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Khi quý vị đọc tài liệu này, xin ghi xuống bất cứ thắc mắc nào 
quý vị có thể có và nói chuyện với bác sĩ tâm thần, bác sĩ gia 
đình, hoặc y tá. 
 
Nếu quý vị nghe hoặc đọc thấy những từ ngữ khác mà quý vị 
không quen thuộc, xin hỏi để chúng tôi giải thích. 
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Về Phương Pháp Giật Điện Điều Trị 
 
Phương Pháp Giật Điện Điều Trị (ECT) là gì? 
Phương pháp điều trị này dùng một dòng điện nhỏ có kiểm soát kỹ 
lưỡng để làm co giật trong não bộ. Tuy chúng ta không biết chính xác 
các tác động như thế nào, những lần co giật này thay đổi các hóa chất 
trong não bộ, giúp não bộ trở lại hoạt động bình thường.  

ECT thường được sử dụng nhiều nhất để điều trị chứng trầm cảm 
nặng. Phương pháp này có thể được sử dụng khi những cách điều trị 
khác không hiệu nghiệm hoặc khi cần phải điều trị một bệnh tâm thần 
ngay lập tức.  

Hãy nói chuyện với bác sĩ tâm thần, bác sĩ gia đình, hoặc y tá về bất cứ 
lo ngại nào quý vị có thể có về phương pháp điều trị này. 
 
 
ECT hữu ích nhất cho ai? 
Phương pháp điều trị này hữu ích cho người bị trầm cảm 

- muốn tự sát 
- mang ảo tưởng hoặc ảo giác 
- không thích hợp với những cách điều trị khác 
- không thể uống thuốc vì các tác dụng phụ 

Đôi khi ECT được sử dụng để điều trị cho một người bị bệnh hưng 
cảm hoặc tâm thần phân liệt mà không có kết quả đỡ hơn bằng những 
cách điều trị khác. 

Một số người chọn ECT thay vì điều trị bằng thuốc.  
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Phương Pháp Giật Điện Điều Trị 

ECT được thực hiện như thế nào? 
ECT được thực hiện ở bệnh viện. Phương pháp điều trị này chỉ cần vài 
phút. Quý vị sẽ được cho dùng thuốc để ngủ trong khi điều trị. 
Thường chỉ thấy hơi đau khi bắt đầu truyền tĩnh mạch. 

Một bác sĩ gây mê cho quý vị dùng thuốc để ngủ khoảng 5 đến 10 
phút. Bác sĩ này cũng cho quý vị dùng thuốc làm giãn các cơ, để chỉ cử 
động chút ít trong khi co giật. 

Toán thực hiện phương thức này luôn luôn theo dõi huyết áp, nhịp 
tim, và hô hấp của quý vị. 

Một bác sĩ tâm thần gắn hai điện cực lên đầu quý vị, cả hai điện cực 
này gắn vào cùng một bên đầu (đơn phương) hoặc mỗi bên đầu một 
điện cực (song phương). Các điện cực này truyền dòng điện. Các bộ 
phận cảm ứng cũng được gắn trên đầu quý vị để theo dõi hoạt động 
của não bộ. 

Một dòng điện nhỏ tác động vào não bộ của quý vị để làm co giật 
trong khoảng một phút.  

Khi tỉnh dậy quý vị thấy mình đang nằm trong khu hồi sức và các y tá 
theo dõi quý vị kỹ lưỡng cho đến khi quý vị hồi phục hoàn toàn.  

Bác sĩ tâm thần nói chuyện với quý vị về số lần quý vị nên được điều 
trị và mỗi lần cách nhau bao lâu.  

Sau khi quý vị bắt đầu cảm thấy đỡ hơn, bác sĩ tâm thần duyệt lại các 
chọn lựa về cách nào giúp quý vị cảm thấy đỡ hơn nhất. Các chọn lựa 
có thể gồm: 

- thuốc điều trị tâm thần 
- điều trị bằng cách nói chuyện (được gọi là trị liệu tâm thần, tức 

là quý vị nói chuyện với một chuyên viên được huấn luyện)  
- ECT bảo trì (thực hiện trong ngày tại bệnh viện, thường từ một 

đến bốn lần mỗi tháng) 
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Các tác dụng phụ thông thường của ECT và cách tự chăm sóc 
cho quý vị 
Luôn luôn cho bác sĩ tâm thần, bác sĩ gia đình, hoặc y tá biết nếu quý 
vị thấy có bất cứ ảnh hưởng nào từ cách điều trị.  

