தாமாக விரும்பிவந்து வவத்தியசாவையிலிருக்கும்
ந ாயாளருக்கான தகவல்கள்

பின்வருவனவற்றிற்கு உங்களுக்கு உாிவம
உண்டு:

 உங்கள் உாிவமகள் பற்றித் தகவல் பபறவும்,
உங்களுக்கு வழங்கப்படும் ஏதாவது சிகிச்வசபற்றி
முற்றாக அறிந்துபகாள்ளவும் உங்கள் நகள்விகளுக்கு
பதில் கிவைக்கவும்

 வவத்தியசாவையில் அனுமதிக்கப்பட்ை பின்னர் ஒரு
உைல் பாிநசாதவனக்கு

 ஒரு மனந ாய் மருத்துவருைன் ந ர்காணல் பசய்வதற்கு
 உங்களுக்குத் நதவவயற்ற சிகிச்வசவய மறுப்பதற்கு
 எந்த நவவளயிலும் மருத்துவமவனவய விட்டு
பவளிநயற



ியமிக்கப்பட்ைவாின் பபயவரக் குறிப்பிடுவதற்கு
(‘ ியமிக்கப்பட்ை பர்கள்” பிரசுரத்வதப் பார்க்கவும்)

 அஞ்சல், பதாவைநபசி அல்ைது மின்னியக்கம் மூைம்
மக்களுைன் பதாைர்பு பகாள்ளவும், வருவக தருவிக்கவும்
( இந்த உாிவம அதிகாரமளிக்கப்பட்ை
வவத்தியசாவைகளில் மட்டுப்படுத்தப்பைைாம்)

 தனித்துவம் மற்றும் அந்தரங்கம்
 உங்கள் மருத்துவ அறிக்வககவளப் பார்வவயிடுவதற்கு
(இந்த உாிவம மட்டுப்படுத்தப்பைைாம்)



ீங்கள் வவத்தியசாவையில் இருக்கும்நபாது உங்கள்
பசாந்தச் சாமான்கவள பாதுகாப்பாக வவப்பதற்கு

 உள ை நசவவக்கு அல்ைது சுகாதார மற்றும் இயைாவம
நசவவகள் முவறப்பாடுகள் காாியாையத்திற்கு
( HaDSCO ) ஒரு புகாவரச் பசய்வதற்கு
(பதா:1800 813 583)



நமலும் தகவல்கள்
இந்தப் பிரசுரத்திலுள்ள தகவல்கள் , உள ை சட்ைம்
2014 (Mental Health Act 2014) இல் பவளியிைப்பட்ை
சட்ைங்களுைன் பதாைர்புவையவவ. பின்வரும் ஒரு
பதாகுதி துண்டுப் பிரசுரங்களில் இந்தச் சட்ைத்வதப்
பற்றிய தகவல்கள் சுருக்கமாகத் தரப்பட்டுள்ளது:

 பாிநசாதவன ஒன்றிற்காக மனந ாய்
வவத்தியருக்குச் சிபாாிசு பசய்தல்

 தங்கிச் சிகிச்வசபபறும் ந ாயாளருக்கான

தாமாக விரும்பிவந்து
வவத்தியசாவையிலிருக்
கும் ந ாயாளருக்கான
தகவல்கள்

வழிமுவறகள்.







சமூகச் சிகிச்வச வழிமுவறகள்
தானாக விரும்பி வரும் ந ாயாளருக்கான தகவல்கள்
மன வருத்தத்திற்கான மருத்துவத்வதப் பபறுதல்
தனிப்பட்ை உதவியாளர்களுக்கான தகவல்கள்
ியமிக்கப்பட்ைவர்கள்: ியமனம் பசய்வது எவ்வாறு
அத்துைன் அதன் அர்த்தம் என்ன.

ஏவனய பிரசுரங்கள் கிவைக்குமிைம்:
 உள ை ியாய மன்று
 உள ை ஆதரவு நசவவ
 உள ை சட்ை ிவையம்
உள ை சட்ைம் 2014 பற்றி அதிக தகவல்களுக்கும்,
ஏவனய வழி வவககளுக்கும் வருவக தரவும், மன ை
ஆவணய இவணயத்தளம்: www.wa.gov.au
or phone (08) 6272 1200

ஒரு வவத்தியசாவையில் ீங்களாக விரும்பி
வந்து மன ந ாய்க்குச் சிகிச்வச
பபற்றுக்பகாண்டுவருகிறீர்களானல்,

