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 اموال خود را هنگامی که در شفاخانه اید محفوظ نگهدارید

معلومات بیشتر

 از یک متخصص امراض روانی دیگر نظر بگیرید – شما میتواند
از متخصص امراض روانی خود ویا رئیس متخصص امراض روانی
( تلفون ) 9222 4462 :بخواهید که ترتیب آنرا بدهد.

معلومات این جزوه در ارتباط با قوانینی است که در قانون صحت
روانی مصوبۀ  2014توضیح گردیده است .معلومات در مورد
این قانون در جزوه های ذیل خالصه داده است:

 ب��ه خ��دم��ات مدافعۀ صحت روان���ی دسترسی داش��ت��ه باشید
(تلفون .)1800 999 057:یک مدافع صحت روان��ی به طور
خودکار در ظرف  7روز (  24ساعت برای اطفال) با شما بعد ازان
که مریض اجباری شدید تماس میگیرد.

 ارجاع شدن به یک متخصص امراض روانی برای معاینه

 به خدمات صحت روانی ویا دفتر خدمات صحت و معیوبیت
( ( )HaDSCOتلفون )1800 813 583 :شکایت کنید.
 دادگ���اۀ صحت روان��ی کیس شما را م��ورد تجدید نظر قرار
دهد(تلفون .)08 6145 3900 :این دادگاه جلسۀ استماع را در ظرف
 5هفته (  10روز برای اطفال) بعد ازان که مریض اجباری شدید
ترتیب میدهد.

حکم تداوی مریض در
شفاخانه

 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 میتوان تعیین کرد و این به چه معنا
است.

جزوه های دیگر از موسسات زیر در دسترس
است:
 دادگاۀ صحت روانی
 خدمات حمایتی صحت روانی
 مرکز قانون صحت روانی
برای معلومات بیشتر در مورد قانون صحت روانی مصوبۀ
 2014و منابع دیگر از وب سایت کمیسیون صحت روانی:
 www.mhc.wa.gov.auب��ازدی��د کنید وی��ا ب��ه شمارۀ
 )08( 6272 1200زنگ بزنید.
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حکم ت��داوی مریض در شفاخانه (ف��ورم 6A
یا  )6Bیک حکمی است تحت قانون صحت
روانی مصوبۀ  2014برای شما که به عنوان
یک مریض اجباری در شفاخانه باید تحت تداوی
قرار گیرید.
این جزوه به شما در مورد حقوق شما و در
صورتی که مورد حکم تداوی در شفاخانه قرار
گیرید ،آنچه را که می توانید انتظار داشته باشید
معلومات میدهد.

حکم تداوی مریض در شفاخانه

چرا حکم تداوی در شفاخانه صادر گردید؟

آیا میتوانید در مورد تداوی خود نظر بدهید؟

چگونه حکم تداوی در شفاخانه پایان می یابد؟

اگر شما مورد حکم تداوی در شفاخانه قرار گرفته اید (فورم  6Aیا
 )6Bاین به این علت است که یک متخصص امراض روانی شما را
معاینه کرده و تصمیم گرفته است که:

قبل از دادن تداوی همیشه رضایت شما خواسته میشود .اما مریض
اجباری بودن به این معنی است که اگر ضرورت شود بدون رضایت
شما هم میتوان شما را تداوی کرد .تیم معالج شما خواسته های شما
را هنگام تصمیم گیری در بارۀ تداوی شما مورد توجه قرار میدهد
وشما در ایجاد پالن تداوی ،حمایت و مرخصی از شفاخانه نیز دخیل
خواهید بود.

زمانی که شما مریض هستید ،هر لحظه متخصص امراض روانی
میتواند تصمیم بگیرد که:
 بیشتر ازین ض��رورت نیست که مریض اجباری باشید وشما
میتوانید که یا به عنوان مریض داوطلب در شفاخانه بمانید یا شفاخانه
را ترک کنید.

