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Налог за стационарно лечење  
(формулар 6А или 6Б) је налог по 
основу Закона о менталном здрављу 
из 2014, којим ви добијате третман као 
недобровољни болнички пацијент. 

Ова брошура вам пружа информације о 
томе која су ваша права и шта можете 
очекивати ако сте добили налог за 
стационарно лечење. 
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НАЛОЗИ ЗА СТАЦИОНАРНО ЛЕЧЕЊЕ

 �  Имате план за третман, подршку и план за 
оптуштање

 �  Контактирате друге особе поштом, телефоном 
или електронски, да примате посете  (ово право 
може бити ограничено у овлашћеној болници)

 �  На приватност и поверљивост

 �  На приступ вашој медицинској документацији  
(ово право може бити ограничено) 

 �  Да вам се личне ствари чувају на сигурном док 
сте у болници

 �  На додатно мишљење другог психијатра – 
можете тражити од вашег психијатра или 
главног психијатра (т. 08 9222 4462)  да то 
организује 

 �  На помоћ Заступничког  сервиса за ментално 
здравље  (т. 1800 999 057). Заступник 
за ментално здравље ће вас аутоматски 
контактирати у року од  7 дана  (24 сата када 
се ради о деци) од момента када постанете 
недобровољни пацијент.

 �  Да се жалите вашем Сервису за ментално 
здравље или Канцеларији за жалбе Сервиса 
за здравље и  инвалидност  (HaDSCO) 
(т. 1800 813583)

 �  Да  Трибунал за ментално здравље преиспита 
ваш случај  (т. 08 61453900). Трибунал ће 
заказати саслушање у року од 5 недеља.
(10 недеља за децу) од момента кад  постанете 
недобровољни пацијенат.

Додатне информације
Информације у овој брошури односе се на 
одредбе наведене у Закону о менталном 
здрављу из 2014. Информације о Закону су 
сумиране у следећим комплетима брошура:

 � Када сте упућени психијатру  на преглед

 �  Налози за стационарно лечење

 �  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

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 Закона о 
Менталном Здрављу од 2014 и друге ресурсе, 
посетите веб страницу Комисије за Ментално 
Здравље:  www.mhc.wa.gov.au   
или назовите (08) 6272 1200. 



Зашто је издат налог за стационарно 
лечење?
Ако сте добили налог за стационарно лечење 
(формулар 6А или 6Б) то је зато што вас је 
прегледао психијатар и одлучио да:

 �  Имате менталну болест која захтева лечење

 �  Постоји значајан ризик по вас или по неку другу 
особу ако не добијете третман

 �  Нисте довољно доброг здравља да бисте могли 
сами да донесете одлуку о третману

 �  Третман у друштву није добра опција у датим 
околностима

 �  Не постоји мање ограничавајући начин да вам 
се пружи третман осим налога за стационарно 
лечење

Шта за вас значи налог за 
стационарно лечење?
Налог за стационарно лечење значи да:

 �  Ћете бити примљени у болницу која је 
наведена у налогу

 �  Ћете добити третман за вашу менталну болест 
у тој болници

 �  Неће вам бити дозвољено да напустите 
болницу док траје налог за стационарно 
лечење (осим ако вам се не одобри одсуство).

Разлика између формулара 6А и 6Б је у типу 
болнице у коју сте упућени.

Формулар 6Б се употребљава једино ако је ваше 
физичко здравље угрожено и морате бити у 
болници у којој може да се третира ваше физичко 
стање.

Да ли можете да утичете на третман 
који добијате?
Од вас ће се увек тражити сагласност  (пристанак) 
пре него што вам се да третман. Међутим, то 
што сте недобровољни пацијенат значи да, ако 
је то потребно, може да вам се да третман без 
ваше сагласности.  Ваш тим за третман ће узети у 
обзир ваше жеље када доноси одлуку о третману 
који добијате и ви ћете такође бити укључени у 
одређивање  вашег третмана, подршке и плана 
отпуштања.

Да ли смете да напустите болницу?
Не мора да значи да ћете бити у закључаном 
одељењу али ипак не смете напустити болницу 
без дозволе.  Ако је напустите, особљe, 
транспортни службеник или полиција вас могу 
вратити у болницу. 

Можете тражити од вашег психијатра да вас 
пусти на одсуство из болнице. Психијатар може 
да се сложи ако ће то  помоћи вашем опоравку 
и ако је безбедно да будете ван болнице.  Он 
или она се морају најпре консултовати са вашим 
неговатељем/породицом. Морате се вратиту у 
болницу када вам се одсуство заврши. Ако се не 
вратите, болничко особље, транспортни службеник 
или полиција вас могу вратити у болницу. 

Колико дуго траје налог за 
стационарно лечење?
Налог за стационарно лечење може да траје до 
21 дан за одрасле и 14 дана за децу (испод 18 
година) .

Током последње недеље налога поново ће вас 
прегледати психијатар и одлучити да ли налог 
треба да буде продужен. Психијатар може да 
продужи налог до 3 месеца за одрасле и до 28 
дана за децу. Налог се може продужити онолико 
пута колико је потребно док не будете довољно 
доброг здравља да вам више није потребан 
недобровољни третман у болници. 

Како се окончава  налог за 
стационарно лечење?
Док сте пацијент психијатар може у било које 
време да одлучи да;

 �  више не треба да будете недобровољни 
пацијент и да можете или да останете као 
добровољни пацијенат или да напустите 
болницу

 �  тада можете добити третман у друштву по 
Друштвеном налогу за третман

Ви морате бити отпуштени и мора вам се се 
дозволити да одете ако:

 �  ваш налог за стационарно лечење истекне а  
није продужен, или

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

Ви имате право да:
 �  Добијете информације о вашим правима и 

одговоре на сва ваша питања

 �  Добијете физикални преглед након пријема у 
болницу

 �  Разговарате са психијатром

 �  Да изаберете номиновану  особу

НАЛОЗИ ЗА СТАЦИОНАРНО ЛЕЧЕЊЕ


