 
 )How to care for yourself( 

 )Headaches( الصداع
یمكن أن یكون السبب في الصداع ھو التخدیر أو 

 العالج أو عدم تناول الطعام لفترة. 

 . من الطعام شیئًا ما تناول •
 اطلب دواء لأللم قبل أن یصبح الصداع حادًا للغایة. •
 ضع قطعة قماش باردة على جبھتك. •
 استرح في غرفة مظلمة. •
استمع لموسیقى ھادئة مریحة أو شریط صوتي  •

یحتوي على تمارین استرخاء موجھة للمساعدة في 
تقلیل التوتر (اسأل ممرضتك عن المكان الذي 

 استرخاء).تستطیع فیھ الحصول على تسجیالت 
جّرب طرقًا لتشتیت انتباھك مثل عد بالطات السقف  •

أو تخیل أنك تسیر في بقعتك المفضلة أو أنك تقرأ أو 
 ترسم. 

 )Upset stomach( اضطراب المعدة
یمكن أن یكون السبب في ھذا ھو التخدیر أو عدم 

 شرب السوائل لفترة. عدم تناول الطعام أو

تناول كمیات قلیلة من األطعمة التي ستساعد على  •
أو الخبز  soda crackersتھدئة معدتك مثل 
 ).dry toastالمحمص الجاف (

أو ي زالغاالزنجبیل مشروب اشرب سوائل مثل  •
 الماء.

 استرح. •
اطلب دواء لتھدئة معدتك قبل أن یصبح األمر سیئًا  •

 للغایة.
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 الكھربائیةقبل أول عالج لك بالصدمات 
)Before your first ECT treatment( 

یشرح طبیبك النفسي العالج لك بالتفصیل ویطلب منك التوقیع على نموذج موافقة. قبل التوقیع، اسأل 
 أیة أسئلة وتحدّث عن أیة شواغل قد تكون لدیك حول ھذا العالج.

 
 
 إذا كنت في المنزل إذا كنت في المستشفى 

فني إلى الوحدة لسحب یأتي  فحوصات الدم
 عینات دم

طبیبك یعطیك نموذًجا (طلب) ألخذه إلى 
مختبر في منطقتك إلجراء فحوصات 

 تخطیط القلب الكھربي .تخطیط القلب الكھربيوالدم 
)E.C.G(. 

یأتي فني إلى الوحدة لیجري 
 ھذا.

یأتي طبیب تخدیر إلى الوحدة  التخدیر
 للقائك.

لتحدید  عیادة ما قبل اإلدخال تتصل بك
 موعد مع طبیب تخدیر.

تبلغك ممرضتك بالوقت الذي  وقت العالج
ستتوجھ فیھ للحصول على 

 العالج.

مكتب الحجز یتصل بك لتحدید تاریخ 
ووقت قدومك إلى المستشفى وأیًضا 

 المكان الذي تتوجھ إلیھ.
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 التحضیر في المستشفى للعالج بالصدمات الكھربائیة
(Preparing in the Hospital for ECT) 

 )…The night before( ...للعالج اللیلة السابقة
 خذ دوًشا أو حماًما. یمكن لھذا أن یساعدك على االسترخاء والنوم. •

 اغسل شعرك وجففھ. فالشعر النظیف یوصل التیار الكھربائي بصورة أفضل. •

 قم بإزالة كل طالء األظافر والمكیاج.  •

 من منتصف اللیل.  12ال تأكل أو تشرب أي شيء بعد الساعة  •
 ال حلوى وال علكة وال ماء وال حتى أدویة (ما لم یكن طبیبك قد أبلغك بغیر ذلك). 

یلزم أن تكون معدتك خاویة حتى إذا شعرت بالغثیان أو الرغبة في التقیؤ أثناء العالج أو بعده 
 االستنشاق).   الشفط أو سوائل بدون قصد (یسمى تكون أقل احتماًال ألن تختنق أو تستنشق

 

 )…The morning of( ...یوم العالج صباح 
 استبدل مالبسك وارتد رداء وسروال المستشفى.  •

 (فنحن ال نرید أن نتسبب في اتساخ مالبسك). 

