உளநலக்குறைவுக்காக சிகிச்றச பெறுதல்
ஈ சி ாி க்கு உளநல தீர்ப்ொயத்தின் அங்கீகாரம்
வவண்டப்ெடும் வவறளயில், உங்களது ைனவநாய்
ைருத்துவர் தீர்ப்ொயத்திற்கு எழுத்தில் விண்ணப்ெிப்ொர்
வைலும், தீர்ப்ொயம் உங்கள் விடயத்றத ைீளாய்வு பசய்யும்.
நீங்கள் ஒரு வயதான, கட்டாய வநாயாளராயின் ைற்றும்
உங்கள் உயிறரப் ொதுகாக்க அல்லது நீங்கள் ொரதூரைான
உடல் ஊைிறன உங்களுக்வகா அல்லது
இன்பனாருவருக்வகா விறழவிப்ெறதத் தடுக்க ஈ சி ாி
வதறவப்ெட்டால் அந்தக் கட்டத்தில் ஈ சி ாிக்கு தீர்ப்ொய
அங்கீகாரம் வவண்டப்ெடாது. எவ்வாைாயினும், இந்த
விடயத்தில் ெிரதான ைன வநாய் ைருத்துவர் ஈ சி ாி ஐக்
கட்டாயம் அனுைதிக்க வவண்டும்,

வைலும் தகவல்கள்

உளநலக்குறைவுக்காக

இந்தப் ெிரசுரத்திலுள்ள தகவல்கள், உளநலச் சட்டம்
2014 இல் விொிக்கப்ெட்ட சட்டங்களுடன்
பதாடர்புறடயதாகும்.

சிகிச்றச பெறுதல்

 ொிவசாதறன ஒன்ைிற்காக ைனவநாய்
றவத்தியருக்குச் சிொாிசு பசய்தல்

 தங்கிச் சிகிச்றசபெறும் வநாயாளருக்கான
வழிமுறைகள்.







சமூகச் சிகிச்றச வழிமுறைகள்
தானாக விரும்ெி வரும் வநாயாளருக்கான தகவல்கள்
ைன வருத்தத்திற்கான ைருத்துவத்றதப் பெறுதல்

தனிப்ெட்ட உதவியாளர்களுக்கான தகவல்கள்
நியைிக்கப்ெட்டவர்கள்: நியைனம் பசய்வது எவ்வாறு
அத்துடன் அதன் அர்த்தம் என்ன.

ஏறனய ெிரசுரங்கள் கிறடக்குைிடம்:

 உள நல நியாய ைன்று
 உள நல ஆதரவு வசறவ
 உள நல சட்ட நிறலயம்
உள நல சட்டம் 2014 ெற்ைி அதிக தகவல்களுக்கும்,
ஏறனய வழி வறககளுக்கும் வருறக தரவும், ைன நல
ஆறணய இறணயத்தளம்: www.wa.gov.au
or phone (08) 6272 1200

நீங்கள் உள நலக்குறைவுக்காக சிகிச்றச

பெற்றுவருகிைீர்களானால், உங்கள்
உாிறைகள் என்ன அத்துடன் எதறன நீங்கள்
எதிர்ொர்க்க முடியும் என்ெது ெற்ைிய
தகவல்கறள இந்த ெிரசுரம் வழங்குகிைது.
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உளநலக்குறைவுக்காக சிகிச்றச பெறுதல்

சிகிச்றச என்ைால் என்ன?

உங்களது விருப்ெத்திற்கு ைாைாக உங்களுக்குச்

உளநல வசறவயிலிருந்து நீங்கள் பெைக்கூடிய
சிகிச்றசயானது, ைருந்துகள், ைின்தூண்டல் அதிர்ச்சி
றவத்தியம், அவசர உளவநாய்ச் சிகிச்றச ைற்றும் ஏறனய
சுகாதார கவனிப்புகறள உள்ளடக்கிய ஒர் உளவநாய்
றவத்தியைாகும்.

சிகிச்றசயளிக்கலாைா?

