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Thêm thông tin
 ECT không thể được dùng cho ai dưới 14
tuổi.
 ECT có thể được dùng cho bệnh nhân trẻ
em tự nguyện (14-17 tuổi) với sự đồng ý
của trẻ, hoặc nếu trẻ không có khả năng
đồng ý có hiểu biết, thì với sự đồng ý của
cha mẹ hoặc giám hộ của trẻ. Sự chấp
thuận của Tòa Án Sức khỏe Tâm thần
cũng cần thiết.
 ECT có thể được dùng cho những bệnh
nhân trưởng thành tự nguyện (18 tuổi trở
lên) với sự đồng ý của họ, hoặc nếu họ
không có khả năng đồng ý có hiểu biết, thì
với sự đồng ý của người được phép quyết
định thay thế họ, chẳng hạn người giám
hộ.
 ECT chỉ có thể được dùng cho những
bệnh nhân không tự nguyện với sự chấp
thuận của Tòa Án Sức khỏe Tâm thần.
Khi cần có sự chấp thuận của Tòa án Sức
khỏe Tâm thần để làm ECT, bác sĩ tâm thần
của bạn sẽ nộp đơn bằng văn bản đến Tòa
án và Tòa án sé tái xét trường hợp của bạn.
Nếu bạn là bệnh nhân trưởng thành không tự
nguyện và cần ECT để cứu mạng sống bạn
hoặc ngăn ngừa bạn gây ra tổn thương thể
chất cho bản thân hoặc người khác thì sự
chấp thuận của Tòa án không cần thiết cho
ECT. Tuy nhiên, trong trường hợp này Bác sĩ
Tâm thần Trưởng phải chấp thuận cho dùng
ECT.

Thông tin trong tài liệu này liên quan đến
các luật được ghi trong Đạo luật Sức khỏe
Tâm thần 2014 - Mental Health Act 2014.
Thông tin về Đạo luật được tóm lại trong các
tài liệu sau đây:

Được điều trị bệnh
tâm thần

 Được giới thiệu đến bác sĩ tâm thần để
khám bệnh
 Các án lệnh điều trị nội trú
 Các án lệnh điều trị trong cộng đồng
 Thông tin cho bệnh nhân tự nguyện
 Được điều trị bệnh tâm thần
 Thông tin cho những người hỗ trợ cá
nhân
 Những người được đề cử: làm sao đề
cử và đề cử có ý nghĩa gì.
Có sẳn các tài liệu khác từ:
 Tòa án Sức khỏe Tâm thần
 Dịch vụ Vận động Sức khỏe Tâm thần
 Trung tâm Luật pháp Sức khỏe Tâm thần
Để biết thêm thông tin về Đạo luật Sức khỏe
Tâm thần 2014 - Mental Health Act 2014
và những tài liệu khác, xin truy cập trang
web Mental Health Commission: www.mhc.
wa.gov.au hoặc gọi (08) 6272 1200.
This document can be made available in other
languages and alternative formats on request.
Published by the Mental Health Commission (2015)

Tài liệu này cung cấp cho bạn
thông tin về những quyền lợi của
bạn và những điều bạn có thể
mong đợi nếu bạn đang được
điều trị bệnh tâm thần.

Được điều trị bệnh tâm thần

Điều trị là gì?
Điều trị mà bạn nhận được từ dịch vụ sức
khỏe tâm thần là ‘điều trị tâm thần’, có thể
bao gồm thuốc men, trị liệu electroconvulsive,
trị liệu tâm thần khẩn cấp và dịch vụ chăm
sóc sức khỏe khác.
Là bệnh nhân bạn có quyền được phương
pháp điều trị tốt nhất, và bác sĩ tâm thần của
bạn và đội nhân viên khác sẽ nói chuyện với
bạn về các lựa chọn điều trị. Bạn sẽ tham gia
vào việc phát triển chương trình điều trị, hỗ
trợ và ngưng điều trị, và sự đồng ý của bạn
sẽ luôn luôn được yêu cầu.
Bạn có thể được điều trị ngoài ý muốn của
bạn không?
Nếu bạn là bệnh nhân tự nguyện bạn không
thể được bất kỳ điều trị tâm thần nào không
có sự đồng ý có hiểu biết của bạn (hoặc sự
đồng ý có hiểu biết của người có thể quyết
định thay thế bạn, chẳng hạn người giám hộ).
Sự đồng ý có hiểu biết nghĩa là bạn đã được
tất cả thông tin bạn muốn và cần, và bạn
hoàn toàn thấu hiểu quyết định của bạn để
đồng ý điều trị.
Nếu điều trị tâm thần cần thiết để cứu mạng
sống bạn hoặc ngăn ngừa bạn gây ra tổn
thương thể chất cho bản thân hoặc người
khác thì bạn sẽ được điều trị không sự đồng
ý. Điều này được gọi là điều trị tâm thần
khẩn cấp.

