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 Приступу Заступничком сервису за ментално
здравље (т. 1800 999 057) . Заступник
за ментално здравље ће вас аутоматски
контактирати у року од 7 дана (24 сата када
су у питању деца) од момента када постанете
недобровољни пацијенат.

Додатне информације

 Да се жалите вашој служби за ментално
здравље или Канцеларији за жалбе Службе
за здравље и инвалидност (ХаДСЦО) )
(т. 1800813583)

 Када сте упућени психијатру на преглед

 Да ваш случај размоти Трубунал за ментално
здравље (т. 08 61453900). Трибунал ће
заказати саслушање у року од 5 недеља (10
дана ако су у питању деца) од момента када
постанете недобровољни пацијенат.

Информације у овој брошури се односе на
одредбе садржане у Закону о менталном
здрављу из 2014. Информације о закону су
сумиране у следећим комплетима брошура:
 Налози за третман за стационарне
пацијенте

ДРУШТВЕНИ
НАЛОГ ЗА
ТРЕТМАН

 Друштвени налози за третман
 Информације за добровољне пацијенте
 Добијање третмана за менталну болест
 Информације за лица за личну подршку
 Номиноване особе: како направити
номинацију и шта то значи

Друге брошуре се могу набавити
код:
 Трибунала за ментално здравље
 Заступничке службе за ментално здравље
 Правног центра за ментално здравље
За више информација о Закону о менталном
здрављу из 2014. и друге ресурсе, посетите
веб страницу Комисије за ментално здравље:
www.mhc.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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Друштвени налог за третман
(формулар 5А) је налог да вам се пружи
третман као недобровољном пацијенту
у друштву, издат на основу Закона о
менталном здрављу из 2014.
Ова брошура вам пружа информације о
томе која су ваша права и шта можете
очекивати ако сте добили друштвени
налог за третман.

ДРУШТВЕНИ НАЛОГ ЗА ТРЕТМАН

Зашто је издат друштвени налог за
третман
Ако сте под друштвеним налогом за третман
(формулар 5А) то је зато што је вас је прегледао
психијатар и одлучио да:
 Имате менталну болест која захтева лечење
 Aко не добијете третман за вас или неку другу
особу постоји значајан ризик
 Нисте довољно доброг здравља да би сами
могли да донесете одлуку о третману

Ваш ће вам психијатар дати Упозорње о прекршају,
које ће вас обавестити да се нисте придржавали
налога и шта треба да урадите да то исправите.
Ако се и даље не придржавате биће вам послат
Захтев за присуство , а то је формулар којим се
налаже да одете на третман на одређено место
( на пример у клинику или у болницу) у одређено
време. Ако се и даље не придржавате налога,
полицијски службеник или транспортни службеник
могу бити послати да вас покупе и одвезу на место
где ћете добити третман.

Колико траје друштвени налог за
третман
Ваш друштвени налог за третман ће престати да
важи ако:
 Прође његов рок трајања и не буде продужен,
или
 Oног момента кад психијатар одлучи да сте
довољно доброг здравља да се друштвени
налог за третман прекида, или
 Психијатар на основу прегледа одлучи да вам
треба болнички третман и напише налог за
стационарно лечење, или

 Не морате бити примљени у болницу да бисте
добили третман

Колико дуго траје Друштвени налог
за третман

 Не постоји мање ограничавајући начин да
вам се пружи третман него путем друштвеног
налога за третман

Друштвени налог за третман може да траје до три
месеца. Последњи дан налога биће назначен на
формулару 5А чији примерак ћете добити.

 Трибунал за ментално здравље преиспита ваш
случај и одлучи да више не треба да будете
недобровољни пацијент.

У току последње недеље налога ваш надлежни
психијатар ће одлучити да ли налог треба да буде
продужен. Психијатар може да продужи налог до
три месеца. Друшвени налог за третман може се
продужавати више пута, све док нисте довољно
доброг здравља да вам више није потребан
недобровољни третман.

Ви имате право :

Шта за вас значи друштвени налог
за третман
Друштвени налог за третман значи да можете и
даље да живите у друштву (на пример у дому
или у хостелу) , али сте недобровољни пацијент и
морате прихватити третман који је за вас одређен.
Ваш надлежни психијатар или неки други
здравствени радник ће вас прегледати најмање
једном месечно и на те прегледе морате ићи.
Морате се придржавати свих упутстава које
вам да надлежни психијатар. Она су наведена у
условима вашег Друштве налога за третман.

Шта ако се не придржавате налога
Ако се не придржавате налога, (на пример не
долазите на прегледе или не пратите утврђени
третман) а ваш је психијатар преузео све разумне
кораке да вас убеди да га се придржавате, онда
кршите друштвени налог за третман.

Ако се не слажете с тим да вам се налог продужи,
можете тражити од вашег психијатра да прибави
мишљење другог психијатра. Други психијатар вас
мора прегледати у року од 14 дана и одлучити да
ли ће се налог продужити или не. Ако сте тражили
друго мишљење а нисте га добили, налог не може
бити продужен (осим ако друго мишљење није
прибављено зато што нисте дошли на преглед, и у
том случају се налог продужава) .

 Да добијете информације о вашим правима и
одговоре на сва питања
 Да наименујете номиновану особу ( погледајте
брошуру о номинованим особама)
 Да учествујете у одређивању вашег третмана,
плана подршке и отпуштања
 На приватност и поверљивост
 На приступ вашим медицинским подацима (ово
право може бити ограничено)
 На додатно мишљење другог психијатра
– можете тражити од вашег психијатра или
главног психијатра (т. 08 9222 4462) да то
организује