Tác Dụng Phụ Thông Thường Cách tự chăm sóc cho quý vị 
Bắp thịt cứng nhắc  
Tình trạng này là do thuốc 
dùng để làm giãn cơ của quý vị 
gây ra. 

• Tắm nước ấm. 

• Tập một số loại thể dục nhẹ nhàng 
như giãn người và đi bộ.  

• Uống thuốc acetaminophen thường 
(chẳng hạn như Tylenol Thường) nếu 
bị đau nhức. 

Lẫn lộn 
Quý vị có thể bị lẫn lộn hoặc 
không biết ngày giờ (rối loạn). 
Đây có thể là do các loại thuốc 
cho quý vị ngủ (thuốc mê) gây 
ra. Tình trạng này chỉ ngắn hạn.  

• Hãy cho gia đình và bạn bè quý vị 
biết là có thể xảy ra tình trạng này để 
họ có thể trấn an quý vị và nhắc nhở 
quý vị đang ở đâu, ngày hôm nay là 
ngày gì, và bây giờ là mấy giờ. 

Mất trí nhớ 
Quý vị có thể không nhớ 
phương pháp điều trị.  
Trong nhiều ngày đến nhiều 
tuần sau đó, quý vị cũng có thể 
dễ quên hoặc khó nhớ những 
việc mới xảy ra (mất trí nhớ 
ngắn hạn). Tình trạng này từ từ 
đỡ hơn.  

• Ghi vào nhật ký các sinh hoạt mỗi 
ngày. 

• Viết xuống những ngày giờ quan 
trọng trước mỗi lần điều trị và giữa 
những lần điều trị. 

• Đánh dấu trên lịch khi xong mỗi ngày. 

• Nhờ gia đình và bạn bè giúp quý vị 
nhớ sự việc.  

• Khoan có bất cứ quyết định nào quan 
trọng cho đến khi quý vị có thể nghĩ 
được rõ ràng và khôi phục trí nhớ. 
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Phương Pháp Giật Điện Điều Trị 

Tác Dụng Phụ Thông Thường Cách tự chăm sóc cho quý vị 
Nhức đầu 
Tình trạng này có thể do thuốc 
mê, phương pháp điều trị, hoặc 
nhịn ăn một thời gian gây ra.  

• Ăn chút gì đó.  

• Xin thuốc giảm đau trước khi nhức 
đầu trở nên quá nặng. 

• Đắp khăn lạnh lên trán. 

• Nghỉ ngơi trong phòng tối. 

• Nghe nhạc êm dịu, hoặc nghe băng 
các bài tập thư thả có hướng dẫn để 
giúp giảm căng thẳng bắp thịt (Hỏi y 
tá xem quý vị có thể lấy các băng thu 
âm nghe cho thoải mái ở đâu.) 

• Thử những cách làm quý vị quên 
nhức đầu như đếm số viên gạch lát 
trên trần, tưởng tượng quý vị đang đi 
dạo ở nơi yêu thích, đọc sách, hoặc vẽ.  

Đau bụng 
Tình trạng này có thể do thuốc 
gây mê, hoặc không ăn uống 
trong một thời gian gây ra. 

• Ăn một ít thức ăn để giúp êm bụng 
như bánh lạt hoặc bánh mì nướng 
khô. 

• Uống các loại thức uống như nước 
gừng hoặc nước lã. 

• Nghỉ ngơi. 

• Hỏi xin thuốc giúp cho êm bụng trước 
trở nên quá nặng. 
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Trước lần điều trị ECT đầu tiên của quý vị 
Bác sĩ tâm thần giải thích chi tiết về phương pháp điều trị này cho quý 
vị và yêu cầu quý vị ký một mẫu ưng thuận. Trước khi quý vị ký, hãy 
nêu bất cứ thắc mắc nào và nói về bất cứ lo ngại nào của quý vị về 
phương pháp điều trị này. 
 
 
 Nếu ở bệnh viện Nếu ở nhà 
Thử máu Chuyên viên đến 

giường lấy mẫu máu 
thử nghiệm  

Bác sĩ đưa một mẫu (yêu 
cầu) cho quý vị đem đến 
phòng thí nghiệm trong 
cộng đồng để thử máu và 
ECG. 

Tâm điện đồ 
(E.C.G.) 

Chuyên viên đến 
giường làm việc này. 

Thuốc mê Bác sĩ gây mê đến gặp 
quý vị. 

Phòng Tiền Nhập Viện gọi 
cho quý vị để xếp hẹn với 
một bác sĩ gây mê. 

