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ECT ے �ے ض����	ت ����� 

 ��ٹ�و ���	ِ�و ���اپ�ال
 "�ں �ے 	�ے�ل ���ر � ��ں ز�ہ����ل م

 )58A  د��ہ� ��1983ٹ ���
 ا��ٹ� ہ�م(
 
 ں ہے؟�ز �ے '�رے م�ہ ���'&ہ �$ چ�

ں � �ے ا���-�ل �ے ��رے م(ECT) ��ٹ�و �*(�ِ)و %$�اپ��ے �ے �"ے ال ا!��ل �� ��ج ���اس �����ہ �ے د��غ
 58A د��ہ ��ٹ ����
 ا��ٹ� ہ�ہ ا6(ل م� ۔ ا6(�(ں �� 5�ہ 34�� ہے�ں ��1(ر !0(ص� م�1983ٹ ���
 ا��ٹ� ہ�م
 ۔ں�ں ہ�م
 
 ا ہے؟� +��ٹ�و ���	ِ�و ���اپ�ال

ECT89 ل ��د >;: �ے د��غ�� �ے �، !AB، اور �8@(اس�د ا�;�دگ�ے ��89 %�8اد، ج�� �=�0� س� ا� ا!�
 � �Iت� رو G)ار�� ��ق� �ے دوران، د��غ �ے ہ(�� ا!��0ر �ے ��%
 اECT ۔�"ے ا���-�ل ہ(�ے واC���� Dہ ہے

JK )I ،ہ(ت) '�ہ(ش�ب'( �ہے P��� ۔ ہے��� ECT-(م� ا�د� %=��8  QR% ر �ے��S(ں �( �ا �I%� ہے اور �
T;% )� ت�U� ے دوائ�ے �ے �"�ن د�ا5*ے�
 ��0Wن � �ے دوران !(د �( ہ�ہ(ش�ں %��ہ وہ ب� ہ� �Iت� د�ں �

ا ��ہ د�ا��ہ �-3ہ �ے ذر�ت � %�ب�ں، !0(ص�ہ م� و>Z(ں �ے دوران12ا � 4
 ECT ��م Y(ر 5�، ۔ں��ہ 5ہ*��ئ
 ۔�I%� ہے

 
� ہ;[��ل �ے �-3ہ �( �\�� ہے �ہ GاECTوا�� ^پ �ے �"ے ا�� ��ں Gے �ہ ����ئ  ^پ �(ہ ہ(�`�� ہے %(، وہ�� ا�$4 �_

 ۔وں ��وا�� �4ہ"ے�ہ ��ں ^پ �( �ال م�ا ہے اور ان �ے خ�ت �� �(ع�اس �
 
  -ے ا.,�ر ��-,�� ہ�ں؟ECTں �ا م�+

� ^پ !(د �ے �"ے فGے �ے اہ� ہ�ا���� �ں %( ^پ �ے �"ے ا�ے ا��Cم د�ں �4ہ�ے ہ� ��وا�� �ہECTں اور ^پ �36ہ �
�ورSف اس۔ں ہے� �ہ�� �ہ*\�م �ا �(ئ� ہ(ں، �ا f�Iے eI �G ^پ اس 5� راض� دECTں � 6(رت م�^پ �( 6

 ۔ش ہ(�6(ر%�Rل درپ
 

 ا ہ�/�؟� -�ل -ے �2 ہے �� +18 �01 �ر�ا/� م

� ^پ �Gا� �ں ^پ �� ��ج ہ(رہ� ہے �ں %(، gI ہ;[��ل م� ہ(�I%ے ہ� 5� راضECT ��ل �ے �: ہے اور ^پ 18 �-
 ۔�$ے ��Gد ڈا�ٹ� ^fے �G اور ^پ �( �اس �ے ��ہ� �� �(ئ

 
 )� ��ہ �j9 �ے ذر�� !(د�=��ر �:��ہ� �I%� ہے اور ا) �"j ا5(اf*ٹڈ ڈا�ٹ���*ڈ اوپ�س (SOADاس !(د �=��ر ڈا�ٹ

�ر �W%ہے �ہ م� ��ہ ر�$�\� ��ح ہ(%� ہے���
 ا��ٹ� ہ�ا �I%� ہے I( اس ��ت 5Y g� -�ل��۔�ٹ �� ا� 
 
 6(رت �^پ �( 6�ف اس ۔( ��I�� ہے اس �ے ��ت ��ے �Gہ !(د �=��ر ڈا�ٹ� ^پ �ے اور ہ;[��ل �� I( �-3ہ ^پ ��
 6(ر%�Rل � ہ*\�م�ا �(ئ� ہ(ں، � اس 5� راض�ا f�Iے eI �G ^پ اور وہ !(د �=��ر ڈا�ٹ� دو�(ں ہ� دECTں �م