تأكد من أن لدیك سوار تحدید الھویة بالمستشفى، وفي  •
 حالة االنطباق، سوار أحمر خاص بالحساسیات على معصمك.  

إذا نزعت السوار عند المرور، اطلب سواًرا جدیدًا عند محطة الممرضات قبل مغادرة الوحدة 
 للحصول على العالج. 

ة في مكان آمن في نكل المجوھرات. اطلب من ممرضتك أن تضع كل أغراضك الثمیقم بنزع  •
 محطة التمریض.

 تقوم ممرضتك بفحص ضغط دمك ونبضك ومعدل تنفسك ودرجة حرارتك. •

 ، قد نعطیك دواء مع رشفة صغیرة من الماء.المحدددقیقة من وقت عالجك  90وقبل نحو  •

  

 )Remember( تذّكر
طعام أو شراب أو أدویة إال بعد  ال

 العالج. 
 علكة أو حلویات أو ماء.ال 
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 ، یتم أخذك إلى منطقة العالج.المحدددقیقة من وقت عالجك  15وقبل نحو  •
إذا كنت تحتاج لذلك، احضر حاویة لتضع فیھا نظارتك أو عدستك الطبیة، واحضر حاویة أخرى 

 لتضع فیھا أطقم األسنان الخاصة بك.
 یتم وضع أنبوب وریدي في أحد ذراعیك. •

 قبل أن تأخذ التخدیر، نطلب منك أن تفعل التالي: •
 مثانتك (أي التبول). وھذا یساعد في تجنب بلل نفسك أثناء العالج.الذھاب إلى الحمام وإفراغ  -
 نزع نظارتك أو عدساتك الطبیة ووضعھا في حاویتھا. -
 نزع طاقم األسنان ووضعھ في حاویتھ. -

 

 )…After ECT treatment( بعد العالج بالصدمات الكھربائیة...
 ). PACUستستیقظ في غرفة اإلفاقة (التي تسمى أیًضا وحدة رعایة ما بعد التخدیر، أو 

 توقع أن تبقى في غرفة اإلفاقة لمدة ساعة واحدة على األقل. 
 أثناء ھذا الوقت:

 أنفیة. قنیةتحصل على أكسجین إما من خالل كمامة أو  •
 دقائق بفحص ما یلي: 10إلى  5ونقوم بین كل  •

 ضغط دمك ونبضك وتنفسك  -
 طریقة تفكیرك عن طریق سؤالك عن اسمك وأین أنت -
 قوة عضالتك عن طریق الطلب منك أن تضغط على أیدینا وترفع رأسك من على الوسادة -

 یتم نزع األنبوب الوریدي منك. •

 العودة إلى الوحدة
 یتم مساعدتك في الوصول إلى السریر.  •
 تقوم ممرضتك بفحصك بصورة متكررة. •
 وحین تكون مستیقًظا بصورة كاملة، فأنت تنھض وترتدي مالبسك وتتناول اإلفطار. •
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 التحضیر في المنزل للعالج بالصدمات الكھربائیة
)Preparing at Home for ECT( 

 رتب لتواجد شخص بالغ مسؤول لكي یقوم بما یلي: •
 إلى المستشفى ویأخذك إلى المنزل مرة أخرى.  یقوم بتوصیلك -
ساعة بعد العالج. وھذا للتأكد من أنك قد تعافیت تماًما من العالج ولم  24في أول یبقى معك  -

 تعد مشوًشا.
 

 )…The night before( ...للعالج  اللیلة السابقة
 خذ دوًشا أو حماًما. یمكن لھذا أن یساعدك على االسترخاء والنوم. •

 أفضل. اغسل شعرك وجففھ. فالشعر النظیف یوصل التیار الكھربائي بصورة •

 قم بإزالة كل طالء األظافر والمكیاج.  •

 من منتصف اللیل.  12ال تأكل أو تشرب أي شيء بعد الساعة  •
 ال حلوى وال علكة وال ماء وال حتى أدویة (ما لم یكن طبیبك قد أبلغك بغیر ذلك). 

