
 PATIENT INFORMATION ECT

  (ECT) عالج لوورکو کانټبرقي  توقيف شوي ناروغانو د پاره په روغتون کي دد

 )خه بر 58A اليحه  د دماغي روغتيا 1983د (
 

 ؟هدي ګه شي په باره څدغه رساله د 

 خهڅ (ECT)ج  عالکان دټه د برقي ړ په اد اليحه د دماغي روغتيا 1983د تشريح کوي چي ول مقررات ډدغه رساله خاص 
  په د اليحه د دماغي روغتيا 1983دغه مقرارت د  . ه د دماغي ناروغانو سره معامله وشي ګرنڅد استفادي په باره کي  

58Aخه کي دي بر. 
 

 ه شي  دي؟څکان عالج ټد برق د 

ECT  ير سخت ديپرشن، ليونتوب ډ ، لکه  يږد پاره استفاده کيد يوه کم شمير سخت دماغي ناروغانو داسي يو عالج دي چي
  (’a ‘fit)  دي، چهږول د دماغ له الري تيريډنا جريان په مختصر ښ په دوران کي، د برق او يا برECTد  .، او جنون

ي چه دوي خپله عضالت ږروغانو ته دوايي ورکول کيي او همداراز ناږد  عمومي بيهوشي په حالت ورکول کيECT  .يځرګ
 12 او يا  وږ   يوه کورس  د  شپECTمعموَال، د  .يړنک ان د چمتو کولو په وخت کي ژوبل ځهوسا وساتي چه دوي خپل 

 . سطهرانو په واګي، البته د ماهر او خاص کارږورکول کيدورو 
 

 تشريح  تاسوته، دوي  بايدشيړدرک چه تاسوته  ديه شيښ ECTچه تاسو دپاره ي ړوکفکر کارکونکي که چيري د روغتون 
 .ل شيړورک بايد هغه تهه شي دي، او ولي دوي فکر کوي چه تاسوڅي چه دغه ړک
 

  رد او يا ممانعت کوالي شم ؟  تهECTد ايا زه 

 .يړهغه نه غواتاسي  موافقه نه لري که چيري ECTي ، چه تاسو د ړخپله فيصله وکپه که چيري تاسو دا توانايي ولري چه 
 .ي، او يا دا چه عاجل ويړموافقه وکسره هغه تاسي ي چه ږکيدرکول  ECTتاسو ته فقط هغه وخت 

 

 خه کم يم؟څ و کال18وشي که چيري زه د  بايده څ

اکتر ډي چه هغه ځاکتر ستا د کتني دپاره راډي، يوه ړموافقه وک سره ECTخه کم وي او ته څ و کال18تاسو عمرد سکه چيري 
  . تر عالج الندي قرار لري مربوط نه وي پکيچه تاسوسره دي روغتون د 
 

ودل ښي او د يوه مستقل کمسيون په واسطه ږپه نامه يادي) اکتر ډودونکي ښد دوهمه نظريه  ( SOADاکتر د يوهډدغه مستقل 
 .يږنکه استفاده کيڅ خهڅو  مقررات دي چه د دماغي روغتياي چه نظارت وکوالي شږکي
 

  .چه تاسو  وپيژني خبري کويسره اکتر تاسو سره او  د روغتون هغه کارکونکو ډ مستقل 
 موافقه ولري،  او يا دا  سرههغهد اکتر ډ او مستقل  تههړکه چيري تاسو دواچي ي ږکيدرکول  ECTتاسو ته فقط هغه وخت 

 .چه عاجل وي
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 باره کي پهان ځي چه زه قادر نه يم چه د خپل ړفکر وک يکارکونک که چيري د روغتون يږيښپيه څ
 م؟ړفيصله وک

پاره  ان دځ تاسو قادر نه ياست چه د خپل علتستاسو د دماغي ناروغي  چي يړکوالي شي چه فکر وککارکونکي د روغتون 
  که نه؟ ولري ECTي چه ايا ړفيصله وک

  
  .وي ه څبه ه ټګه شي دي ، او د هغه تاثيرات او څ  ECTي چه ږه دوي فکر کوي چه تاسو نه پوهيدغه دا معني لري چ

 
د يوه مستقل     کارکونکي ي، د روغتون ړان د پاره فيصله وکځکه چيري دوي فکر کوي چه تاسو قادر نه يي چه د خپل 

سره تر تاسو سره او  د روغتون هغه کارکونکو اکډ مستقل  . وريګتنه کوي چه راشي او تا وښخه  غوڅ  (a SOAD)اکترډ
 .چه تاسو ته وپيژني خبري کوي

 
اکتر کوالي شي  ډي،  مستقل ړان د پاره فيصله وکځي چه تاسو قادر نه يي چه د خپل ړاکتر موافقه وکډکه چيري د مستقل 

دغه عاجل وي ،  تاسو ته فقط ر دا چه ګم .  يړدرک  ECTاجازه لري چه تاسو تهکارکونکي ي چه د روغتون ړموافقه وک
 .يړموافقه وکسره اکتر هغه ډي  که چيري مستقل ږ ورکول کيECTهغه وخت 