ஒரு வநாயாளி என்ைவறகயில், சிைந்த, சாத்தியப்ெடக்கூடிய
சிகிச்றசறயப் பெறுவது உங்களது உாிறையாகும், அத்துடன்
சிகிச்றச விருப்ெத்வதர்வுகள் குைித்து உங்களது உளவநாய்
ைருத்துவர் ைற்றும் ஏறனய குழு அங்கத்தவர்கள் உங்களுடன்
வெசுவார்கள். உங்களது சிகிச்றசறய வைம்ெடுத்துதல்,
ஆதரவு ைற்றும் பவளிவயறும் திட்டத்தில் நீங்கள்
ஈடுெடுத்தப்ெடுவீர்கள் அத்துடன், உங்களது சம்ைதம்
(ஒப்ெந்தம்) எப்பொழுதும் வகாரப்ெடும்.

உங்களது விருப்ெத்திற்கு ைாைாக உங்களுக்குச்
சிகிச்றசயளிக்கலாைா?
நீங்கள் ஒரு தன்னார்வ வநாயாளராக இருந்தால், நீங்கள்
தகவறல விளங்கிக்பகாண்டு பதாிவித்த உங்கள்
சம்ைதைின்ைி உங்களுக்குச் சிகிச்றசயளிக்க முடியாது
(அல்லது ொதுகாவலர் வொன்ை உங்களுக்காக முடிவுகறள
எடுக்கவல்ல இன்பனாருவாின் தகவலைிந்த சம்ைதம்). நீங்கள்
விரும்பும், அல்லது உங்களுக்குத் வதறவப்ெடும் எல்லாத்
தகவல்களும் உங்களுக்குக் பகாடுக்கப்ெட்டது, அத்துடன்
சிகிச்றசக்கு இணங்கும் உங்கள் முடிறவ நீங்கள் முற்ைாகப்
புர்ந்துபகாள்கிைீர்கள் என்ெது தகவலைிந்த சம்ைதைாகும்.
உங்கள் உயிறரக் காப்ொற்றுவதற்கு அல்லது உங்களுக்வகா
அல்லது இன்பனாருவருக்வகா ொரதூரைான உடல் ஊறு
ஏற்ெடுத்தப்ெடுவறதத் தடுப்ெதற்காக ைன வநாய்ச் சிகிச்றச
வதறவப்ெடில், சம்ைதைின்ைி அது உங்களுக்குத் தரப்ெடலாம்.
இது அவசரகால ைனவநாய்ச் சிகிச்றச என அறழக்கப்ெடும்.
நீங்கள் ஒரு கட்டாய வநாயாளரானால் (தங்கியிருந்து
சிகிச்றசபெறும் விதிமுறை அல்லது சமூக சிகிச்றச
விதிமுறை), உங்களது இணக்கைில்லாைவல உங்களுக்கு ைன
வநாய்ச் சிகிச்றசயளிக்கப்ெடலாம், ஆனாலும் அதற்காகக்
வகட்க வவண்டும்.

நீங்கள் ஒரு தன்னார்வ வநாயாளராக இருந்தால், நீங்கள்
தகவறல விளங்கிக்பகாண்டு பதாிவித்த உங்கள்
சம்ைதைின்ைி உங்களுக்குச் சிகிச்றசயளிக்க முடியாது
(அல்லது ொதுகாவலர் வொன்ை உங்களுக்காக முடிவுகறள
எடுக்கவல்ல இன்பனாருவாின் தகவலைிந்த சம்ைதம்). நீங்கள்
விரும்பும், அல்லது உங்களுக்குத் வதறவப்ெடும் எல்லாத்
தகவல்களும் உங்களுக்குக் பகாடுக்கப்ெட்டது, அத்துடன்
சிகிச்றசக்கு இணங்கும் உங்கள் முடிறவ நீங்கள் முற்ைாகப்
புர்ந்துபகாள்கிைீர்கள் என்ெது தகவலைிந்த சம்ைதைாகும்.
உங்கள் உயிறரக் காப்ொற்றுவதற்கு அல்லது உங்களுக்வகா
அல்லது இன்பனாருவருக்வகா ொரதூரைான உடல் ஊறு
ஏற்ெடுத்தப்ெடுவறதத் தடுப்ெதற்காக ைன வநாய்ச் சிகிச்றச
வதறவப்ெடில், சம்ைதைின்ைி அது உங்களுக்குத் தரப்ெடலாம்.
இது அவசரகால ைனவநாய்ச் சிகிச்றச என அறழக்கப்ெடும்.
நீங்கள் ஒரு கட்டாய வநாயாளரானால் (தங்கியிருந்து
சிகிச்றசபெறும் விதிமுறை அல்லது சமூக சிகிச்றச
விதிமுறை), உங்களது இணக்கைில்லாைவல உங்களுக்கு ைன
வநாய்ச் சிகிச்றசயளிக்கப்ெடலாம், ஆனாலும் அதற்காகக்
வகட்க வவண்டும்.

