Government of Western Australia

ارجاع به یک روانپزشک برای انجام معاینه

درمان
در طول مراحل ارجاع ،ممکن است پیشنهادات درمانی مانند
مصرف دارو به شما داده شود و شما می توانید تصمیم بگیرید
که آن را قبول کنید یا خیر .گرچه ،اگر آن را قبول نکنید و گروه
درمان احساس کنند که درمان برای نجات جان شما و یا جلوگیری
از آسیب جسمانی به خودتان و یا دیگران الزم است ،آنگاه درمان
بدون رضایت شما انجام خواهد گرفت ،که به آن درمان روانی
اضطراری گفته می شود.

حقوق شما در زمانی که ارجاع داده می شوید:

Mental Health Commission

اطالعات بیشتر:
اطالعات موجود در این بروشور مطابق قوانینی است که در
قانون بهداشت روان مصوب  ۲۰۱۴وجود دارد .اطالعات مربوط
به این قانون در مجموعه بروشورهای زیر خالصه شده اند:
 ارجاع به یک روانپزشک برای انجام معاینه
 احکام درمان برای بستری
 احکام درمان در جامعه محلی
 اطالعاتی برای بیماران داوطلب
 دریافت درمان برای بیماری روانی
 اطالعاتی برای حامیان شخصی

 حق دارید که در مورد حقوق تان اطالعات دریافت کنید ،به
سواالت تان پاسخ داده شود و بطور کامل از هر درمانی که برای شما
در نظر گرفته می شود ،آگاه شوید.

 افراد منتخب :انتخاب فرد منتخب چیست و چه معنی می
دهد.

 اگر جدا از بقیه نگهداری می شوید ،حق دارید که بتوانید با
دیگران از جمله سرپرست یا یکی از اعضای خانواده تان ارتباط
برقرار کنید.

بروشورهای دیگر را می توانید از اینجا ها
تهیه کنید:

 حق حفظ حریم خصوصی و عدم افشای اطالعات دارید.
 حق دارید از خدمات وکالت بهداشت روان درخواست
کمک کنید .این یک سرویس رایگان و مستقل است( .تلفن:
)۱۸۰۰۹۹۹۰۵۷
 اگر از چیزی ناراضی هستید ،حق دارید که به خدمات بهداشت
روان شکایت کنید .شما همچنین می توانید به دفتر شکایات
خدمات معلولین و بهداشت ( )HaDSCOنیز شکایت کنید.
(تلفن)۱۸۰۰۸۱۳۵۸۳ :

ارجاع به یک روانپزشک
برای انجام معاینه

 دادگاه بهداشت روان
 خدمات وکالت بهداشت روان
 مرکز قانونی بهداشت روان
رای اطالعات بیشتر در مورد قانون بهداشت روان مصوب ۲۰۱۴
و منابع دیگر ،به وب سایت کمیسیون بهداشت روان به آدرس:
 www.mhc.wa.gov.auمراجعه کنید یا با شماره تلفن:
 ۰۸۶۲۷۲۱۲۰۰تماس بگیرید.
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فرم ارجاعی ،)Form 1A referral( 1A
حکمی است تحت قانون بهداشت روان
مصوب  ۲۰۱۴برای شما تا بوسیله روانپزشک
مورد معاینه قرار بگیرید.
این بروشور اطالعاتی در اختیارتان قرار می
دهد در مورد اینکه حقوق شما چیست و اگر
فرم ارجاعی ،)Form 1A referral( 1A
شامل حال شما باشد ،چه انتظاری می
توانید داشته باشید.

ارجاع به یک روانپزشک برای انجام معاینه
یک فرم ارجاعی  ،)Form 1A referral( 1Aبا فرم معمولی
ارجاع که توسط پزشک عمومی( )GPبرای مشاوره با یک متخصص
تهیه می شود ،فرق دارد .فرم ارجاعی  1Aحکمی است تحت قانون
بهداشت روان مصوب  ۲۰۱۴برای شما تا بوسیله یک روانپزشک
مورد معاینه قرار بگیرید.
اگر فرم ارجاعی  1Aشامل حال شما باشد ،به این دلیل است که
یک پزشک و یا یک پزشک بهداشت روان واجد شرایط ،که “پزشک
بهداشت روان مجرب” نامیده می شود ،شما را مورد ارزیابی قرار
داده و فکر کرده است که ممکن است شما به درمان اجباری بیماری
روانی احتیاج داشته باشید .فقط یک روانپزشک می تواند تصمیم
بگیرد که آیا شما به درمان اجباری بیماری روانی احتیاج دارید یا
خیر ،بنابراین دکتر /پزشک یک فرم ارجاعی  1Aرا تکمیل می کند
تا شما را برای انجام معاینه به یک روانپزشک ارجاع بدهد.

ارجاع یعنی چه؟
هر فرم ارجاعی  ۳ ،1Aروز اعتبار دارد .مدت این اعتبار در مناطق
غیر شهری می تواند تا  ۶روز افزایش پیدا کند.
اگر یک فرم ارجاعی  1Aبرای شما صادر شده باشد ،به این معنی
است که شما باید برای انجام معاینه توسط یک روانپزشک به مکانی
که در فرم ارجاعی مشخص شده ،مراجعه کنید .اگر الزم باشد،
دکتر /پزشک می تواند شما را تحت نظر بگیرد تا مطمئن شود که
به محل معاینه می روید .همچنین اگر گزینه مطمئن دیگری وجود
نداشته باشد ،می تواند ترتیبی بدهد تا یک افسر مسئول نقل و
انتقال یا یک پلیس شما را به محل معاینه ببرد.
هنگامی که به محل معاینه می رسید ،تا زمانی که روانپزشک شما
را معاینه نکرده باشد ،نمی توانید آنجا را ترک کنید( ،مگر اینکه
بیشتر از  ۲۴ساعت منتظر مانده باشید ،که در اینصورت می توانید
آنجا را ترک کنید).

معاینه توسط روانپزشک:
روانپزشک با صحبت کردن و پرسیدن سواالتی ،شما را معاینه می
کند .اگر الزم باشد از مترجم شفاهی (کسی که می تواند به زبان
شما صحبت کند) استفاده می شود .در بعضی از مناطق کشور،
ممکن است معاینه از طریق ارتباط ویدیویی انجام شود.
اگر شما یک فرد بومی و یا یکی از ساکنان جزیره تنگه تورس
هستید ،ممکن است معاینه به کمک یک کارمند بومی و یا کارمندی
از ساکنان جزیره تنگه تورس و یا یکی از اعضای مشخص شده
جامعه خودتان انجام بگیرد.
در معاینه ،روانپزشک برای تصمیم گیری در مورد اینکه آیا شما به
درمان اجباری احتیاج دارید یا خیر ،معیارهای زیر را در نظر می
گیرد:
 آیا شما دچار یک بیماری روانی هستید که باید درمان بشود؟
 اگر درمان نشوید ،آیا خطر جدی برای شما و یا شخص دیگری
وجود دارد؟
 آیا حال شما آنقدر خوب هست که بتوانید در مورد درمان تان
تصمیم گیری کنید؟
 آیا درمان دیگری غیر از درمان اجباری وجود دارد که محدودیت
کمتری برای شما ایجاد کند؟

تصمیم روانپزشک
روانپزشک بعد از صحبت با شما و با در نظر گرفتن معیارها ،می
تواند یکی از تصمیمات زیر را بگیرد :
 الزم نیست که شما یک بیمار اجباری باشید و باید به شما اجازه
داده شود که بروید( .هر چند شما ممکن است موافقت کنید که به
عنوان بیمار داوطلب تحت درمان قرار بگیرید).

 الزم است که شما بیمار اجباری باشید و الزم است که در
بیمارستان تحت درمان قرار بگیرید .روانپزشک یک حکم درمان
اجباری صادر می کند (فرم  6Aیا  )6Bو شما در بیمارستان بستری
خواهید شد.
 الزم است که شما بیمار اجباری باشید ،اما الزم نیست که در
بیمارستان باشید و می توانید در جامعه محلی تحت درمان قرار
بگیرید .روانپزشک یک حکم درمان در جامعه محلی صادر می کند
(فرم  )5Aو زمان و مکان اولین جلسه معاینه به شما اطالع داده
خواهد شد.
اگر معاینه در بیمارستانی باشد که بیماران اجباری در آن بستری می
شوند ( برعکس یک کلینیک یا بخش اورژانس( ،))EDروانپزشک
می تواند هر کدام از تصمیمات باال را تا مدت  ۷۲ساعت از زمانی که
شما وارد بیمارستان شده اید به تاخیر بیندازد ،تا اینکه معاینات
بیشتری بتواند انجام بگیرد.
هر تصمیمی که روانپزشک بگیرد ،به اطالع سرپرست  ،یک عضو
خانواده یا حامی شخصی شما خواهد رسید.

ارزیابی توسط یک دکتر  /پزشک
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