உங்களது உாிவமகள் யாவவ மற்றும் ீங்கள்

ீங்கள் ஒர் அதிகாரம் பபற்ற வவத்தியசாவையில் ஒரு
ீண்ைகாை தன்னார்வ ந ாயாளியானால், உள ை
தீர்ப்பாயத்தினால் உங்கள் விையத்வத மீளாய்வு
பசய்விக்க (பதா: 08 6145 3900)

எதவன எதிர்பார்க்க முடியும் என்பது பற்றிய
தகவல்கவள இந்தத் துண்டுப் பிரசுரம்
வழங்குகிறது.
This document can be made available in other
languages and alternative formats on request.
Published by the Mental Health Commission (2015)

தாமாக விரும்பிவந்து வவத்தியசாவையிலிருக்கும்
ந ாயாளருக்கான தகவல்கள்

வவத்தியசாவையில் தன்னிச்வசயான

தகவைறிந்த சமமதம் அளிக்கக்கூடியவராக

உங்கள் விருப்பத்திற்கு மாறாக

ந ாயாளியாக வருதல்

இருப்பதற்கு ீங்கள்:

மருத்துவமவனயில் உங்கவள வவத்திருக்க

பின்வருவம் காரணத்திற்காக ீங்கள் ஒரு தன்னிச்வசயான
ந ாயளராக அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தால்:

 உங்கள் சிகிச்வசவயப் பற்றிய, மாற்றுச் சிகிச்வசபற்றிய

முடியுமா?

 ஒரு வவத்தியசாவையில் உங்களுக்குக் கிவைக்கும்



விளக்கம் அத்துைன் ஏதாவது அபாயங்கள் பற்றிய
எச்சாிக்வககவள விளங்கிக்பகாள்ளக் கூடியவராக
இருக்கநவண்டும்.

சிகிச்வச, கவனிப்பிலிருந்து ீங்கள்
ன்வமயவைவீர்கபளன ஒரு மனந ாய் மருத்துவர்
ம்பினார், அத்துைன்

 உங்களது சிகிச்வசத் தீர்மானங்களிநை அைங்கியுள்ள

ீங்கள் (அல்ைது உங்கள் சார்பாக சம்மதம்
பதாிவிக்கக்கூடிய , பாதுகாவைர் நபான்ற ஒருவர்)
அனுமதிக்கப்படுவதற்குச் சம்மதித்தார்.

 உங்களது சிகிச்வச முடிவுகளின் விவளவுகவள

ீங்கள் எதவன எதிர்பார்க்கைாம்?
மருத்துவமவனப் படுக்வகயில் இருக்கும் ந ாயாளர்களில்
ீங்கள் ஒருவராவீர்கள் அத்துைன் மருத்துவமவனப்
பிாிவிநை வசிப்பதற்கான ாளாந்த வாழ்க்வக
முவறகவளயும், ஒழுங்குவிதிகவளயும் ஊழியர்கள்
விபாிப்பார்கள். ீங்கள் வவத்தியசாவையில்
இருக்கும்நபாது, ஒரு மன ந ாய் மருத்துவவரயும் அத்துைன்
உளவியல் ிபுணர்கள், சமூக நசவவயாளர்கள், பதாழில்சார்
சிகிச்வசயாளர்கள், தாதிகள் நபான்நறாவரக் காண்பீர்கள்.
உங்கள் உள ந ாய்க்குச் சிறந்த சிகிச்வச, பராமாிப்பு
யாவவபயனக் கண்ைறிவதற்காக, ஒரு பூரணமான உைல்,
உள மதிப்பீபைான்வறப் பபறுவீர்கள்.

ீங்கள் பபறக்கூடிய சிகிச்வச என்ன?
மருந்துகள் அநதநபால் பதாழில்சார் சிகிச்வச, தனியாகநவா
அல்ைது குழுவாகநவா உள ை ஆநைாசவன, உளவியல்
திட்ைங்கள் அத்துைன் மின்தூண்ைல் அதிர்ச்சி வவத்தியம்
நபான்றவவ இந்தச் சிகிச்வசயில் அைங்கைாம்.
தன்னிச்வசயான ந ாயாளராக இருப்பதானது தகவவைப்
பபற்றுக்பகாண்டு வழங்கும் உ ங்களின் ( அல்ைது உங்கள்
சார்பாகச் சம்மதம் அளிக்கக்கூடிய ஒரு பாதுகாவைர் நபான்ற
ஒருவர்) சம்மதம் இல்ைாமல், சிகிச்வசயழிக்கப்பைமாட்ைாது
எனப் பபாருள்படும்.

விையங்கவள விளங்கிக்பகாள்ளக்கூடியவராக இருக்க
நவண்டும்.
விளங்கிக்பகாள்ளக்கூடியவராக இருக்க நவண்டும்.