 ۔ش ہ(�درپ
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ECT 

 ا ہ�/�؟�ں ہ�ں �� +�9ہ ��.ے �� اہ8 .ہ�ں 7�د ا�5ے 	�ے ف�ا/� ہ����ل �ے 01ہ �� 	�3� ہے�ہ م

36ہ ���ے �ے اہ� �ہ ف� وIہ �ے، ^پ ا5*ے �"ے � ا!��ل ��ال ���`�� ہے �ہ، ا5*ے د��غ��� خ��-3ہ اہ;[��ل �� 
 ۔ا f�Iے� �ECTا �ں �ہ ^�ں ہ��ہ
  

 e3l� �� ہ�ال م�ہ ہے �ہ ان �ے خ�اس 
C-� )� ے ہ� �ہ�ں ^پ اس ��ت�ں �ہ �ں �`ECT� چ� g� ز �ا ہے، اور
� 8fات و �(ا�oے ہ��ے �"ے ہے، اور اس �ے ا�۔ں�ا ہ(�` 

 
� ان �( �\�� ہے �ہ ^پ ا5*ے �"ے فGے �ے اہ� �ہ�ا�� ��g(� !(د �=��ر ڈا�ٹ� �ں %(، ہ;[��ل �� �-3ہ ا�ں ہ�36ہ �

SOAD (د )� پ^ �!(د �=��ر ڈا�ٹ� ^پ �ے اور ہ;[��ل �� I( �-3ہ ^پ �( ��I�� ہے اس  ۔�$*ے �ے �"ے �ہے ���Gے ^�
�G ے�  ۔�ے ��ت �

 
� !(د �=��ر ڈا�Gہے �ہ ^پ !(د ا5*ے �"ے فا �%�I)ہ pZ�� اس ��ت �ے �ں %(، وہ !(د �ں ہ�36ہ ���ے �ے اہ� �ہ�ٹ

 � ہ*\�م� T% eI �(ئ۔�ے 5� ر��S*8 ہ(�`�� ہے� ا�Iزت د��ے �� د�ECT=��ر ڈا�ٹ� ہ;[��ل �ے �-3ہ �( ^پ �( 
 ۔ا ہ(�� �ے ا%�Zق راfے ��لا ��I`�� ہے eI !(د �=��ر ڈا�ٹ� دECTں � 6(رت م�6(ر%�Rل �ہ ہ(، ^پ �( 6�ف اس

 
� ^پ �ے م�لGا j��� �2005ٹ � ا��ٹ�پ��ٹ� QR% ے� ECTے �ے �"ے >��(ن�� Y(ر 5� واeI � �ے ا�`�ر �

 اور ��ے �ے ��Cز �36�gے ل� e��I �ے ف��ٹ �ے %QR ^پ ��ا اس ا�36ہ �� ر�$� ہے، � ف��q9ا��-� پ
 �4ECTہ"ے %( !(د �=��ر ڈا�ٹ� ہ;[��ل �ے �-3ہ �( ^پ �( �� �ں د�ا ہے �ہ ^پ �( ا�ے ا��Cم �ہ�ہ �ہہ د�r=9 �ے 

ر�5 �=��ر ���ہ دے ��� gI r=9 �( ^پ �ے د� ا�ہ �(ئ� ۔ں ���`�� ہے��ے 5� ا%�Zق راfے �ہ� ا�Iزت د��ے ��د
 ��jt ہ�ا �1ات !(د �(رٹ ^ف 5�وٹ� e��I �ے ^پ �ے �"ے ��Rل ��دہ ��jt�� ،ef ��ر�$� ہے، �(رٹ ^ف 5�وٹ

 ۔د ��3(��ت ��اہ: ���`�� ہے�ں ^پ �( �)� �ے ��رے م�2005ٹ � ا��ٹ�پ��ٹ� �� ہ;[��ل �� �-3ہ م۔ہ(�`�� ہے
 

 ا ہ��� ہے؟�ں +� 9�ر� �ل م�ہ�3�م

8 � �
�ں �ے �(ئ�ا !(د �=��ر دو�(ں م�ا ��I`�� ہے !(اہ ^پ � دECTں، ^پ �( � 6(ر%�Rل م�ہ*\�م*��Sر � اس 5
 ۔�ہ ہ(ں

