சமூக சிகிச்சச விதிமுசைகள்

பின்வருவனவற்ைிற்கு உங்களுக்கு
உாிசையுண்டு:

 உங்கள் உாிசைகள் பற்ைிய தகவல்கசளப்
பபறுவதற்கும், உங்கள் நகள்விகளுக்குப் பதில்
அளிக்கப்படவும்

 நீங்கள் விரும்பியவசர நியைிக்கவும் (நீங்கள்
நதர்ந்பதடுப்பவர்கள் பிரசுரத்சதப் பார்க்கவும்)

 உங்களது சிகிச்சச, ஆதரவு, பவளிநயறும் திட்டத்தில்
பங்குபபைல்

 தங்களுக்குாியதும் அந்தரங்கைானதும்
 உங்கள் ைருத்துவ அைிக்சகசயப் பார்சவயிடல் (இந்த
உாிசை ைட்டுப்படுத்தப்படலாம்)

 இன்பனாரு ைனநநாய் ைருத்துவாின் நைலதிக கருத்து இதசன ஒழுங்குபசய்ய உங்கள் ைன நநாய் ைருத்துவசர
அல்லது பிரதை ைன நநாய் ைருத்துவசர நீங்கள்
நகட்கலாம் (பதா: 08 9222 4462)

 உள நல ஆதரவு நசசவசயப் பபைலாம் (Mental Health
Advocacy Service) (பதா:1800 999 057). நீங்கள்
கட்டாய நநாயாளராக வந்ததும், ஒர் உளநல
ஆதரவாளர் 7 நாட்களுக்குள் தானாக உங்களுடன்
பதாடர்பு பகாள்வார்

 உளநல நசசவ அல்லது சுகாதார ைற்றும் இயலாசை
நசசவகள் முசைப்பாடுகள் காாியாலயத்திற்கு ஒரு
புகார் பசய்தல் (HaDSCO) (பதா:1800813583)

 உளநல தீர்ப்பாயத்தால் உங்கள் விடயத்சத ைீளாய்வு

நைலும் தகவல்கள்

சமூக சிகிச்சச

இந்தப் பிரசுரத்திலுள்ள தகவல்கள், உளநலச் சட்டம்
2014 இல் விபாிக்கப்பட்ட சட்டங்களுடன்
பதாடர்புசடயதாகும்.

விதிமுசைகள்

 பாிநசாதசன ஒன்ைிற்காக ைனநநாய்
சவத்தியருக்குச் சிபாாிசு பசய்தல்

 தங்கிச் சிகிச்சசபபறும் நநாயாளருக்கான
வழிமுசைகள்.







சமூகச் சிகிச்சச வழிமுசைகள்
தானாக விரும்பி வரும் நநாயாளருக்கான தகவல்கள்
ைன வருத்தத்திற்கான ைருத்துவத்சதப் பபறுதல்

தனிப்பட்ட உதவியாளர்களுக்கான தகவல்கள்
நியைிக்கப்பட்டவர்கள்: நியைனம் பசய்வது எவ்வாறு
அத்துடன் அதன் அர்த்தம் என்ன.

ஏசனய பிரசுரங்கள் கிசடக்குைிடம்:

 உள நல நியாய ைன்று
 உள நல ஆதரவு நசசவ
 உள நல சட்ட நிசலயம்
உள நல சட்டம் 2014 பற்ைி அதிக தகவல்களுக்கும்,
ஏசனய வழி வசககளுக்கும் வருசக தரவும், ைன நல
ஆசைய இசையத்தளம்: www.wa.gov.au or
phone (08) 62721200

பசய்வித்தல் (பதா:0861453900). நீங்கள் கட்டாய
நநாயாளராக வந்து 5 வாரங்களுக்குள்
(குழந்சதகளுக்குப் 10 நாட்கள்) உங்கள் விடயத்சத
விசாாிக்க தீர்ப்பாயம் பட்டியலிடும்

ஒரு சமூக சிகிச்சச விதிமுசை (படிவம் 5 ஏ)
என்பது உள நலச் சட்டம் 2014 இன் கீழ்
நீங்கள் சமூகத்தில் கட்டாய நநாயாளராகச்

சிகிச்சசபபறுவதற்கான விதிமுசையாகும்.
நீங்கள் ஒரு சமூக சிகிச்சச விதிமுசையில்
இருப்பின் உங்களது உாிசைகள் என்ன

அத்துடன் நீங்கள் எதசன எதிர்பார்க்கலாம்
என்பது பற்ைிய தகவல்கசளத் தங்களுக்கு
இந்தப் பிரசுரம் வழங்குகிைது.
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சமூக சிகிச்சச விதிமுசைகள்

சமூகச் சிகிச்சச விதிமுசை ஏன்

இந்த விதிமுசைக்கு நீங்கள் இைங்காவிடின்

உருவாக்கப்பட்டது?