Nếu bạn là bệnh nhân không tự nguyện (có
án lệnh điều trị nội trú hoặc điều trị trong
cộng đồng) bạn có thể được điều trị tâm thần
không sự đồng ý của bạn, nhưng bạn vẫn
phải được yêu cầu.
Bạn có thể làm gì nếu không hài lòng với
điều trị?
Trước hết bạn nên nói với đội điều trị của bạn
và bàn thảo các lựa chọn của bạn là gì.
Nếu bạn là bệnh nhân tự nguyện bạn có thể
tự quyết định điều trị theo ý mình. Bạn có thể
yêu cầu ý kiến thứ hai từ một bác sĩ tâm thần
khác nếu điều này có thể giúp bạn quyết định
điều bạn muốn làm.

xét trường hợp của bạn. Bác sĩ Tâm thần
Trưởng có thể yêu cầu hoặc không yêu cầu
bác sĩ tâm thần của bạn tái xét quyết định về
điều trị.
Điều trị Y khoa (cho sức khỏe thể chất của
bạn)
Trong khi bạn là bệnh nhân, bạn có thể đồng
ý được bất kỳ điều trị y khoa nào mà bạn có
thể cần đến. Nếu bạn không có khả năng
đồng ý, người được phép quyết định thay
thế bạn, có thể đồng ý thay bạn. Nếu bạn là
bệnh nhân không tự nguyện và cần điều trị y
khoa khẩn cấp, bác sĩ của bạn không cần sự
đồng ý trước khi hành sự, tuy nhiên họ phải
thông báo Bác sĩ Tâm thần Trưởng sau đó.

Nếu bạn là bệnh nhân không tự nguyện bạn
có thể yêu cầu bác sĩ tâm thần của bạn hoặc
Bác sĩ Tâm thần Trưởng sắp xếp thêm ý kiến
cho bạn. Bác sĩ tâm thần độc lập sẽ khám
bạn và cung cấp ý kiến của họ bằng văn bản.
Bác sĩ tâm thần của bạn phải chú ý đến ý
kiến này nhưng không bắt buộc phải làm theo
ý kiến này.

Nếu bạn là bệnh nhân không tự nguyện trong
bệnh viện, bạn có thể được phép đến một
bệnh viện khác để điều trị. Trong khi bạn
vắng mặt bạn vẫn là bệnh nhân không tự
nguyện và phải tiếp tục chương trình điều trị
và trở lại khi giấy phép kết thúc.

Sau khi nhận thêm ý kiến bạn cũng có thể
yêu cầu bác sĩ tâm thần của bạn hoặc Bác sĩ
Tâm thần Trưởng sắp xếp thêm một ý kiến
nữa cho bạn, tuy nhiên điều này có thể bị từ
chối.

ECT là phương pháp điều trị cho một số bệnh
tâm thần. Nếu thuốc của bạn không giúp tình
trạng của bạn đở hơn, hoặc nếu bệnh của
bạn nặng hơn, bác sĩ tâm thần của bạn có
thể đề nghị ECT cho bạn.

Nếu bạn vẫn còn không hài lòng, bạn có
thể yêu cầu Bác sĩ Tâm thần Trưởng xem

Trị liệu Electroconvulsive (ECT)

ECT có thể được dùng trong giới hạn. Đó là:

