
היחידה לטיפול בנזעי חשמל
 E.C.T

)ELECTRO CONVULSIVE THERAPY(
  www.btl.gov.il :)אתר ביטוח לאומי )לקבלת מידע בנושא קצבאות וזכאות לסל שיקום

www.maman.org.il :ממ”ן - מרכז מידע ושיתוף לנפגעי נפש
www.enosh.org.il :אנוש- העמותה הישראלית לבריאות הנפש
מרכז יה״ל – תמיכה, ייעוץ והכוונה למשפחות נפגעי נפש בכפ״ס:

www.eychut.org.il  | 09-7402223

www.shalvata.org.il

שעות פעילות היחידה
 ימים א,ג,ה  07:30-13:00

מזכירות המחלקה
טלפון : 09-7478622  |  פקס: 09-7470337

 בימים ושעות בהן היחידה סגורה וישנה בעיה ניתן לפנות לרופא תורן 
במיון שלוותה בטלפון 09-7478553, או  09-7478554 

› › ›

› ›

קפיטריה    מכונה לשתייה קרה וחמה    מכונה לחטיפים
Wi-Fi / בית כנסת    טלפון ציבורי     אינטרנט אלחוטי

לרשותכם, בבית החולים:

›

לשימושכם, כתובות לאתרים שימושיים:

09-7470356 ממונה על פניות הציבור בשלוותה 

09-7478542 המחלקה למידע רפואי )רשומות( 

אחראית על מניעת הטרדה מינית  09-7478562

לפניות מיוחדות

מית"ל – מרכז ייעוץ ותמיכה למשפחות בשלוותה:
מענה טלפוני )תא קולי(: 09-7478611 | פקס: 09-7470375

meitalfamilysuppp@clalit.org.il :דוא"ל

תופעות לוואי שכיחות מיידיות לאחר הטיפול 

בטוח.  טיפול  הנו  לעיל  שתוארו  בתנאים  מבוצע  הוא  כאשר  חשמל,  בנזעי   הטיפול 
או מהטיפול: לוואי כתוצאה מהצום, מההרדמה  יתכנו תופעות   בזמן ההתעוררות, 

עייפות, טשטוש, כאב ראש, בלבול, בחילות, כאבי שרירים, חוסר נוחות.
אלו תופעות שכיחות וחולפות. ניתן להסתייע במשככי כאבים.

דווח לצוות על כל שינוי או אי נוחות שאתה מרגיש, על מנת שנוכל לעזור לך.

תופעות לוואי שכיחות במשך תקופת הטיפולים ודרכי ההתמודדות איתן

 פגיעה בזיכרון לטווח קצר:  ‹
זוהי תופעת לוואי שכיחה. חשוב להבין כי זוהי פגיעה זמנית, החולפת לאחר תקופת 

 זמן מרגע הפסקת הטיפול )משתנה בין מטופל למטופל(.
דרכי התמודדות: ניהול יומן ותיעוד אירועים באופן יומיומי. רישום תאריכים וזמנים 

 חשובים, דחיית קבלת החלטות חשובות. 

 התכווצות שרירים:  ‹
 תופעת לוואי שכיחה בעיקר בטיפולים הראשונים.

דרכי התמודדות: אמבטיה חמה, משככי כאבים, פעילות גופנית מתונה כמו הליכה.

צוות היחידה:

דר אנדריי זבורוב מנהל היחידה – 09-7478571

חן מירן כספי – אחות אחראית היחידה - 09-7478622

מזכירת היחידה – 09-7478622

צוות היחידה זמין למטופל ומשפחתו

ניתן לפנות לעזרת הצוות בכל שאלה / בקשה.



מסמכים והכנות טרם הגעה לטיפול ראשון

הערכה פסיכיאטרית  ‹

הערכה גופנית הכוללת בדיקה גופנית ונוירולוגית: ‹

אבחנות גופניות פעילות ואבחנות מהעבר	 

טיפול תרופתי נוכחי	 

בדיקות דם עדכניות	 

תרשים א.ק.ג עדכני	 

הערכת הרופא המרדים של היחידה לנזעי חשמל ‹

חתימת המטופל/ אפוטרופוס על הסכמה מדעת לטיפול בנזעי חשמל  ‹

פגישת הכרות עם אחות אחראית היחידה, קבלת הסבר והדרכה, סיור קצר ביחידה. ‹

 

הכנות לפני יום הטיפול

צום מוחלט )שתיה ומזון( 6 שעות לפני הטיפול. ‹

יום טרם הטיפול יש להימנע מלקיחת תרופות מסויימות העלולות לפגוע ביעילות הטיפול.  ‹
הסבר על התרופות הללו יינתן לך מהרופא המטפל וצוות היחידה.