 உங்கள் தீர்மானத்தில் ஈடுபடுத்திய விையங்கவளச்
சீர்தூக்கிப் பார்க்கக்கூடியவராக இருக்க நவண்டும்.

 உங்கள் முடிவவத் பதாிவிக்கக்கூடியவராக இருக்க
நவண்டும்.
இந்தத் தகவவை ஆநைாசிப்பதற்கும், நகள்வி நகட்பதற்கும்
நமைதிக தகவல் மற்றும் ஆநைாசவனவய நவண்டுவதற்கும்
உங்களுக்குப் நபாதிய அவகாசம் தரப்பை நவண்டும்.
ீங்கள் சிகிச்வசயளிப்பதவன எதிர்த்தால் அத்துைன் உங்கள்
உயிவரப் பாதுகாக்க அல்ைது ீங்கள் உங்களுக்நகா
அல்ைது ஏவனநயாருக்நகா உைல் ஊறு விவளவிப்பவதத்
தடுக்க சிகிச்வச அவசியமானபதன ஊழியர்கள் உணர்ந்தால்,
உங்கள் சம்மதமின்றி உங்களுக்குச் சிகிச்வச தரப்பைைாம்.
இது அவசரகாை மனந ாய்ச் சிகிச்வசபயன
அவழக்கப்படும்.

வவத்தியசாவைவய விட்டு பவளிநயறிப் நபாதல்
ஒரு தன்னார்வ ந ாயாளியாதைால், ீங்கள் விரும்பிய ந ரம்
வவத்தியசாவைவய விட்டு பவளிநயறைாம் அல்ைது உங்கள்
மன ந ாய் மருத்துவர் உங்கவள பவளிநயற்றைாம்.
ீங்களாகநவ பவளிநயற விரும்பினால், முதலில் ீங்கள் அது
குறித்து மன ந ாய் மருத்துவருைனும், ஏவனய ஊழிய
உறுப்பினருைனும் கைந்துவரயாடுவது அவசியம்.

மருத்துவ ஆநைாசவனக்கு மாறாக ீங்கள்
வவத்தியசாவைவய விட்டு பவளிநயற விரும்பினால் மற்றும்
உங்களுக்குக் கட்ைாய சிகிச்வச விதி முவற
நதவவப்பைைாமாபவன, ஒரு வவத்தியர் அல்ைது ஒரு
அதிகாரமளிக்கப்பட்ை உள ை வவத்தியர்( ஒரு உயர்
தவகவம பபற்ற உள ை மருத்துவர்) ிவனத்தால், 1ஏ
படிவத்தில் உங்கவள ஒரு மன ந ாய் மருத்துவாின்
பாிநசாதவனக்காக சிபாாிசு பசய்யைாம்.
ீங்கள் ஒரு அதிகாரமளிக்கப்பட்ை மருத்துவமவனயில்
இருந்தால் (கட்ைாய ந ாயாளர்கவளயும் அனுமதிக்கும்
வவத்தியசாவை), வவத்தியர்/ மருத்துவர் உங்கவள ஒரு மன
ந ாய் மருத்துவாிைம் சிபாாிசு பசய்ய நவண்டுமா
இல்வையாபவனத் தீர்மானிப்பதற்காக 6 மணித்தியாைங்கள்
வவர ீங்கள் பவளிநயறாமல் தடுக்கப்பைைாம்.

பாிநசாதவனயில், உங்களுக்குக் கட்ைாய சிகிச்வச நதவவயா
இல்வையாபவனத் தீர்மானிப்பதற்கு ஒரு மன ந ாய்
மருத்துவர் பின்வரும் தவகவமகவள ஆராய்ந்து பார்ப்பார்.

 உங்களுக்குச் சிகிச்வச நதவவப்படும் மன ந ாய்
இருக்கிறதா?



ீங்கள் சிகிச்வச பபறாது விட்ைால், உங்களுக்நகா
அல்ைது இன்பனாருவருக்நகா ஒரு குறிப்பிட்ை ஆபத்து
உண்ைா?

 சிகிச்வச குறித்து முடிபவடுக்கக் கூடியளவு ைமாக
இருக்கிறீர்களா?

 கட்ைாய சிகிச்வசயன்றிச் குவறந்தளவிைான
மட்டுப்பாடுகளுைன் சிகிச்வச வழங்குவதற்கான வழி
இருக்கிறதா?
ஒரு கட்ைாய ந ாயாளராக இருப்பதற்கு நவண்டிய
தவகவமகவள ீங்கள் பகாண்டிராவிட்ைால், ீங்கள்
விட்டுச் பசல்ை அனுமதிக்கப்படுவீர்கள்.