Ngày giờ điều trị Y tá cho quý vị biết 
khi nào quý vị được 
điều trị. 

Văn phòng Hẹn Ngày gọi 
quý vị để cho biết ngày giờ 
đến bệnh viện, cũng như 
đến chỗ nào. 
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Phương Pháp Giật Điện Điều Trị 

Chuẩn bị trong Bệnh Viện cho ECT 

Đêm hôm trước… 
• Tắm vòi sen hoặc tắm bồn. Tắm có thể giúp quý vị được thoải mái 

và dễ ngủ. 

• Gội đầu và sấy khô tóc. Tóc sạch truyền điện dễ hơn. 

• Chùi sạch sơn móng và lớp trang điểm.  

• Không ăn uống gì nữa sau 12:00 đêm.  
Không ăn kẹo, kẹo cao su, uống nước, ngay cả thuốc (trừ phi bác sĩ 
dặn khác).  
Quý vị phải để bụng trống để nếu quý vị cảm thấy buồn nôn hoặc 
ói mửa trong khi hoặc sau khi điều trị, quý vị bớt bị rủi ro nghẹn 
hoặc vô tình hít chất lỏng vào (gọi là hít vào).  

 

Sáng ngày điều trị… 
• Thay áo khoác và quần của bệnh viện.  

(Chúng tôi không muốn làm bẩn quần áo quý vị.)  

• Hãy chắc chắn là quý vị có đeo vòng tay ghi danh 
tính của bệnh viện và, nếu có, một vòng ghi dị ứng màu đỏ trên 
cườm tay quý vị.  
Nếu quý vị đã tháo (các) vòng đeo tay này lúc không có mặt ở đây, 
hãy hỏi trạm y tá để lấy vòng mới trước khi rời đơn vị này đi điều trị.  

• Tháo hết tất cả vật trang sức. Nhờ y tá cất đồ vật quý giá của quý vị 
vào một chỗ an toàn có khóa tại trạm y tá. 

• Y tá đo huyết áp, nhịp mạch, nhịp thở, và thân nhiệt của quý vị. 

• Khoảng 90 phút trước giờ hẹn điều trị, chúng tôi có thể cho quý vị 
uống thuốc với một chút nước. 

Hãy nhớ 
Không ăn, uống, hoặc 
dùng thuốc cho đến khi 
điều trị xong.  
Không nhai kẹo cao su, ăn 
kẹo, hoặc uống nước. 
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• Khoảng 15 phút trước giờ hẹn điều trị, quý vị được đưa đến khu 
vực điều trị. 

Nếu cần, đem theo hộp đựng kính đeo hoặc kính áp tròng, và hộp 
đựng răng giả. 

• Quý vị sẽ được truyền tĩnh mạch trên một cánh tay. 

• Trước khi gây mê quý vị, chúng tôi yêu cầu quý vị: 
- Vào phòng tắm để đi tiểu. Như vậy sẽ giúp tránh tiểu tiện trong 

lúc đang điều trị. 
- Tháo kính đeo hoặc kính áp tròng và cất vào hộp. 
- Tháo răng giả và cất vào hộp. 

 

Sau khi điều trị ECT… 
Quý vị tỉnh dậy trong Phòng Hồi Sức (còn được gọi là Đơn Vị Chăm 
Sóc Hậu Gây Mê hay PACU).  

Hãy dự liệu nằm lại Phòng Hồi Sức ít nhất là 1 giờ.  
Trong thời gian này: 
• Quý vị được cho hít dưỡng khí qua mặt nạ hoặc luồn ống vào mũi. 

• Cứ mỗi 5 đến 10 phút, chúng tôi đo: 
- huyết áp, nhịp mạch, và nhịp thở của quý vị  
- thăm dò khả năng suy nghĩ của quý vị bằng cách hỏi tên và 

hỏi quý vị đang ở đâu 
- xem xét sức mạnh bắp thịt của quý vị bằng cách yêu cầu quý vị 

xiết chặt tay chúng tôi và nhấc đầu lên khỏi gối 

• Tháo ống truyền tĩnh mạch của quý vị. 

Trở về đơn vị giường nằm 
• Được được giúp lên giường.  

• Y tá sẽ thăm hỏi quý vị đều đặn. 