என்னவாகும்?

இது ஏபனன்ைால், நீங்கள் ஒரு சமூகச் சிகிச்சச
விதிமுசையில் (படிவம் 5 ஏ), பின்வருவன பற்ைி ஒரு
ைனநநாய் ைருத்துவர் நசாதசன பசய்து முடிபவடுப்பார்:

நீங்கள் உங்களது விதிமுசைக்கு இைங்காது விட்டால்,
(உதாரைைாக முன்பதிவுகளுக்குச் சமூகைளிக்காதுவிடல்
அல்லது உங்கள் சிகிச்சசத் திட்டத்திசனப் பின்பற்ைாது
விடல்), அத்துடன் உங்கசள இைங்கசவக்க சகல
நியாயைான நடவடிக்சககசளயும் உங்கள் ைனநநாய்
ைருத்துவர் எடுத்திருந்தால், அந்த நிசலயில் நீங்கள் சமூக
சிகிச்சச விதிமுசைசய ைீைியவராவீர்கள்.

 சிகிச்சச நதசவப்படும் ஒரு ைன வருத்தம் உங்களுக்கு
இருக்கிைது

 நீங்கள் சிகிச்சச பபைாவிட்டால், உங்களுக்நகா அல்லது
இன்பனாருவருக்நகா குைிப்பிடக்கூடிய அபாயம்
இருக்கிைது.

 சிகிச்சச பற்ைி முடிபவடுக்கக்கூடியளவு நல்ல நபாதிய
நிசலயில் நீங்கள் இல்சல.

 சிகிச்சச பபறுவதற்காக நீங்கள் சவத்தியசாசலயில்
அனுைதிக்கப்படநவண்டியதில்சல.

 ஒரு சமூக சிகிச்சச விதிமுசைசய விடவும் உங்களுக்குச்
சிகிச்சசயளிக்க ஒரு குசைந்த ைட்டுப்பாடுகளுடனான
நவறு வழி இல்சல.

சமூக சிகிச்சச விதிமுசையால் தாங்கள்
விளங்குவது என்ன?
ஒரு சமூக சிகிச்சச விதிமுசை என்பதன் அர்த்தம் நீங்கள்
பதாடர்ந்தும் சமுதாயத்தில் வாழலாம்(உதாரைைாக வீட்டில்
அல்லது ஒரு விடுதியில்), எவ்வாைாயினும் நீங்கள் ஒரு
கட்டாய நநாயாளர் என்பதுடன் உங்களுக்காகத்
திட்டைிடப்பட்ட சிகிச்சசசய ஏற்ைாக நவண்டும்.
ஆகக் குசைந்தது ைாதத்தில் ஒருமுசையாவது உங்கசள
நைற்பார்சவ பசய்யும் ைனநநாய் ைருத்துவரால் அல்லது
இன்பனாரு சவத்தியரால் நீங்கள் பாிநசாதிக்கப்படுவீர்கள்;
நீங்கள் இதற்குக் கட்டாயம் சமூகைளிக்கநவண்டும்.
உங்கசள நைற்பார்சவபசய்யும் ைனநநாய் ைருத்துவரால்
வகுக்கப்படும் வழிமுசைகள் எல்லாவற்சையும் நீங்கள்
கட்டாயம் பின்பற்ைநவண்டும். உங்களது சமூகச் சிகிச்சச
விதிமுசையின் நிபந்தசனகளில் இசவ
விபாிக்கப்பட்டுள்ளன.

