افراد منتخب:
انتخاب فرد منتخب چیست و چه معنی می دهد
شما با امضای فرم  12Aموافقت می کنید که فرد منتخب یک
شخص باشید.
شما به عنوان فرد منتخب اجازه پیدا می کنید که در مسایل مربوط
به درمان و مراقبت از بیمار اطالعات دریافت کنید و مشارکت
داشته باشید .گروه درمان برای دادن این اطالعات با شما تماس
خواهند گرفت مگر اینکه روانپزشک بیمار تصمیم بگیرد که در
بعضی از موارد خاص دادن اطالعات به شما و یا مشارکت دادن شما
در درمان به نفع بیمار نیست.

شما می توانید در هر زمانی ،به صورت کتبی به بیمار اطالع دهید
که دیگر فرد منتخب او نیستید و آن را امضا کنید .شما باید به یکی
از اعضای گروه درمان نیز اطالع دهید که دیگر فرد منتخب آن
شخص نیستید.
شما به عنوان یک فرد منتخب ،یکی از “حامیان شخصی” بیمار
هستید و همان حقوقی را دارید که یک سرپرست یا اعضای نزدیک
خانواده بیمار دارند .برای اینکه در مورد حقوق حامیان شخصی
بیشتر بدانید به بروشور “ اطالعاتی برای حامیان شخصی” نگاه
کنید..
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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
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بروشورهای دیگر را می توانید از اینجا ها
تهیه کنید:
 دادگاه بهداشت روان
 خدمات وکالت بهداشت روان
 مرکز قانونی بهداشت روان
برای اطالعات بیشتر در مورد قانون بهداشت روان مصوب
 ۲۰۱۴و منابع دیگر ،به وب سایت کمیسیون بهداشت روان به
آدرس  www.mhc.wa.gov.au:مراجعه کنید یا با شماره
تلفن ۰۸۶۲۷۲۱۲۰۰ :تماس بگیرید.
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این بروشور اطالعاتی در اختیارتان قرار
می دهد در مورد اینکه فرد منتخب چگونه
انتخاب می شود و معنی آن چیست.
همچنین اطالعاتی در مورد نقش و حقوق
افراد منتخب ،تحت قانون بهداشت روان
مصوب  ،2014در اختیار این افراد قرار می
دهد.

افراد منتخب:
انتخاب فرد منتخب چیست و چه معنی می دهد
نقش مراقبت کننده و اعضای نزدیک خانواده به خوبی شناخته
شده است و آنها حق دارند در مورد درمان و مراقبت از بیمار آگاهی
داشته باشند و مشارکت کنند.
شما ممکن است که در زندگیتان کسی ( مثال یک دوست) داشته
باشید  ،که سرپرست یا عضو نزدیک خانواده شما نباشد ،اما برای
شما مهم باشد که در درمان و مراقبت از شما نقش داشته باشد .شما
می توانید این شخص را به عنوان “فرد منتخب” انتخاب کنید و با
اینکار به این شخص همان نقش ،حقوق و جایگاه یک سرپرست یا
عضو نزدیک خانواده را می دهید.

نقش فرد منتخب شما:
نقش فرد منتخب شما این است تا به شما کمک کند ،به اینصورت
که مطمئن شود حقوق شما رعایت می شوند و زمانی که بیمار
هستید ،منافع و خواسته های شما در نظر گرفته می شوند .فرد
منتخب شما معموال با در نظر گرفتن گزینه هایی که در درمان و
مراقبت از شما وجود دارد ،در درمان و مراقبت از شما مشارکت
خواهد کرد و از شما حمایت خواهد کرد.
همچنین به فرد منتخب شما اطالعاتی داده خواهد شد در مورد:
 بیماری روانی شما ،گزینه های درمان و مراقبت و همچنین
پاسخ شما به درمان های ارائه شده،
 زمینه هایی که هر کدام از احکام درمان اجباری بر اساس آن
صادر شده ،و
 خدمات موجود متناسب با نیازهای شما.
در بعضی از موارد مشخص که روانپزشک تشخیص بدهد به نفع
شما نیست ،به فرد منتخب شما اطالعات /اجازه مشارکت داده
نخواهد شد.

چه کسی می تواند فرد منتخب انتخاب کند؟
هر شخصی ،حتی کودکان ،می توانند فرد منتخب خود را انتخاب
کنند .اگر چه شما باید بفهمید که انتخاب فرد منتخب چیست و چه
معنی می دهد.

چه کسی را می توانید انتخاب کنید؟
شما می توانید از هر کسی درخواست کنید که فرد منتخب شما
باشد .اگر چه این افراد باید باالی  ۱۸سال سن داشته باشند و قبول
کنند که فرد منتخب شما بشوند .شما می توانید در هر زمان فقط
یک فرد منتخب داشته باشید.

فرد منتخب چگونه انتخاب می شود؟
برای انتخاب فرد منتخب ،باید فرم  - 12Aانتخاب فرد منتخب
 را تکمیل کنید .شما می توانید یک کپی از این فرم را از گروهدرمان بخواهید ،یا اینکه خودتان یک کپی از آن را از سایت
 www.mhc.wa.gov.auتهیه کنید.
هم شما و هم فرد منتخب شما باید این فرم را امضا کنید و امضای
هر دوی شما باید در حضور یک شاهد انجام شود .افرادی که مجاز
هستند تا شاهد باشند شامل پزشک ،پرستار ،داروساز ،معلم و
قاضی می باشند.
لیست کاملی از این افراد در اینجا فراهم شده است:
http://www.courts.dotag.wa.gov.au/_files/
Professions_witness_statutory_declarations.pdf
شما باید فرد منتخب تان را به محلی که در آن خدمات درمانی
دریافت می کنید ،معرفی کنید .یکی از اعضای گروه درمان از فرم
فرد منتخب شما یک کپی تهیه می کند و آن را در پرونده سوابق
پزشکی شما نگه می دارد.

فرد منتخب چگونه برکنار می شود؟
1.می توانید هر زمان و به هر روشی فرد منتخب خود را برکنار
کنید (.مثال به گروه درمان بگویید که این فرد دیگر فرد منتخب
شما نیست)
2.همچنین می توانید با انتخاب یک فرد منتخب جدید ،فرد
منتخب خود را برکنار کنید .شما برای اینکار باید یک فرم جدید
 12Aتکمیل کنید.
3.فرد منتخب شما می تواند به هر دلیلی استعفا بدهد و این
استعفا باید به صورت کتبی انجام بشود.
4.هر گاه دادگاه بهداشت روان تصمیم بگیرد فرد منتخب شما
نمی تواند به نقش خود عمل کند ،یا تاثیر منفی بر روی شما دارد،
می تواند او را برکنار کند.

اطالعاتی برای افراد منتخب
به عنوان یک فرد منتخب ،نقش شما این است تا به کسانی که
شما را انتخاب کرده اند کمک کنید ،به اینصورت که مطمئن شوید
حقوق آنان رعایت می شود ،و در زمان بیماری منافع و خواسته های
آنان در نظر گرفته می شود.

