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Tờ thông tin này có nội dung gì?
Tờ thông tin này giải thích những quy định đặc biệt trong Bộ luật Sức khỏe Tâm thần năm
1983 về việc sử dụng liệu pháp sốc điện (ECT) để điều trị rối loạn tâm thần. Những quy
định này nằm ở mục 58A của Bộ luật Sức khỏe Tâm thần.

Liệu pháp sốc điện là gì?
ECT là phương pháp điều trị sử dụng cho một số ít những rối loạn tâm thần nghiêm trọng,
như trầm cảm, chứng cuồng và rối loạn tâm lý nghiêm trọng. Trong quá trình ECT, một
dòng điện sẽ chạy nhanh qua não, khiến người bệnh bị co giật (‘ngất’). Liệu pháp ECT
được sử dụng khi gây mê toàn thân và bệnh nhân cũng được tiêm thuốc giãn cơ để tránh
bị đau trong khi ngất. Thông thường, ECT do nhân viên chuyên khoa thực hiện trong một
quá trình gồm sáu hoặc 12 lần.
Nếu nhân viên bệnh viện cho rằng quý vị cần điều trị bằng ECT, họ sẽ giải thích ECT là gì,
và tại sao họ cho rằng quý vị nên điều trị bằng liệu pháp này.

Tối có thể từ chối ECT không?
Nếu quý vị có thể tự quyết định, quý vị không phải đồng ý điều trị ECT nếu không muốn.
Quý vị sẽ chỉ được điều trị ECT nếu quý vị đồng ý, hoặc trong trường hợp cấp cứu.

Điều gì diễn ra nếu tôi dưới 18 tuổi?
Nếu quý vị dưới 18 tuổi và đồng ý điều trị ECT, một bác sĩ không phải ở bệnh viện mà quý
vị đang điều trị sẽ đến khám cho quý vị.
Bác sĩ độc lập này được gọi là SOAD (Bác sĩ Được chỉ định lấy Ý kiến thứ hai) và được
chỉ định bởi một Ủy ban độc lập có nhiệm vụ giám sát việc thực thi Bộ luật Sức khỏe Tâm
thần.
Bác sĩ độc lập này sẽ nói chuyện với quý vị và nhân viên bệnh viện biết quý vị. Quý vị chỉ
được điều trị ECT nếu cả quý vị và bác sĩ độc lập đồng ý, hoặc đó là trường hợp cấp cứu.
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Điều gì diễn ra nếu nhân viên bệnh viện cho rằng tôi không thể tự quyết
định?
Nhân viên bệnh viện có thể cho rằng, vì rối loạn tâm thần, nên quý vị không thể tự quyết
định có nên điều trị ECT hay không.
Điều này có nghĩa là họ cho rằng quý vị không hiểu ECT là gì, mục đích, tác dụng và lợi
ích của liệu pháp này thế nào.
Nếu họ cho rằng quý vị không thể tự quyết định, nhân viên bệnh viện sẽ yêu cầu một bác
sĩ độc lập (SOAD) đến khám cho quý vị. Bác sĩ độc lập này sẽ nói chuyện với quý vị và
nhân viên bệnh viện biết quý vị.
Nếu bác sĩ độc lập đồng ý rằng quý vị không thể tự quyết định, bác sĩ đó có thể đồng ý
cho phép nhân viên bệnh viện điều trị ECT cho quý vị. Trừ khi đó là trường hợp cấp cứu,
quý vị chỉ được điều trị ECT nếu bác sĩ độc lập đã đồng ý.
Nhưng bác sĩ độc lập không thể đồng ý cho phép nhân viên bệnh viện điều trị ECT cho
quý vị nếu trước đó quý vị đã đưa ra quyết định hợp pháp từ chối ECT theo Bộ luật Khả
năng Tâm thần năm 2005, hoặc một người khác được phép quyết định thay quý vị theo
Bộ luật này đã tuyên bố quý vị không nên điều trị ECT. Đây có thể là người mà quý vị đã
ủy quyền toàn bộ, người đại diện cho quý vị do Toà án Bảo hộ chỉ định, hoặc chính Toà
án Bảo hộ làm đại diện. Nhân viên bệnh viện có thể cung cấp thêm thông tin cho quý vị về
Bộ luật Khả năng Tâm thần năm 2005.

Điều gì diễn ra trong trường hợp cấp cứu?
Trong trường hợp cấp cứu, quý vị có thể được điều trị ECT ngay cả khi quý vị và bác sĩ
độc lập không đồng ý.
Nhưng điều đó chỉ có thể được thực hiện nếu quý vị cần điều trị ECT ngay lập tức để bảo
toàn tính mạng, hoặc để ngăn cho sức khỏe tâm thần của quý vị không bị xấu đi.

Quy tắc Hành nghề
Quy tắc Hành nghề đưa ra những lời khuyên cho nhân viên bệnh viện về Bộ luật Sức
khỏe Tâm thần và cách điều trị người bị rối loạn tâm thần. Nhân viên phải cân nhắc nội
dung của Quy tắc khi đưa ra quyết định chăm sóc cho quý vị. Quý vị có thể yêu cầu xem
bản sao Quy tắc, nếu muốn.
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Tôi khiếu nại như thế nào?
Nếu quý vị muốn khiếu nại bất cứ vấn đề gì về cách chăm sóc và điều trị tại bệnh viện,
hãy nói với nhân viên bệnh viện. Họ có thể giải quyết được vấn đề. Họ cũng có thể cung
cấp thông tin cho quý vị về quy trình khiếu nại của bệnh viện, quý vị có thể sử dụng thông
tin đó để giải quyết khiếu nại của mình thông qua việc giải quyết nội bộ. Họ cũng có thể
cho quý vị biết về những người có thể giúp quý vị thực hiện khiếu nại.
Nếu quý vị cảm thấy quy trình khiếu nại của bệnh viện không thể giúp gì, quý vị có thể
khiếu nại đến một Ủy ban độc lập. Ủy ban này giám sát việc thực thi Bộ luật Sức khỏe
Tâm thần, nhằm đảm bảo việc thực thi là đúng luật và bệnh nhân được chăm sóc chu đáo
khi ở bệnh viện. Nhân viên bệnh viện có thể phát cho quý vị tờ thông tin giải thích cách
liên hệ với Ủy ban.

Trợ giúp và thông tin bổ sung
Nếu có bất kỳ vấn đề gì quý vị không hiểu về cách chăm sóc và điều trị của mình, nhân
viên bệnh viện sẽ cố gắng giúp đỡ quý vị. Hãy yêu cầu nhân viên bệnh viện giải thích
nếu có bất kỳ vấn đề gì trên tờ thông tin này mà quý vị không hiểu hoặc nếu quý vị có
thắc mắc mà không được giải thích trên tờ thông tin này.
Hãy yêu cầu nếu quý vị cần thêm bản sao tờ thông tin này cho người khác.
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