நீங்கள் உடன்படவில்சலபயனவும், அத்துடன்
உடன்படுவதற்கு நீங்கள் என்ன பசய்ய நவண்டுபைனக்
கூைியும் ‘அைிவிப்பு ைீைல்’ ஒன்ைிசன உங்கள் ைன நநாய்
ைருத்துவர் தருவார்.
இதற்குநைலும் நீங்கள் இைங்காதுவிட்டால்
‘சமூகைளித்தலுக்கான உத்தரவு’ ஒன்ைிசன உங்களுக்கு
அனுப்புவார். அது நீங்கள் உங்கள் சிகிச்சசக்காகக்
குைிப்பிட்ட ஒர் இடத்திற்கு, (ைருந்தகம் அல்லது
சவத்தியசாசல நபான்ைசவ) குைிப்பிட்ட ஒரு நநரம்
நபாவதற்கான ஓர் உத்தரவுப் பத்திரைாகும். இதற்கும் நீங்கள்
இைங்காதுவிட்டால், ஒரு காவல் துசை அதிகாாி அல்லது
நபாக்குவரத்து உத்திநயாகத்தர் உங்களுக்குச்
சிகிச்சசயளிக்கப்படவுள்ள இடத்திற்கு உங்கசளக் கூட்டிச்
பசல்வதற்காக அனுப்பிசவக்கப்படலாம்.

ஒரு சமூக சிகிச்சசக்கான விதிமுசை எவ்வளவு
காலம் நீடிக்கும்?
ஒரு சமூக சிகிச்சசக்கான விதிமுசை 3 ைாதங்கள் வசர
நீடிக்கும். இந்த விதிமுசையின் முடிவு திகதி 5ஏ படிவத்தில்
எழுதப்படும்; அதன் பிரதி ஒன்ைிசன நீங்கள் பபறுவீர்கள்.
இந்த விதிமுசையின் கசடசி வாரத்தில், இந்த விதிமுசை
நீடிக்கப்பட நவண்டுைா என்பதசன உங்களது நைற்பார்சவ
ைனநநாய் ைருத்துவர் தீர்ைானிப்பார். ைனநநாய் ைருத்துவர்
இந்த விதிமுசைசய 3 ைாதங்கள் வசர பதாடரலாம்.
உங்களுக்குக் கட்டாய சிகிச்சச இனிநைலும்
நதசவப்படாதவாறு நபாதிய நலம் பபறும்வசர
நதசவக்நகற்ப பல தடசவகள் இந்த சமூகச் சிகிச்சச
விதிமுசை ஒன்று நீடிக்கப்படலாம்.

உங்களது விதிமுசை நீடிக்கப்படுவதற்கு நீங்கள்
சம்ைதிக்காதுவிட்டால், இன்பனாரு
ைநனாசவத்தியாிடைிருந்து நைலும் ஆநலாசசனக்காக
ஏற்பாடு பசய்யும்படி உங்கள் ைனநநாய் ைருத்துவசர நீங்கள்
நகட்கலாம். இந்த விதிமுசை நீடிக்கப்படநவண்டுைா,
இல்சலயா என்பதசனத் தீர்ைானிப்பதற்காகப் 14
நாட்களுக்குள் இரண்டாவது ைனநநாய் ைருத்துவர்
உங்கசளப் பார்சவயிட நவண்டும். நைலும் கருத்தைிய
நீங்கள் நகட்டும் அது கிசடக்காது விட்டால், இந்த
விதிமுசை நீடிக்கப்பட முடியாது (முன்பதிவுக்கு நீங்கள்
சமூகைளிக்காத காரைத்தால் நைற்பகாண்டும் கருத்து
வழங்கப்படாவிட்டால், அந்தச் சந்தர்ப்பத்தில் விதிமுசை
நீடிக்கும்).

எவ்வாறு சமூகச் சிகிச்சச விதிமுசை
முடிவசடயும்?
பின்வரும் சந்தர்ப்பங்களில் உங்களது சமூகச் சிகிச்சச
விதிமுசை நீடிக்காது:

 காலாவதியானால் ைற்றும் பதாடராது விட்டால், அல்லது
 சமூகச் சிகிச்சச விதிமுசை இரத்துச்
பசய்யப்படுவதற்கான நபாதியளவு நலைாக நீங்கள்
இருக்கிைீர்கபளன எந்த நநரத்திலாவது உங்கள்
ைனநநாய் ைருத்துவர் முடிவுபசய்தால், அல்லது

 நீங்கள் சவத்தியசாசலயில் சிகிச்சச பபைநவண்டுபைன
உங்களது ைன நநாய் ைருத்துவர் உங்கசளச்
நசாதித்துப்பார்த்து முடிவுபசய்து, நீங்கள் தங்கியிருந்து
சிகிச்சசபபைக் கட்டசள பிைப்பித்தால், அல்லது

 நீங்கள் இனிநைலும் கட்டாய நநாயாளராக இருக்க
நவண்டியதில்சலபயன உங்கள் விடயத்சத உள நல
தீர்ப்பாயம் ைீளாய்வு பசய்து முடிபவடுத்தால்.

