ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБЕ ЗА ЛИЧНУ
ПОДРШКУ
 Будете укључени у и да добијате информације
о третману и нези особе коју подржавате
 Будете консултовани пре него се одобри
одсуство особи коју подржавате
 Захтевате даља мишљења у име особе коју
подржавате
 Добијате информације о било каквим
ограничењима слободе комуникације те особе
 Имате поверљиву комуникацију са особљем
 Тражите ревизију пацијентовог недобровољног
статуса код Трубунала за ментално здравље
(т. 08 61453900)
 Будете обавештени о апликацијама или
саслушањима Трибунала за ментално здравље
 Трубунал за ментално здравље саслуша ваше
ставове
 Да представљате неку особу или да будете
представљани пред Трубуналом за ментално
здравље
 Поднесете жалбу Сервису за ментално
здравље или Канцеларији за жалбе Сервиса
за здравље и инвалидност ( HaDSCO)
(т. 1800 813 583) у случају да нисте задовољни.

Government of Western Australia
Mental Health Commission

Додатне информације
Информације у овој брошури односе се на
одредбе наведене у Закону о менталном
здрављу из 2014. Информације о Закону су
сумиране у следећем комплету брошура:
 Када сте упућени психијатру на преглед
 Налог за стационарно лечење
 Друштвени налози за третман
 Информације за добровољне пацијенте

ИНФОРМАЦИЈЕ
ЗА ЛИЦА
ЗА ЛИЧНУ
ПОДРШКУ

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

Остале брошуре се могу добити
од:
 Трибунала за ментално здравље
 Заступничког сервиса за ментално здравље
 Правног центра за ментално здравље
За више информација у вези са Законом
о менталном здрављу из 2014. и другим
ресурсима, посетите веб страницу Комисије за
ментално здравље: www.mhc.wa.gov.au
или назовите (08) 6272 1200.
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Лице за личну подршку можете
бити aко сте неговатељ, члан уже
породице, родитељ, старатељ или
особа номинованa од стране некога
ко је на психијатријском лечењу.
Ова брошура пружа информације о
вашој улози и о вашим правима.

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБЕ ЗА ЛИЧНУ
ПОДРШКУ

Ко је лице за личну подршку?

Које ћете информације добити?

Сматра се да сте лице за личну подршку пацијенту
ако сте њихов:

Као лице за личну подршку имате право да о
особи којој пружате подршку добијете следеће
информације:

 Неговатељ (неко ко није плаћен и пружа сталну
негу пацијенту)
 Члан уже породице (рођак који пружа сталну
негу пациjенту)
 Родитељ или старатељ детета
 Старетељ или трајан старатељ одраслом
човеку
 Номинована особа (неко кога је пацијент
формално номиновао путем формулара 12А).

Која је ваша улога?
Имате право да будете укључени у лечење и негу
особе којој пружате подршку, укључујући:
 Разматрање опција за лечење и негу
 Пружање подршке особи и
 Припремање и ревидирање њиховог лечења,
подршке и плана за отпуштање из болнице
Можете рећи особљу до које мере бисте хтели да
будете укључени.
Важно је да када пружате подршку некој особи
поштујете искуство и стручност особља за
ментално здравље. лице за подршку треба да
буду добро информисана и од стране пацијента
и од стране особља да би се се могле донети
уравнотежене одлуке.

 Ментална болест због које је на лечењу, опције
за третман, и реакције на пружени третман
 На основу чега је донет налог за стационарно
лечење или друштвени налог за третман
 Све ситуације у којима су коришћене изолација
или телесно ограничење и
 Услуге које су јој на располагању.
Особље ће се потрудити да контактира или вас
или неко друго лице за личну подршку како би
вам дали ове информације. Ако особа за коју се
бринете има више неговатеља и лице за личну
подршку, једна од тих особа је можда већ добила
информације.

Када се може десити да не будете
информисани или укључени?
У принципу, добровољни пацијент може да
одлучи да ли се слаже да његова лица за
подршку буду информисана и укључена. Међутим
ако добровољни пацијенат није довољно
доброг здравља да донесе одлуку ви ћете бити
информисани или укључени сем ако то није у
најбољем интересу пацијента.
У већини случајева, особље ће информисати
и укључити лица за подршку недобровољног
пацијента. Изузеци су:

Догађаји о којима се oбавезно
обавештава
Осим што имате право да будете информисани/
укључени, најмање још једно лице за подршку
мора бити обавештено сваки пут када се лицу
којем пружате подршкуе деси следеће :
 Када се налог за притвор, налог за стационарно
лечење или друштвени налог за третман изда
или опозове (поништи), или када му истекне
важност.
 Када је , након прегледа психијатра, било какав
други налог издат
 Када се отпусти из притвора
 Када се изда налог за транспорт
 Када се пребацује из једне болнице у другу
 Када је одсутан без дозволе, када му се
одобри одсуство из болнице или се одсуство
продужава, варира или поништава.
 Када им се даје хитан не-психијатриски третман
док су под налогом за стационарно лечење.
Ви (или неко друго лице за подршку) бићете
информисани о овим догађајима чак и ако се
особа коју подржавате са тим не слаже. Једини
изузетак је када то није у најбољем интересу те
особе, или када и поред напора особља нико није
могао да буде контактиран.

Ви имате право да :

 Ако то није у најбољем интересу
недобровољног пацијента, или

 Добијете информације о вашим правима и
правима особе коју подржавате

 Ако се недобровољни пацијенат не слаже
да ви будете информисани или укључени, а
психијатар одлучи да је он способан да донесе
ту одлуку и да је она разумна.

 Особље разгледа Ваше мишљење
 Будете информисани о догађајима о којим се
обавезно обавештава

