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Третман

Додатне информације

Током процеса упућивања може вам бити
понуђен третман, на пример лекови, и ви можете
одабрати да ли ћете га прихватити или одбити.
Међутим, ако одбијете а особље сматра да је
третман неопходан да би се спасао ваш живот
или да се спречи да проузрокујете физичку штету
себи или другима, третман ће вам бити дат без
вашег пристанка. То се зове хитни психијатриски
третман.

Информације у овој брошури се односе на акте
утврђене Законом о менталном здрављу из
2014. Информације о овом Закону су сумиране
у следећим комплетима брошура

Ваша права за време упута
 Имате права да добијете информације о вашим
правима, да вам се одговори на сва питања и
да у потпуности будете обавештени о било ком
третману који вам се понуди.
 Ако сте приведени, имате права да
контактирате друге особе укључујући вашег
неговатеља или члана породице.
 Имате права на приватност и поверљивост.
 Имате права да потражите помоћ од
Заступничког сервиса за ментално Здравље.
Ово је бесплатна и независна услуга
( т. 1800999057)
 Ако сте нечим незадовољни, имате права да се
жалите Сервису за ментално здравље. Такође
можете да се жалите Канцеларији за жалбе при
Сервису за здравље и инвалидност (HaDSCO)
( т. 1800813583)

 Када сте упућени код психијатра на преглед
 Друштвени налози за третман
 Налози за лечење у заједници
 Информације за добровољне пацијенте

КАДА СТЕ
УПУЋЕНИ
ПСИХИЈАТРУ
НА ПРЕГЛЕД

 Добијање третмана за менталну болест
 Информације за лица за личну подршку
 Номиноване особе – како направити
номинацију и шта то значи

Друге брошуре можете добити од:
 Трибунала за ментално здравље
 Заступничког сервиса за ментално здравље
 Правног центра за ментално здравље
За више информација о Закону о менталном
здрављу и друге материјале, посетите веб
страницу Комисије за ментално здравље:
www.chc.wa.gov.au.
или назовите (08) 6272 1200

This document can be made available in other
languages and alternative formats on request.
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Упут на формулару 1А је налог
по основу Закона о менталном
здрављу из 2014. да идете на
преглед код психијатра.
Ова брошура вам даје
информације о томе која су ваша
права и шта можете очекивати ако
добијете упут на формулару 1А.

КАДА СТЕ УПУЋЕНИ
ПСИХИЈАТРУ НА ПРЕГЛЕД
Упут на формулару 1А је различит од обичног
упута за консултацију са специјалистом који даје
лекар опште праксе. Упут на формулару 1А је
налог по основу Закона о менталном здрављу из
2014. да идете на преглед код психијатра
Упут на формулару 1А сте добили зато што је
лекар или високо квалификовани менталноздравствени радник такозвани ОВЛАШЋЕНИ
ментално-здравствени радник , проценио и
одлучио да вам је можда потребан недобровољни
психијатриски третман. Једино психијатар може
да одлучи да ли вам је потребан недобровољни
психијатриски третман а лекар, односно
здравствени радник даје упут на формулару 1А за
преглед код психијатра.

Шта значи овај упут
Упут на формулару 1А важи три дана, али
може бити продужен до 6 дана у ванградским
подручјима.
Ако имате упут на формулару 1А морате ићи на
преглед код психијатра у месту које је назначено
на упуту. Ако је потребно, доктор/здравствени
радник може да вас притвори да би био сигуран да
ћете отићи на место прегледа. Он или она такође
може да ангажује службеника за транспорт или
полицајца да вас одведе на преглед ако не постоји
безбедна алтернатива.
Када једном стигнете на место прегледа не можете
отићи док вас психијатар не прегледа (осим ако
не чекате више од 24 сата, у ком случају можете
отићи).

Психијатријски преглед
Психијатар ће вас прегледати тако што ће причати
са вама и постављати вам питања. Ако је потребно
биће ангажован и тумач. У неким руралним
подручјима, преглед може бити урађен и преко
видео везе.
Ако сте Абориџин или становник Torres Strait
острва, преглед се може урадити помоћу
абориџинског службеника или службеника за
ментално здравље са Torres Strait острва, и/или
неких значајних чланова ваше заједнице.
Да одлучи да ли вам је потребан недобровољни
третман који није на добровољној бази, психијатар
ће током прегледа узети у обзир следеће
критеријуме:
 Дали имате менталну болест која захтева
третман
 Дали постоји значајан ризик по вас или за неку
другу особу ако се не лечите

 Треба да будете недобровољни пацијент и
бићете лечени у болници. Психијатар ће издати
налог за стационарни третман (формулар 6А
или 6Б) и бићете примљени у болницу.
 Треба да будете недобровољни пацијент али
не морате ићи у болницу него можете бити
лечени у друштву. Психијатар ће издати налог
за третман у друштву (формулар 5А) и бићете
обавештени о времену и месту вашег првог
прегледа.
Ако је преглед обављен у болници која прима
недобровољне пацијенте ( за разлику од
амбуланте или службе за хитну помоћ) , психијатар
може да одложи доношење горе наведених одлука
на 72 сата од времена када сте стигли у болницу
да би се урадили додатни прегледи.
Ваш неговатељ, члан уже породице или лице које
вам пружа помоћ биће обавештени о било којој
одлуци коју психијатар донесе.

 Дали сте довољно доброг здравља да можете
сами да донесете одлуку о лечењу

Процена доктора/стручњака

 Дали постоји мање ограничавајући начин да
вам се обезбеди лечење осим недобровољног
третмана

Упут за психијатриски преглед

Психијатриски преглед и одлука:

Одлуке психијатра
После разговора са вама и разматрања
критеријума, психијатар може донети једну од
следећих одлука:
 Нема потребе да будете недобровољни
пацијент и мора вам се дозволити да идете
(ви и поред тога можете да пристанете да
будете лечени као добровољни пацијент).
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