و بعده یلزم أن تكون معدتك خاویة حتى إذا شعرت بالغثیان أو الرغبة في التقیؤ أثناء العالج أ
 االستنشاق).  الشفط أو تكون أقل احتماًال ألن تختنق أو تستنشق سوائل بدون قصد (یسمى 

 
 

 )…The morning of( ...یوم العالج  صباح
 ال تستحم في ھذا الصباح. •

مكیاج أو تضع أیة منتجات عطریة (مثل ال تستخدم أي  •
 العطر أو الكولونیا).

 ة والمجوھرات في المنزل.ناترك كل األغراض الثمی •

 دقیقة من موعدك. 90إذا طلبنا منك تناول دواء معین، تناولھ مع رشفة میاه صغیرة قبل  •
 .المحدددقیقة من وقت عالجك  30خطط بحیث تصل إلى المستشفى قبل نحو  •

  

 )Remember( تذّكر
طعام أو شراب أو أدویة إال بعد ال 

 العالج. 
 علكة أو حلویات أو ماء.ال 
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 ):What to bring to the hospital( تحضره إلى المستشفى: ما الذي
  أوبطاقة خدمات بریتیش كولومبیا 

 بطاقة تحدید ھویة مصورةوبطاقة رعایة بریتیش كولومبیا 
  ساعة الماضیة.  24قائمة بكل األدویة التي تناولتھا في الـ 
 حاویة لنظارتك أو عدساتك الطبیة 
 حاویة لطاقم أسنانك 
  ساعة القادمة 24یصطحبك إلى المنزل ویكون معك في الـ شخص ما 

 
 

 ):At the hospital( في المستشفى:
 تستبدل مالبسك وترتدي رداء وسروال المستشفى.

 نقوم بفحص ضغط دمك ونبضك ومعدل تنفسك ودرجة حرارتك.

 نبدأ بوضع أنبوب وریدي في أحد ذراعیك.

الذھاب إلى الحمام وإفراغ مثانتك (أي التبول). وھذا دقیقة من عالجك، نطلب منك  15وقبل نحو 
 یساعد في تجنب بلل نفسك أثناء العالج.

 قبل أن تأخذ التخدیر، نطلب منك أن تفعل التالي:
 تنزع نظارتك أو عدساتك الطبیة وتضعھا في حاویتھا. -
 تنزع طاقم األسنان وتضعھ في حاویتھ. -
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 )…After ECT treatment( بعد العالج بالصدمات الكھربائیة...
 ). PACUستستیقظ في غرفة اإلفاقة (التي تسمى أیًضا وحدة رعایة ما بعد التخدیر، أو 

 توقع أن تبقى في غرفة اإلفاقة لمدة ساعة واحدة على األقل إلى أن تصبح مستیقًظا بالكامل.
 أثناء ھذا الوقت:

 تحصل على أكسجین إما من خالل كمامة أو قنیة أنفیة. •
 دقائق بفحص ما یلي: 10إلى  5ونقوم بین كل  •

 ضغط دمك ونبضك وتنفسك  -
 طریقة تفكیرك عن طریق سؤالك عن اسمك وأین أنت -
 قوة عضالتك عن طریق الطلب منك أن تضغط على أیدینا وترفع رأسك من على الوسادة -

 یتم نزع األنبوب الوریدي منك. •

 
 العالج:ساعة بعد  24في أول ، )At home( في المنزل

 تناول وجبة إفطار خفیفة. •
 استرح بھدوء في المنزل لبقیة الیوم. •
 رتب بحیث یبقى معك شخص بالغ مسؤول. •
 تناول أدویتك مثلما تفعل في العادة. •
 ال تسافر بمفردك. •
 ال تستخدم وسائل المواصالت العامة. •
 ال تقد السیارة. •
 ال تشرب الكحولیات. •
 

من المھم أن تتبع ھذه االحتیاطات  ):Note( ملحوظة:
ألن آثار التخدیر والعالج یمكن أن تدوم لعدد من الساعات. یلزم أن یكون معك شخص ما 

 في حالة شعورك باإلعیاء أو التشوش.
  