אם הנך סובל מלחץ דם גבוה, ומטופל תרופתית ביתר לחץ דם – עלייך ליטול את התרופה  ‹
בבקר הטיפול עם מעט מים.

הנחיות נוספות למטופלים אמבולטוריים בלבד: 

יש להצטייד בטופס 17 לטיפול. ‹

חובה להגיע לטיפול עם מלווה, נהיגה לאחר הרדמה עלולה להיות מסוכנת. יש להימנע  ‹
מנהיגה לאחר הטיפול עד למחרת. 

יש להיערך לשהייה בהשגחת הצוות הרפואי שעתיים לאחר התעוררות מההרדמה. ‹

יום הטיפול

לפני תחילת הטיפול: ‹

 לפני הכניסה לחדר הטיפולים - ריקון שלפוחית השתן ) כדי למנוע בריחת שתן 	 

במהלך הטיפול(.

הסרת משקפיים/עדשות מגע, תכשיטים וכד’.	 

ניטור באמצעות מוניטור – ניטור רצוף של לחץ דם, דופק, סטורציה ) ריכוז החמצן בדם( 	 

ו-E.E.G – מכשיר הרושם פעילות מוחית. 

בזמן הטיפול: ‹

הטיפול מתבצע תחת הרדמה כללית קצרה ע"י הזרקה לווריד של  תרופות הרדמה 

ותרופות להרפיית שרירים.

בטיפול יוצמדו אלקטרודות לראש דרכן מועבר הגירוי החשמלי למח , גירוי זה גורם 

להתכווצות קצרה של השרירים בגוף )פרכוס מבוקר(  והגברת הפעילות המוחית.

כל מהלך הטיפול מבוצע תחת השגחה מלאה של צוות היחידה ; המשך ניטורלחץ דם, 

דופק, סטורציה עד להתאוששות מלאה  מההרדמה. 

בסיום הטיפול

מטופלים אמבולטוריים

לאחר הטיפול יועברו לחדר התאוששות, שם יוכל המלווה לשהות ליד, ניתן לשתות מים או תה.

המשך המתנה בישיבה בחדר המתנה עד להתאוששות מלאה, שחרור באישור רופא היחידה, 

בתנאי שעברו שעתיים מסיום הטיפול.

מטופלים מאושפזים

חוזרים למחלקה לאחר התאוששות, בכיסא גלגלים ובליווי איש צוות להמשך השגחה. 
 יש להגיע בצום מלא של 6 שעות

אין לנהוג לאחר הטיפול עד למחרת
זכור

מטופל יקר, 
בחוברת זו עשינו את מירב המאמצים לענות על השאלות הצפויות להתעורר לקראת הטיפול 

בנזעי חשמל.

 הטיפול בנזעי חשמל ניתן לך באמצעים המתקדמים והבטוחים ביותר, ע”י צוות רפואי
מנוסה ומיומן.

אנו מקווים שהמידע בחוברת יסייע לך ויתרום להבנת הליך הטיפול.

כמו כן, אנו ממליצים לך לרשום שאלות העולות בזמן הקריאה, כדי שתוכל לדון עליהם עם 
הרופא המטפל או עם צוות היחידה.

טיפול בנזעי חשמל
טיפול בנזעי חשמל הוא טיפול רפואי הניתן במערך בריאות הנפש. 

הטיפול מתבצע בהרדמה כללית ע”י גירוי חשמלי של המח באמצעות מכשור ייעודי שפותח 
במיוחד למטרה זו. 

כתוצאה מהטיפול חלים שינויים בפעילות המוחית המביאים למרבית מהמטופלים הטבה 
במצבם הנפשי. לעיתים נדרשת סדרה של טיפולים בהתאם למצב המטופל והמלצת 

הרופא המטפל.

***ניתן לקבל את הטיפול במסגרת אשפוז או במסגרת אמבולטורית דרך קבלת טופס 17 
מהקופה המבטחת ***

קיימות שתי גישות לביצוע הטיפול: 
חד צידי: האלקטרודות ממוקמות בצד אחד של הראש.

דו צידי: האלקטרודות ממוקמות משני צדי הראש.

ההחלטה על מיקום האלקטרודות בהתאם להמלצת הפסיכיאטר המטפל.

התוויות לטיפול

הפרעות מצב רוח – דכאון ומאניה ‹

מצבים פסיכוטיים ‹

כאשר קיימת עמידות לטיפול תרופתי ‹

כאשר לא ניתן לתת טיפול תרופתי בשל תופעות לוואי משמעותיות ‹

כאשר קיים סיכון אבדני משמעותי ‹

היסטוריה של תגובה טובה לטיפול בנזעי חשמל ‹


