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Особље ће вас контакрирати да вам да те 
информације осим ако психијатар пацијента 
не одлучи да давање одређених информација 
и укључивање вас у одређене ситуације није у 
најбољем интересу пацијента.

Ви можете да престанете да будете номинована 
особа у свако време тако што ћете пацијенту 
писмено саопштити, и потписати, да нећете 
даље да будете његова номинована особа. 
Такође морате обавестити особље да више нисте 
номинована особа.

Као номинована особа ви сте једна од  
пацијентових лица за личну подршку и имате иста 
права као пацијентов неговатељ или ужи члан 
породице.

Да сазнате  више о правима лица за личну 
подршку погледајте брошуру са насловом  
ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ЛИЦА ЗА ЛИЧНУ ПОДРШКУ.

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. 



Улога неговатеља и ужих чланова породице 
је веома призната и они имају право да буду 
информисани и укључени у  третман и негу 
пацијента.

У вашем  животу  може постојати неко  (на пример 
пријатељ) ко није ваш неговатељ или  ужи члан 
породице али је вама важно да та особа има улогу 
у вашем третману и нези.

Ви можете такву особу учинити вашом 
номинованом oсобом што то ће тој особи дати 
исту улогу, права и статус коју имају неговатељ 
или ужи члан породице.

Улога ваше номиноване особе
Улога ваше номиноване особе је да помогне тако 
што ће осигурати да док сте пацијент ваша права 
буду поштована а ваши интереси и жеље узети у 
обзир.

Ваша номинована особа је обично укључена у ваш 
третман и негу укључујући разматрање опција за 
третман и негу и пружање подршке.

Ваша номинована особа  ће, такође, добити 
информације о:

 �  Вашој менталној болести, опцијама за третман 
и негу и о томе како реагујете на сваки од 
третмана који вам је дат

 �  На основу чега је издат налог за недобровољно 
лечење

 �  Које услуге су вам на располагању 

Ваша номинована особа неће бити информисана/
укључена у одређеним ситуацијама  ако 
психијатар сматра да је то није у вашем најбољем 
интересу.

Ко може направити номинацију
Свака особа, укључујући и децу, може некога 
учинити номинованом особом. Међутим, ви морате 
разумети шта је номинација и шта она значи.

Кога можете номиновати
Можете замолити кога год желите да буде ваша 
номинована особа.  Особа мора бити старија од 
18 година и мора прихватити номинацију. Можете 
имати само једну номиновану особу у исто време. 

Како направити номинацију
Да бисте направили номинацију морате да 
попуните формулар 12А – Наименовање  
номиноване особе. Можете да замолите особље 
да вам дају формулар или га можете скинути са 
www.mhc.wa.gov.au.

И ви и ваша номинована особа 
морате потписати формулар и оба                                                                          
потписа морају бити стављена пред сведоком. 
Између осталих,  овлашћени да буду сведоци 
су: медицински стручњак, сестра, фармацеут, 
наставник и нотар. Пуну листу можете наћи на:  

http://www.courts.dotag.wa.gov.au/_files/Professions_
witness_statutory_declarations.pdf

Морате обавестити о номинацији сервис који вам 
пружа третман.  Члан особља ће направити копију 
вашег формулара за номинацију и приложити га у 
вашу медицинску документацију.

Како се номинација може окончати
Уз остала ваша права да будете обавештени :

1.  Можете окончати номинацију у било које време 
и на било који начин  (на пример тиме што 
ћете рећи особљу да та особа није више ваша 
номинована особа)

2.  Такође, можете да окончате номинацију тиме 
што ћете направити нову номинацију. За то 
морате попунити нови формулар 12А.

3.  Ваша номинована особа може да се повуче из 
било којих разлога. Он или она мора то учинити 
писмено.

4.  Трибунал за ментално здравље може окончати 
номинацију ако процени да номинована особа 
није у стању да обавља своју улогу или да има 
негативан утицај на вас.

Информације за номиноване особе
Као номинована особа, ваша улога је да помажете 
особи која је направила номинацију тиме што ћете 
осигурати да права те особе буду испоштована и 
да док је пацијент  интереси и жеље те особе  буду 
узети у обзир .

Ви сте се сложили да будете номинована особа 
тиме што сте потписали формулар 12А.

Као номинована особа ви имате право да добијете 
информације и да будете укључени у све што се 
односи на пацијентов треман и негу.
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