 
 � د��غ�ا ^پ �� ����ے �ے �"ے، � ز�8گ�ا ��I`�� ہے eI ^پ ����Cم دں ا� 6(رت م�ہ 6�ف اس��j �ل

�ورY ECT(ر 5� �ادہ �\ڑ�ے �ے رو�*ے �ے �"ے �(ر�QR6 �ہQ زS پ �ے �"ے^ ���� ��G)۔ ہ 
 

  801ۀ"�':

 ا!��ل �� ��ج ���ے وا�ے ��ٹ اور د��غ���
 ا��ٹ� ہ� �-� �(I(د ہے gI �ے ہ;[��ل �ے �-3ہ �( مۀ� �A��Sا
36ے ��%ے و>Q اس ��ت �� �ں ف� �\ہ8اQ9 �ے ��رے م��-3ہ �( ^پ � ۔ں �t(رہ @��6 ہ(%� ہے�د �ے ��رے ما��ا
� ^پ � ۔ا �ہ*� ہے�ال ر�$*� ہ(%� ہے �ہ l��Sہ �� ��خGض�ا��@_ہ ���ے � ��پ� ہ( %(، ^پ اس l��Sہ �� �� 

��`�ے ہ� e3Y ۔ں��ے �"ے 
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 -ے درج ��وں؟�ت +�ں >,��م

� ^پ ہ;[��ل مGا�j5ج �ے �3;3ے م�ں ا�ت درج ��وا�� �ں 9`��ز �ے ��رے م� چ� �
�ں ��g �\ہ8اQ9 اور �
� �ے ��ت ���ں %(، ��اہ ��م �-3ہ �ے ��4�gہ�ے ہB-� ے ہ ۔ں��`��وہ ہ;[��ل �ے  ۔ں�وہ اس ����3ے �� ازا�ہ �

�`9��Y ے ہ�>ہ ��ر �ے��رے م�ات �ے�`��ر �ے ��م �ے �(�(م �8ب %�ں، I;ے ^پ ��Wم�ں ^پ �( ��3(��ت ��اہ: �
�ے � اور ا�ان �ے �g ۔ں�ں ��وfے ��ر �D`�ے ہ� �(J9 م�ت �� ازا�ہ ���ے �� 9`�� ����Q ا�j5�ے ��وس

 ۔ �8د ���`�� ہے�ں ^پ ��ت درج ��وا�ے م� ہے I( 9`�� ��3(��ت @��6 ہ(�`�Qں �
�r=9 �ے ��رے م
 

� ^پ �( �ہGل �� 9`��ا��ہے �ہ ہ;[ ��ں �\��Y �� ر �:>ہ ��ات��ہے %(، ^پ !(د �= ��ر ^پ �ے �"ے ���ون ہ(�`�� j9
�ح ا���-�ل ہ(%� ���
 ا��ٹ� ہ�j9 اس ��ت 5� �\�ہ ر�$�� ہے �ہ م��: ۔ں�ت درج ��وا �`�ے ہ��ے �5س 9`�Y g� ٹ�

��ا f�Iے �ہ اس �� ا���-�ل �w6 �*��ن�ق�ہ �ہے، %��ہ Y ح��� eI ل م�>ے �ے ہ(%� ہے اور��ں ہ(%ے �ض ہ;[
j9 �ے �ں �:�ا ��ا�`�� ہے gI م�� �����ہ �ہ�ہ;[��ل �� �-3ہ ^پ �( ا ۔ ہے��
 �$�ل ہ(ت� �*��e د� ان �ں %(�ہ

�Y �� ے��� :f�< ہl۔>ہ درج ہ(%� ہے�را� 
 

 

 د ���ون اور �����ت���

� ^پ �Gا� Q9ہ �ے ��رے م� �\ہ8اC���� م� ��ت ^پ ��ں ��1(ر �(ئ�ا 
C-� -3ے �� �ں ^ت�ں �ہ��ہے %(،  
B-�� پ^ ��ے ��G �8د ���ے ��� J9)� ہ م ۔����اس � �Gم � ��ت ^پ ��ں ��1(ر �(ئ�ا 
C-ں ^ت�ں �ہ��� 
� �ے اس �ں درج �ہ��� ہے I �� gI(اب اس �����ہ م� �(ال ا�ا ^پ �� �(ئ�ہے B-� -3ے �ے�م �ں ہے %( ��اہ �
��ے �( �ہ��� Q@�S۔ں� و 
 

g� )� پ^ �Gہ ��ا����ے �"ے اس �� r=9 اور ��پ� ا� اور ���� e3Y م� ۔ں� در��ر ہے %( ��اہ �

 