• Sau khi quý vị đã tỉnh hoàn toàn, quý vị có thể đứng dậy, thay 
quần áo, và ăn sáng.  
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Phương Pháp Giật Điện Điều Trị 

Chuẩn bị ở Nhà cho ECT 

• Hãy sắp xếp cho một người lớn có trách nhiệm:
- Đưa quý vị đến bệnh viện và đón quý vị về nhà.
- Ở với quý vị 24 giờ đầu sau khi điều trị. Làm như vậy để chắc

chắn là quý vị đã hoàn toàn hồi phục sau khi điều trị và không
bị lẫn lộn.

Đêm hôm trước… 
• Tắm vòi sen hoặc tắm bồn. Tắm có thể giúp quý vị được thoải mái

và dễ ngủ.

• Gội đầu và sấy khô tóc. Tóc sạch truyền điện dễ hơn.

• Chùi sạch sơn móng và lớp trang điểm.

• Không ăn uống gì nữa sau 12:00 đêm.
Không ăn kẹo, kẹo cao su, uống nước, ngay cả thuốc (trừ phi bác sĩ
dặn khác).
Quý vị phải để bụng trống để nếu quý vị cảm thấy buồn nôn hoặc
ói mửa trong khi hoặc sau khi điều trị, quý vị bớt bị rủi ro nghẹn
hoặc vô tình hít chất lỏng vào (gọi là hít vào).

Sáng ngày điều trị… 
• Không tắm vòi sen hoặc tắm bồn sáng hôm nay.

• Không trang điểm hoặc dùng các sản phẩm có mùi
thơm (nước hoa, cologne).

• Để tất cả đồ vật quý giá và vật trang sức ở nhà.

• Nếu chúng tôi yêu cầu quý vị dùng thuốc nào đó, hãy uống với
chút nước 90 phút trước giờ hẹn.

• Hoạch định đến bệnh viện ít nhất 30 phút trước giờ hẹn điều trị của
quý vị.

Hãy nhớ 
Không ăn, uống, hoặc 
dùng thuốc cho đến khi 
điều trị xong.  
Không nhai kẹo cao su, ăn 
kẹo, hoặc uống nước. 
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Đem gì đến bệnh viện: 

 BC Services Card (Thẻ Dịch Vụ BC) hoặc  
BC CareCard và căn cước có hình 

 Danh sách các loại thuốc quý vị đã uống trong 24 giờ qua.  

 Hộp đựng kính đeo hoặc kính áp tròng 

 Hộp đựng răng giả 

 Có người đưa quý vị về nhà và ở với quý vị trong 24 giờ kế 
 
 
Tại bệnh viện: 
Quý vị thay áo khoác và quần của bệnh viện. 

Chúng tôi đo huyết áp, nhịp mạch, nhịp thở, và thân nhiệt của quý vị. 

Quý vị sẽ được truyền tĩnh mạch trên một cánh tay. 

Khoảng 15 phút trước khi điều trị, chúng tôi yêu cầu quý vị vào phòng 
tắm để đi tiểu. Như vậy sẽ giúp tránh tiểu tiện trong lúc đang điều trị. 

Trước khi gây mê, chúng tôi yêu cầu quý vị: 
- Tháo kính đeo hoặc kính áp tròng và cất vào hộp. 
- Tháo răng giả và cất vào hộp. 
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Phương Pháp Giật Điện Điều Trị 

Sau khi điều trị ECT… 
Quý vị tỉnh dậy trong Phòng Hồi Sức (còn được gọi là Đơn Vị Chăm 
Sóc Hậu Gây Mê hay PACU).  

Hãy dự liệu nằm lại Phòng Hồi Sức ít nhất là 1 giờ cho đến khi quý vị 
tỉnh hoàn toàn.  
Trong thời gian này: 
• Quý vị được cho hít dưỡng khí qua mặt nạ hoặc luồn ống vào mũi. 

• Cứ mỗi 5 đến 10 phút, chúng tôi đo: 
- huyết áp, nhịp mạch, và nhịp thở của quý vị  
- thăm dò khả năng suy nghĩ của quý vị bằng cách hỏi tên và 

hỏi quý vị đang ở đâu 
- xem xét sức mạnh bắp thịt của quý vị bằng cách yêu cầu quý vị 

xiết chặt tay chúng tôi và nhấc đầu lên khỏi gối 

• Tháo ống truyền tĩnh mạch của quý vị. 

 
Ở nhà, trong 24 giờ đầu sau khi điều trị: 
• Ăn sáng nhẹ. 

• Nghỉ ngơi yên lặng ở nhà đến hết ngày hôm đó. 

• Có một người lớn có trách nhiệm ở cạnh quý vị. 

• Uống thuốc như quý vị vẫn uống như thường lệ. 