 )Remember( تذّكر
بالنسبة للعالجات المتكررة أثناء 

األسبوع، ال تقد السیارة في األیام 
 العالجات.التي بین 
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 عن العالج بالصدمات الكھربائیة لمعرفة المزید
)To learn more about ECT( 

 )Videos( شرائط فیدیو
مسح العالج بالصدمات الكھربائیة الكندي والمعاییر الكندیة للعالج بالصدمات  •

  الكھربائیة
 www.canects.orgموقع الویب:

 واألسر'.توجھ إلى تبویب 'المرضى 
 تتاح ھذه الشرائط باللغات اإلنجلیزیة والفرنسیة والبنجابیة والصینیة الكانتونیة

الجمعیة الدولیة للعالج بالصدمات الكھربائیة والتحفیز العصبي  •
 www.isen-ect.org:موقع الویب
 توجھ إلى تبویب 'الموارد للمرضى'.

 المحتوى التعلیمي'.اختر '
 اختر الرابط الخاص بـ 'شرائط فیدیو إلجراءات العالج بالصدمات الكھربائیة'

http://www.canects.org/
https://www.isen-ect.org/


12 

  Electroconvulsive Therapy             العالج بالصدمات الكھربائیة
Arabic 

 

 )What the words mean( ما الذي تعنیھ الكلمات

 )Anesthesia( التخدیر
 وھو الدواء الذي یُعطى لألشخاص لتنویمھم واإلبقاء علیھم نائمین أثناء تنفیذ إجراء طبي أو جراحة

 )Anesthesiologist(طبیب التخدیر 
 وھو الطبیب الذي یقوم بتنویم الناس لتحضیرھم لمختلف اإلجراءات الطبیة والجراحات

 )Delusion( الوسواس
وھو الوضع حین یكون لدى الشخص أفكار خاطئة أو معتقدات غیر واقعیة على الرغم من وجود أدلة 

 على عدم صحتھا

 )Electrocardiogram(تخطیط القلب الكھربي 
 أو تخطیط القلب E.C.Gالذي یسمى أیًضا 

' تعني القلب، cardio' تعنى كھرباء أو في ھذه الحالة نشاط كھربائي، في حین أن كلمة 'Electroكلمة '
 ' تعني تخطیطgramبینما كلمة '

 وھو فحص یُجرى لفحص أو قراءة النشاط الكھربائي للقلب ویقوم بطباعة النتیجة

 )Electroconvulsive therapy(العالج بالصدمات الكھربائیة 
  ECTویسمى أیًضا 

' التسبب في نوبة (تشنج)، بینما كلمة convulsive' تعنى كھرباء في حین أن كلمة 'Electroكلمة '
'therapyتعني یعالج ' 

 وھو عالج یستخدم الكھرباء إلحداث نوبة

 )Hallucination(ھالوس 
 أو یسمع أشیاء غیر موجودةحین یرى شخص ما 

 )Intravenous(أنبوب وریدي 
 )IVوتسمى أیًضا أنبوب وریدي (

 وھي أنبوب صغیر مجوف یتم إدخالھ في ورید من خالل الجلد باستخدام إبرة.
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أن تساعدك ھذه المعلومات في فھم معنى العالج بالصدمات الكھربائیة والسبب وراء اختیاره  نأمل
 كجزء من رعایتك. 

ھذا الكتیب یضاف إلى المشورة التي یقدمھا لك طبیبك. لم یتم وصف كل اآلثار الجانبیة. تحدّث دائًما 
 غیر موصوفة في ھذا الكتیب.إلى طبیبك النفسي أو طبیب األسرة حول أیة شواغل أو آثار جانبیة 

 
 



 www.fraserhealth.ca
ال تحل ھذه المعلومات محل النصیحة التي تُعطى لك من قبل مقدم رعایتك الصحیة. 
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