ைருத்துவச் சிகிச்றச (உங்கள் உடல்
ஆவராக்கியத்திற்கு)
நீங்கள் வநாயாளியாக இருக்கும்வொது, உங்களுக்குத்
வதறவப்ெடக்கூடிய எதாவது ைருத்துவச் சிகிச்றசக்கு நீங்கள்
சம்ைதம் பகாடுக்கலாம். உங்களால் சம்ைதம் அளிக்க
முடியாதுவிட்டால், உங்கள் சார்ொக முடிவுகறள எடுக்க
அனுைதியளிக்கப்ெட்ட ஒருவர் உங்களுக்காகச் சம்ைதம்
பதாிவிக்கலாம்.

அவசிய ைருத்துவ சிகிச்றச வதறவப்ெடுகின்ை,
றவத்தியசாறலயில் உள்ள ஒரு கட்டாய வநாயாளராக
நீங்கள் இருந்தால், நீங்கள் வவபைாரு
றவத்தியசாறலக்குப்வொய் சிகிச்றச பெறுவதற்கு
உங்களுக்கு அனுைதி யளிக்கப்ெடலாம். நீங்கள்
விடுவிக்கப்ெட்டாலும், நீங்கள் ஒரு கட்டாய வநாயாளராகவவ
இருப்பீர்கள் அத்துடன் கட்டாயைாக உங்கள் சிகிச்றசத்
திட்டத்றதத் பதாடருவதுடன் விடுதறல முடிந்ததும்
திரும்ெவவண்டும்.

ைின்தூண்டல் அதிர்ச்சி றவத்தியம் (ECT)
பெருைளவு உளநலக்குறைவுகளுக்கு ஈ சி ாி ஒரு
சிகிச்றசயாகும். உங்கள் நிறலறைறய ைருந்துகள்
சீராக்காதுவிடின், அல்லது உங்கள் சுகவீனம் ைிகவும்
கடுறையானதாயின், உங்கள் ைன வநாய் ைருத்துவர்
உங்களுக்காக ஈசிாி றயச் சிொாிசு பசய்வார்.
ஈ சி ாி எப்பொழுது பகாடுக்கப்ெடலாபைன, ைட்டுப்ொடுகள்
உண்டு. அறவயாவன:

 ஈ சி ாி, 14 வயதுக்குக் குறைந்த எவருக்கும்
பகாடுக்கப்ெடக் கூடாது.

 தன்னார்வ குழந்றத வநாயாளருக்கு (14-17 ஆண்டுகள்)
அவர்களின் சம்ைதத்துடன் அல்லது தகவலைிந்த
இணக்கத்றதத் தர இயலாதவர்களாயின், அவர்களது
பெற்வைாாினவதா அல்லது ொதுகாவலாினவதா
சம்ைதத்துடன் ஈ சி ாி ஐக் பகாடுக்கலாம். உளநல
தீர்ப்ொயத்தின் அங்கீகாரமும் வதறவப்ெடும்.

 வயதான தன்னார்வ வநாயாளருக்கு( 18
வயதுள்ளவர்களும் அதற்கு வைற்ெட்டவர்களும்)
அவர்களின் சம்ைதத்துடன் அல்லது தகவலைிந்த
இணக்கத்றதத் தர இயலாதவர்களாயின் வநாயாளாின்
சார்ொக முடிவுகறள எடுக்க அனுைதிக்கப்ெட்டுள்ள
ொதுகாவலர் வொன்ை ஒருவாின் சம்ைதத்துடன் ஈசிாி
பகாடுக்கப்ெடலாம்.

 கட்டாய வநாயாளருக்கு உளநல தீர்ப்ொயத்தின்
அங்கீகாரத்துடன் ைாத்திரவை ஈ சி ாி பகாடுக்கலாம்.