آیا اجازه دارید که شفاخانه را ترک کنید؟

 حاال میتوانید تحت تداوی در جامعه در تحت حکم تداوی جامعه
قرار گیرید

 شما دچار مرض روانی هستید که نیاز به تداوی دارد
 خطر قابل توجهی به خود شما یا شخص دیگر در صورت عدم
تداوی وجود خواهد داشت
 شما به آن اندازه صحتمند نیستید که بتوانید در مورد تداوی خود
تصمیم گیرید
 تداوی در جامعه یک گزینۀ عملی تحت این شرایط نیست
 هیچ راهی کمتر محدود کنندۀ تداوی به جزء از حکم تداوی در
شفاخانه وجود ندارد.

حکم تداوی در شفاخانه برای شما چه معنا دارد؟
حکم تداوی در شفاخانه به این معنا است که:
 شما در شفاخانه ای که در حکم نام برده شده است بستر میگردید
 شما در آن شفاخانه به خاطر مرض روانی خود تحت تداوی قرار
میگیرید
 تا هنگامی که حکم تداوی در شفاخانه پایان نیافته است شما اجازه
ندارید که شفاخانه را ترک کنید( مگر این که مرخصی به شما داده
شود)
فرق بین فورم  6Aو  6Bنوع شفاخانه است که شما درآن بستر
میشوید.
از فورم  6Bتنها در صورتی استفاده میگردد که صحت جسمی شما
در معرض خطر جدی بوده وضرورت به این است که در شفاخانه ای
بستر گردید که بتواند مرض جسمی شما را نیز مداوا کند.

شما لزوما وقت خود را در یک بخش قفل شده سپری نه میکنید ،با این
حال ،شما نمی توانید شفاخانه را بدون اجازه ترک کنید .اگر ترک کنید
یکی از کارمندان ،مامور انتقال ویا پولیس میتواند شما را به شفاخانه
برگرداند.
میتوانید از متخصص ام��راض روان��ی خود مرخصی از شفاخانه
بخواهید .ممکن است متخصص امراض روانی به این خواست شما
موافقه کند در صورتی که این به بهبودی شما کمک کند و بیرون
بودن از شفاخانه برای شما محفوظ باشد .وی قبل از همه با فرد
مراقبت کننده /خانوادۀ شما درین مورد مشوره خواهد کرد .شما در
ختم مرخصی خود باید به شفاخانه برگردید .اگر برنگردید یکی از
کارمندان ،مامور انتقال ویا پولیس میتواند شما را به شفاخانه برگرداند.

حکم تداوی در شفاخانه چند مدت طول میکشد؟
حکم تداوی در شفاخانه میتواند تا  21روز برای بالغان و  14روز
برای اطفال ( زیر  18سال) ادامه یابد.
در آخرین هفتۀ حکم متخصص امراض روانی باردیگر شما را معاینه
میکند تا تصمیم گیرد که آیا ضرورت به ادامۀ حکم وجود دارد.
متخصص امراض روانی میتواند حکم را تا  3ماه برای بالغان و
 28روز برای اطفال ادامه دهد .این حکم میتواند هر چند باری که
ضرورت باشد ادامه یابد ،تا آن گاهی که شما به اندازۀ کافی بهبود یابید
که نیاز به تداوی اجباری در شفاخانه نباشد.

شما بایداز شفاخانه مرخص شوید و اجازه بدهد که بروید اگر:
 حکم تداوی در شفاخانه پایان یابد و ادامه نیابد
 دادگاۀ صحت روانی مسئلۀ شما را مورد بررسی قرار داده و
فیصله کرده است که دیگر ضرورت نیست که یک مریض اجباری
در شفاخانه باشید.

شما حق دارید که :
 در مورد حقوق خود معلومات به دست آورید و به سواالت شما
پاسخ داده شود
 بعد از داخل شدن به شفاخانه از نظر جسمی معاینه شوید
 مصاحبه با یک متخصص امراض روانی داشته باشید
 شخصی را به حیث نماینده معرفی کنید
 پالن تداوی ،حمایت و مرخص شدن از شفاخانه
 با افراد ذریعه نامه ،تلفون یا الکترونیکی تماس گیرید ،و بازدید
شوید (این حق ممکن است در یک شفاخانۀ مجاز محدود گردد)
 حفظ حریم خصوصی شما و رازداری
 به سوابق طبی تان دسترسی داشته باشید( این حق ممکن است
محدود گردد)

