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حکم تداوی در جامعه 

ب���ه خ���دم���ات م��داف��ع��ۀ ص��ح��ت روان�����ی دس��ت��رس��ی داش��ت��ه  �
باشید )تلفون:057 999 1800(. یک مدافع صحت روانی به طور 
خودکار در ظرف 7 روز ) 24 ساعت برای اطفال( با شما بعد ازان 

که مریض اجباری شدید تماس میگیرد.

معیوبیت  � و  صحت  خدمات  دفتر  ویا  روانی  صحت  خدمات  به 
)HaDSCO( ) تلفون: 583 813 1800( شکایت کنید.    

قرار  � نظر  تجدید  م��ورد  را  شما  کیس  روان��ی  صحت  دادگ���اۀ 
در ظرف  را  استماع  دادگاه جلسۀ  این  دهد)تلفون: 3900 6145(. 
5 هفته ) 10 روز برای اطفال( بعد ازان که مریض اجباری شدید 

ترتیب میدهد.

معلومات بیشتر
معلومات این جزوه در ارتباط با قوانینی است که در قانون صحت 
روانی مصوبۀ 2014 توضیح گردیده است. معلومات در مورد 

این قانون در جزوه های ذیل خالصه داده است:

ارجاع شدن به یک متخصص امراض روانی برای معاینه �

حکم تداوی داخل بستر �

حکم تداوی در جامعه �

معلومات برای مریضان داوطلب �

تحت تداوی قرار داشتن  برای یک مرض روانی  �

معلومات برای افراد حمایت شخصی �

افراد تعیین شده: چگونه تعیین کرد و این به چه معنا است. �

دسترس  در  زیر  موسسات  از  دیگر  های  جزوه 
است:

دادگاۀ صحت روانی �

خدمات حمایتی صحت روانی �

مرکز قانون صحت روانی �

مصوبۀ  روانی  صحت  قانون  مورد  در  بیشتر  معلومات  برای 
روانی:  صحت  کمیسیون  سایت  وب  از  دیگر  منابع  و   2014
شمارۀ   ب��ه  وی��ا  کنید  ب��ازدی��د   www.mhc.wa.gov.au

1200 6272 )08( زنگ بزنید.



چرا حکم تداوی در جامعه صادر گردید؟
اگر شما مورد حکم تداوی در جامعه قرار گرفته اید)فورم 5A (این به 
این علت است که یک متخصص امراض روانی شما را معاینه کرده 

و تصمیم گرفته است که:

شما دچار مرض روانی هستید که نیاز به تداوی دارد �

خطر قابل توجهی به خود شما یا شخص دیگری در صورتی که  �
تداوی نشوید وجود خواهد داشت

شما به آن اندازه صحتمند نیستید که بتوانید در مورد تداوی خود  �
تصمیم گیرید

ضرورت نیست که برای تداوی در شفاخانه بستر شوید  �

هیچ راهی کمتر محدود کننده تداوی به جزء از حکم تداوی در  �
جامعه وجود ندارد. 

حکم تداوی در جامعه برای شما چه معنا دارد؟
حکم تداوی در جامعه به این معنا است که شما میتوانید به زندگی خود 
در جامعه ادامه دهید ) طور مثال در خانه ویا در خوابگاه( اما شما 
یک مریض اجباری بوده و باید تداوی را که برای شما در نظر گرفته 

شده است قبول کنید. 

کم از کم ماۀ یک بار شما باید توسط متخصص امراض روانی ناظر 
خود ویا یک داکتر دیگر معاینه شوید. شما باید درین معاینات حاضر 
گردید. شما باید هدایات متخصص امراض روانی ناظر را دنبال کنید. 

این ها در شرایط حکم تداوی جامعه به شما تشریح شده اند.

اگر شما از حکم پیروی نکنید چه؟ 
اگر شما از حکم پیروی نکنید)طورمثال در قرار مالقات خود حاضر 
امراض  متخصص  و  نکنید(  دنبال  را  تداوی خود  ویا طرح  نگردید 
روانی شما تمام قدم های معقول را برداشته است تا شما را وادار به 
پیروی کند، درین صورت شما حکم تداوی جامعه را نقض کرده اید.

