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این بروشور اطالعاتی در اختیارتان قرار
می دهد در مورد اینکه حقوق شما چیست
و اگر برای درمان یک بیماری روانی تحت
درمان قرار بگیرید ،چه انتظاری می توانید
داشته باشید.

دریافت درمان برای بیماری روانی

درمان چیست؟
درمانی که شما می توانید از یک خدمات بهداشت روان دریافت
کنید “درمان روانی” است که می تواند شامل درمان دارویی ،درمان
با شوک الکتریکی ،درمان روانی اضطراری و مراقبتهای بهداشتی
دیگر باشد.
شما به عنوان یک بیمار حق دارید که بهترین درمان ممکن را
دریافت کنید ،و روانپزشک و دیگر اعضای گروه در مورد گزینه های
درمان با شما صحبت خواهند کرد .شما در پیشبرد برنامه درمانی،
پشتیبانی ،و مرخص شدن تان مشارکت داده خواهید شد ،و رضایت
(توافق) شما همیشه در نظر گرفته می شود.

آیا می توانند شما را برخالف خواسته تان درمان
کنند؟
اگر شما یک بیمار داوطلب باشید ،هیچگونه درمان روانی بدون
رضایت آگاهانه شما (یا رضایت آگاهانه کسی که می تواند از طرف
شما تصمیم گیری کند ،مانند قیم) نمی تواند برای شما انجام بشود.
رضایت آگاهانه یعنی اینکه تمام اطالعاتی که می خواهید و نیاز
دارید به شما داده شده است ،و شما تصمیم تان برای موافقت در
مورد درمان را کامال بفهمید.
اگر درمان روانی برای نجات جان شما و یا جلوگیری از هرگونه
آسیب جدی به خودتان و یا شخص دیگر الزم باشد ،ممکن است
بدون رضایت شما انجام بشود .این درمان ،درمان روانی اضطراری
نامیده می شود.
اگر شما یک بیمار اجباری هستید (که حکم درمان اجباری و یا
حکم درمان در جامعه محلی دارید) ممکن است بدون گرفتن
رضایت از شما ،تحت درمان روانی قرار بگیرید ،اما هنوز هم برای
انجام آن باید از شما سوال بشود.

اگر از درمان خود ناراضی باشید چه کاری می
توانید انجام بدهید؟
شما باید با حرف زدن با گروه درمان شروع کنید و درمورد نظرات
تان حرف بزنید .اگر یک بیمار داوطلب هستید ،می توانید در مورد
اینکه چه نوع درمانی را مایل هستید انتخاب کنید ،خودتان تصمیم
گیری کنید.
اگر فکر میکنید به تصمیم گیری شما در مورد کاری که می خواهید
انجام بدهید کمک می کند ،می توانید درخواست استفاده از اظهار
نظر دوم از یک روانپزشک دیگر بدهید.

اگر شما یک بیمار اجباری هستید می توانید یا از روانپزشک تان و
یا از روانپزشک ارشد درخواست کنید تا برای تهیه اظهار نظر دوم
به شما کمک کنند.
یک روانپزشک مستقل شما را معاینه خواهد کرد و نظر خود را به
صورت کتبی اعالم خواهد کرد .روانپزشک شما باید آن را در نظر
بگیرد ،اما مجبور نیست که طبق آن نظر عمل کند.

بعد از دریافت نظر بیشتر باز هم می توانید از روانپزشک تان ،یا
از روانپزشک ارشد بخواهید نظر بیشتری برای شما تهیه کند ،که
البته ممکن است مورد قبول واقع نشود.

اگر هنوز هم ناراضی هستید ،می توانید از روانپزشک ارشد
بخواهید که پرونده شما را بررسی کند .روانپزشک ارشد ممکن
است از روانپزشک شما بخواهد که تصمیمات مربوط به درمان تان
را مورد بررسی دوباره قرار دهد و ممکن هم هست که اینکار را
نکند.

درمان پزشکی (برای سالمت جسمانی شما)
وقتی که بیمار هستید ،می توانید در مورد هر گونه درمان پزشکی
که ممکن است به آن نیاز پیدا کنید ،رضایت بدهید .اگر قادر به
رضایت دادن نیستید ،شخصی که می تواند از طرف شما تصمیم
گیری کند ،می تواند به جای شما رضایت بدهد .اگر شما یک بیمار
اجباری در بیمارستان هستید و نیاز به درمان پزشکی فوری پیدا
کنید ،دکتر شما برای انجام آن درمان نیاز به مجوز ندارد ،به هر حال
او باید بعدا انجام این درمان را به اطالع روانپزشک ارشد برساند.

اگر شما یک بیمار اجباری در بیمارستان هستید ،ممکن است
مرخصی دریافت کنید تا برای انجام آن درمان به یک بیمارستان
دیگر بروید و در آنجا تحت درمان قرار بگیرید .زمانی که در
مرخصی به سر می برید ،هنوز هم یک بیمار اجباری هستید و باید
برنامه درمان خود را ادامه دهید و هر موقع که مرخصی شما تمام
شد ،به بیمارستان برگردید.

درمان با شوک الکتریکی ()ECT
 ECTنوعی درمان برای بعضی از بیماریهای روانی است .اگر
داروهای شما ،وضعیت شما را بهتر نکنند ،یا بیماری شما خیلی
شدید باشد ،روانپزشک تان ممکن است  ECTبرای شما تجویز
کند .برای اینکه درمان ECTتجویز شود محدودیت هایی وجود
دارد .این محدودیت ها عبارتند از:
  ECTنمی تواند برای افراد زیر  ۱۴سال انجام بشود.
  ECTمی تواند برای کودکان داوطلب ( ۱۴-۱۷سال) با رضایت
خودشان انجام بگیرد  ،یا اگر خودشان نمی توانند رضایت آگاهانه
بدهند ،درمان با رضایت پدر یا مادر ،یا قیم شان انجام می شود.
مجوز دادگاه بهداشت روان هم باید تهیه شود.
  ECTمی تواند برای بیماران داوطلب بزرگسال ( ۱۸سال به
باال) با رضایت خودشان انجام بگیرد ،یا اگر خودشان نمی توانند
رضایت آگاهانه بدهند ،درمان با رضایت شخصی که اجازه دارد از
طرف بیمار رضایت بدهد ،مثل قیم ،انجام می شود.
  ECTبرای بیماران اجباری فقط می تواند با مجوز دادگاه
بهداشت روان انجام شود.
زمانی که مجوز دادگاه بهداشت روان برای انجام  ECTمورد نیاز
باشد ،روانپزشک شما به دادگاه بهداشت روان درخواست کتبی می
دهد و دادگاه پرونده شما را مورد بازبینی قرار می دهد.
اگر شما یک بیمار اجباری بزرگسال هستید و الزم باشد که برای
نجات جان شما یا جلوگیری از به وجود آمدن آسیب های جدی
جسمانی برای شما یا شخص دیگری ECT ،انجام بشود ،آنگاه برای
انجام ECTبه مجوز دادگاه نیازی نیست .اگرچه در چنین مواقعی
روانپزشک ارشد باید لزوم انجام ECTرا تایید کند.