• Không đi đâu một mình. 

• Không dùng phương tiện chuyên chở công 
cộng. 

• Không lái xe.  

• Không uống rượu. 
 
Ghi Chú: Cần phải áp dụng các biện pháp đề phòng này vì ảnh 

hưởng của thuốc mê và điều trị có thể kéo dài nhiều giờ. Cần 
có người ở cạnh quý vị phòng trường hợp quý vị cảm thấy 
bệnh hoặc buồn nôn hoặc bị lẫn lộn.  

Hãy nhớ 
Nếu tiếp tục điều trị trong một 
tuần, không lái xe vào những 
ngày không điều trị. 
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Tìm hiểu thêm về ECT 
Videos 
• Khảo Sát Phương Pháp Giật Điện Điều Trị Canada và Các Tiêu

Chuẩn của Phương Pháp Giật Điện Điều Trị Canada
Web site: www.canects.org
Đến phần ‘Patients & Families’ (Bệnh Nhân & Gia Đình).
Có video bằng tiếng Anh, Pháp, Punjabi, và Quảng Đông

• Hội Quốc Tế về ECT và Kích Thích Thần Kinh
Web site: www.isen-ect.org
Đến phần ‘Resources for Patients’ (Các Nguồn Tài
Nguyên cho Bệnh Nhân).
Chọn ‘Educational Content’ (Nội Dung Giáo Dục).
Chọn đường nối đến ‘Videos of ECT Procedure’ (Videos về Phương
Thức ECT)

http://www.canects.org/
https://www.isen-ect.org/
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Phương Pháp Giật Điện Điều Trị 

Ý nghĩa từ ngữ 
Anesthesia (nghe như ‘an-es-thee-zee-ah’) (Thuốc Mê) 

Thuốc cho người ta ngủ và kéo dài giấc ngủ để thực hiện phương thức y 
khoa hoặc giải phẫu 

Anesthesiologist (nghe như ‘an-es-thee-zee-all-ah-jih-st’) (Bác sĩ gây mê) 
Bác sĩ cho người ta ngủ để thực hiện các phương thức y khoa hoặc giải 
phẫu khác nhau 

Delusion (nghe như ‘duh-loo-shun’) (Ảo tưởng) 
Khi một người có ý tưởng không đúng sự thật hoặc các niềm tin không 
thực tế dù có bằng chứng cho thấy là không đúng sự thật 

Electrocardiogram (nghe như ‘ee-lek-tro-kard-ee-oh-gram’) (Tâm điện đồ) 
Còn được gọi là E.C.G. (nghe như ‘ee-see-gee’) hay theo dõi tim 
‘electro’ có nghĩa là điện hoặc trong trường hợp này là hoạt động điện, 
‘cardio’ có nghĩa là tim, ‘gram’ là bản in ra 
Là cách thử để biết hoạt động điện của tin và in ra kết quả 

Electroconvulsive therapy (nghe như ‘ee-lek-tro-kon-vul-siv’) (Phương 
pháp giật điện điều trị) 

Còn được gọi là ECT (nghe như ‘ee-see-tee’)  
‘electro’ có nghĩa là điện, ‘convulsive’ có nghĩa là làm cho co giật (co 
quắp), ‘therapy’ có nghĩa là điều trị 
Phương pháp điều trị bằng cách dùng điện để làm co giật 

Hallucination (nghe như ‘hal-loo-sin-aye-shun’) (Ảo giác) 
Khi một người nhìn thấy hoặc nghe những gì không có thực 

Intravenous (nghe như ‘in-trah-veen-us’) (Truyền tĩnh mạch) 
Còn được gọi là IV (nghe như ‘eye-vee’) 
Một ống rỗng nhỏ có kim tiêm luồn vào tĩnh mạch qua da 
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Chúng tôi hy vọng chi tiết này giúp quý vị hiểu phương pháp giật 
điện điều trị là gì và tại sao lại được chọn là một phần trong chương 
trình chăm sóc cho quý vị.  

Tài liệu này là bổ túc cho lời dặn của bác sĩ. Không phải tất cả các tác 
dụng phụ đều được liệt kê ra đây. Luôn luôn nói chuyện với bác sĩ 
tâm thần hoặc bác sĩ gia đình của quý vị về bất cứ lo ngại hoặc tác 
dụng phụ nào không được nêu trong tài liệu này.



www.fraserhealth.ca 
Chi tiết này không thay cho lời cố vấn của chuyên viên chăm sóc sức khỏe. 
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