متخصص امراض روانی “ اطالع از نقض” را به شما خواهد داد که 
به شما میگوید که از حکم پیروی نکرده اید و برای این که پیروی 

کنید، چه باید بکنید. 

اگر هنوز هم پیروی نکنید، ممکن است “حکم حاضر شوید” به شما 
ارسال گردد که یک فورم خواهد بود که از شما میخواهد که به یک 
در یک زمان خاص  یا شفاخانه(  و  کلینیک  )مانند یک  محل خاص 
برای درمان خود بروید. اگر شما هنوز هم پیروی نکنید، یک افسر 
پلیس و یا یک افسر انتقال ممکن است فرستاده شود تا شما را به محلی 

که در آن جا به شما تداوی ارائه میگردد ببرد. 

حکم تداوی جامعه برای چه مدتی دوام خواهد کرد؟
حکم تداوی جامعه میتواند تا 3 ماه ادامه داشته باشد. آخرین روز حکم 

در فورم 5A نوشته میگردد که یک نقل آن به شما هم داده میشود. 

در آخرین هفتۀ حکم، متخصص امراض روانی ناظر تصمیم میگیرد 
متخصص  نه.  یا  پیداکند  ادامه  حکم  این  که  است  ضرورت  آیا  که 
امراض روانی میتواند حکم را تا 3 ماه ادامه دهد. حکم تداوی جامعه 
میتواند هر چند باری که  ضرورت باشد ادامه یابد، تا آن گاهی که 
شما به اندازۀ کافی بهبود یابید که دیگر نیاز به تداوی اجباری نباشد.

اگر به ادامۀ حکم در مورد خود موافق نیستید شما میتوانید از متخصص 
امراض روانی بخواهید که یک نظردیگر را از یک متخصص دیگر 
امراض روانی بخواهد. متخصص امراض روانی دیگر شما را در 
یا  یابد  ادامه  آیا حکم  که  بگیرد  ببیند و تصمیم  باید  ظرف 14 روز 
نه. اگر شما تقاضای نظر دیگر را بکنید اما به دست نیاورید، حکم 
نمیتواند ادامه یابد)مگر آنکه نظر دیگر به این علت داده نشده زیرا 
اید، که درین صورت حکم  شما در قرار مالقات خود حاضر نشده 

ادامه می یابد(.  

چگونه حکم تداوی جامعه پایان می یابد؟
حکم تداوی جامعه شما نمیتواند بیشترادامه یابد اگر:

تاریخ آن منقضی گردیده و ادامه نیافته است �

در هر وقتی که متخصص امراض روانی شما تصمیم بگیرد که  �
وضع شما به آن اندازه بهبود یافته است که حکم تداوی جامعه شما 

فسخ گردد.

نتیجه  � این  به  و  نموده  معاینه  را  شما  روانی  امراض  متخصص 
رسیده است که به تداوی در شفاخانه ضرورت دارید و حکم تداوی 

در شفاخانه را میدهد.

و  � داده  قرار  بررسی  مورد  را  شما  مسئلۀ  روانی  دادگاۀ صحت 
فیصله کرده است که دیگر ضرورت نیست که یک مریض اجباری 

باشید.

شما حق دارید که: 

در مورد حقوق خود معلومات به دست آورید و به سواالت شما  �
پاسخ داده شود

شخصی را به حیث نماینده معرفی کنید)جزوۀ اشخاص نماینده را  �
ببینید( 

در برنامه های تداوی، حمایت و مرخص کردن از شفاخانه سهم  �
بگیرید

حریم خصوصی شما و رازداری حفظ گردد �

است  � این حق ممکن  باشید)  داشته  دسترسی  تان  به سوابق طبی 
محدود گردد(

از یک متخصص امراض روانی دیگر نظر بگیرید – شما میتواند  �
از متخصص امراض روانی خود ویا   سرمتخصص امراض روانی 

) تلفون: 4462 9222 ( بخواهید که ترتیب آنرا بدهد.
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