 
  خپلهکه چيري تاسوي ړدرک ECTي چه تاسو ته ړاکترنشي کوالي چه د روغتون د کارکونکو سره موافقه وکډالکن د مستقل 

، او ولري الندي و تر مقرراتدماغي ظرفيت د 2005و د پاره د  د نه نيولو او يا رد کولECTد مخه يوه کلکه قانوني فيصله د 
دغه  .تصميم ونيسي چه تاسو بايد هغه و نه نيسيکي ي چه ستاسو په غياب ږ هغوي ته چه اجازه ورکول کي کسان،ني نورځيا 

ه يوه تعين شوي  تاسو د پارياي وي،ړ د مدافع وکيالنو په يوه لست ورک نوم هغويد کسان کوالي شي هغوي وي چه تاسو 
 2005د روغتون کارکونکو کوالي شي چه تاسوته د  . خپله  پهارني د محکميڅ ، او يا د  له خواارني د محکميڅاستازي د 

 .يړدرک په باره کي نور معلومات ود دماغي ظرفيت د مقرارت
 

 حالت کييوه عاجل  په ي؟ږه پيشيڅ

   . موافقه و نلريد هغي سرهاکتر ډي که چيري تاسو او مستقل ي حتږکيرکول د ECT ، تاسو ته کي حالتپه يوه عاجل 
 

تاسو ژوند  ته نجات ورکوي، سول ډ په مستقيم ECTي چه ږ که چيري  دوي و پوهي چييږالکن دا په داسي حال کي اجرا کي
 .خه ژغوريڅ بد تر کيدو لهاو يا ستاسو  دماغي روغتيايي حالت 

 

 د تمرين کود

 کي اليحه د   د دماغي روغتيا چه د خلکو د دماغي ناروغي درمان کولنون کارکونکو تهدي چه د روغدلته د تمرين يوه کود 
ه ويلي دي کله چه دوي ستاسو د مواظبت په څکارکونکي مجبور دي چه کود  تر کتني الندي ونيسي چه کود  .مشوره ورکوي 

، که چيري تاسو ي ړتاسو ته د کتني د پاره درکپي ي چه د کود يوه کاړتاسو کوالي شي  پوشتنه وک . هکله تصميم نيسي
 . يړوغوا

 

 ه زه شکايت کوالي شم ؟ ګنڅ

وند ړا ستاسو د مواظبت او عالج په  کي چه په روغتون کيني شيانو د سرته رسولو  په بارهځي چه د ړکه چيري تاسو وغوا
 .يړحل کشي چه دوي قادر وي چه موضوع کيداي  . يړي سره خبري وکړي ، لطفَا د کارکونکو د يوه غړ شکايت وکدي،

 کوالي شي  د  و، چه تاسويړدرکهمدا راز دوي کوالي شي چه تاسو ته د روغتون د شکاياتو د طريقي په باره کي معلومات 
همدا رنکه دوي کوالي شي چه  .يږي چه د  داخلي حل په نامه ياديړکتنظيم  شکايات د هغه له الري خپلاستفادي نه په هغه 
 . يړخبري وکي ړوکي ګ په باره کي چه  هغوي کوالي شي  ستاسو شکايت ته رسيدوني خلکځوته د تاس
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د ي ، تاسو کوالي شي چه ړمرسته وکسره کوالي  چه تاسو طريقه نشي  و چه د روغتون د شکاياتهړککه چيري تاسو احساس 
او ي ، ږه استفاده کيګرنڅخه څاليحي روغتيا کمسيون نظارت کوي چه د دماغي  .يړشکايت وکله الري يوه مستقل کمسيون 
خه چه دوي په روغتون څد هغه وخت ناروغانو ته او دغه ده ه استفاده شوي ګپه صحح توهغي نه  چه اطمنان تر السه کوي
چه ي ړدرککوالي شي چه تاسوته يوه تشريح شوي نشريه کارکونکي د روغتون  . دهه شوي ه توجګکي دي  په صحح تو

  .  يړارتباط پيدا کسره ون ه کمسيګرنڅ
  

 زيادتر مرستي او معلومات

پوه شوي، د ياست چه تاسو په هغه کي نه وي  ني شيان ساتسو د مواظبت او عالج په باره کي ځکه چيري دلته 
ي چه ړي پوشتنه کړلطفَا د کارکونکو د يوه غ . يړمرسته وکتاسوسره ي کوشش کوي چه ړکارکونکو  يوه غ
ني شيان په دغه نشريه کي ستاسو دپاره واضح نه وي او يا  پوه نشي ځي که چيري ړشريح  وکستاسو د پاره ت

  .  ورکوي واب نهځورته تنه لري چه دغه نشريه ښاو يا که چيري تاسو بل پو

 

 .يړچا دپاره ورکبله نشريه يوه بل کاپي د يو دغي ي که چيري تاسو عالقمندي لري چه د ړتنه وکښلطفَا پو
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