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امراض روانی برای معاینه 

فورم ارجاع 1A در واقع یک حکم است که شما 
قانون صحت روانی مصوبۀ 2014  تحت  باید 
معاینه  روان��ی  ام��راض  متخصص  یک  توسط 

گردید. 

در  و  شما  حقوق  مورد  در  شما  به  جزوه  این 
قرار   1A ارج��اع  ف��ورم  یک  در  که  صورتی 
باشید  داشته  توقع  میتوانید  که  را  آنچه  گرفتید 

معلومات میدهد. 
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ارجاع شدن به یک متخصص امراض روانی برای معاینه 

تداوی
در طول پروسۀ ارجاع ممکن است تداوی مانند ادویه به شما توصیه 
گردد و شما حق دارید که آنرا بپذیرید یا رد کنید. اگر شما رد کنید 
اما کارمندان فکر کنند که تداوی برای حفظ حیات شما ویا جلوگیری 
از وارد کردن آسیب بدنی به خود ویا دیگران ضروری است درین 
نام  به  را  این  میگیرد.  صورت  شما  رضایت  بدون  تداوی  صورت 

تداوی عاجل روانی میگویند.

حقوق شما هنگامی که ارجاع میگردید.  

شما حق دارید که در مورد حقوق خود معلومات به دست آورید،  �
به سواالت شما جواب داده شود و در مورد هرگونه تداوی که به شما 

ارائه میگردد کامال معلومات داشته باشید. 

اگر بازداشت شوید شما حق دارید که بتوانید که با کسان دیگر از  �
جمله فردی که از شما مراقبت میکند و عضو خانوادۀ خود در تماس 

شوید.

حق حریم خصوصی و محرمانه ماندن معلومات شما محفوظ است �

شما حق دارید که از خدمات مدافعۀ صحت روانی کمک بخواهید.  �
این خدمات مستقل و مجانی است. ( شمارۀ تلفون: 057 999 1800 ) 

اگر از چیزی ناخوشنودید حق دارید که به خدمات صحت روانی  �
شکایت کنید. شما همچنان میتوانید به دفتر شکایات خدمات صحت معیوبین 

(HaDSCO) شکایت کنید. (شمارۀ تلفون: 583 813 1800 )

معلومات بیشتر
قانون  در  که  است  قوانینی  با  ارتباط  در  جزوه  این  معلومات   
صحت روانی مصوبۀ 2014 توضیح گردیده است. معلومات در 

مورد این قانون در جزوه های ذیل خالصه شده است:

ارجاع شدن به یک متخصص امراض روانی برای معاینه �

حکم تداوی داخل بستر �

حکم تداوی در جامعه �

معلومات برای مریضان داوطلب �

تحت تداوی یک مرض روانی قرار داشتن �

معلومات برای افراد حمایت شخصی �

افراد تعیین شده: چگونه تعیین کرد و این به چه معنا است. �

دسترس  در  زیر  موسسات  از  دیگر  های  جزوه 
است:

دادگاۀ صحت روانی �

خدمات حمایتی صحت روانی �

مرکز قانون صحت روانی �

مصوبۀ  روانی  صحت  قانون  مورد  در  بیشتر  معلومات  برای 
صحت  کمیسیون  س��ای��ت  وب  از  دی��گ��ر  منابع  و   2014
شمارۀ   به  ویا  کنید  بازدید   www.mhc.wa.gov.au روان��ی: 

1200 6272 (08) زنگ بزنید.



فورم ارجاع 1A از ارجاع معمول که توسط داکتر خانوادگی شما به 
فورم  دارد.  فرق  میگیرد  متخصص صورت  یک  با  مشوره  منظور 
روانی  صحت  قانون  تحت  در  شما  برای  حکمی  یک   1A ارج��اع 
روانی  امراض  متخصص  یک  توسط  باید  که  است  مصوبۀ 2014 

معاینه گردید.

اگر شما در فورم ارجاع 1A قرار دارید به این علت است که یک 
با  کارمند   “ که  روانی  مجرب صحت  بسیار  کارمند  یک  ویا  داکتر 
صالحیت صحت روانی” نامیده میشود باید شما را ارزیابی نموده و 
اجباری را مورد توجه قرار  تداوی روانی  به  امکان ضرورت شما 
آیا  دهد. فقط یک متخصص امراض روانی میتواند تصمیم بگیردکه 
شما ضرورت به تداوی اجباری روانی دارید یا خیر، لذا داکتر/ کارمند 
فورم ارجاع 1A را پر میکند تا شما را برای معاینه به یک متخصص 

امراض روانی معرفی نماید.

ارجاع به چه معنا است؟   
فورم ارجاع 1A تا 3 روز اعتبار دارد. در مناطق بیرون از شهرهای 

عمده میتوان آنرا تا 6 روز تمدید کرد.

قرار گرفتن در یک فورم ارجاع 1A به این معنا است که شما باید 
معیین  فورم  در  که  جایی  در  روانی  امراض  متخصص  معاینۀ  به 
گردیده است بروید. اگر ضرورت گردد داکتر/ کارمند میتواند شما را 
بازداشت کند تا اطمینان حاصل گردد که شما وادار به رفتن در محل 
معاینه میگردید. در صورتی که جایگزین امن دیگر موجود نباشد، وی 
میتواند ترتیب یک افسر انتقال یا یک افسر پولیس را بدهد تا شما را 

به محل معاینه ببرد.

تا وقتی که یک متخصص امراض  وقتی که به محل معاینه رسیدید 
روانی شما را معاینه نکرده است نمیتوانید محل را ترک کنید(مگر 
آنکه بیشتراز 24 ساعت انتظارکشیده باشید که درین صورت میتوانید 

ترک کنید). 

معاینه توسط یک متخصص امراض روانی  
متخصص امراض روانی با صحبت کردن با شما و پرسیدن سواالت 
شما را مورد معاینه قرار میدهد. در صورت ضرورت از ترجمان هم 
استفاده میگردد. در بعضی از نواحی دهات این معاینه ممکن است از 

طریق ارتباط ویدیویی انجام گیرد.

 Torres) تورس  تنگۀ  جزیره  ساکن  ویا  بومی  فرد  یک  شما  اگر 
یک  کمک  به  است  ممکن  معاینه  این  هستید،   (Islander  Strait
کارمند صحت روانی افراد بومی یا ساکن جزیره تنگۀ تورس ویا یک 

فرد مهم از جامعۀ محلی شما انجام شود.   

در معاینه، متخصص امراض روانی معیارهای آتی را در نظر خواهد 
گرفت تا تصمیم بگیرد که آیا شما ضرورت به تداوی اجباری دارید 

یا خیر:

داشته  � تداوی  به  که ضرورت  هستید  روانی  دچارمرض  آیا شما 
باشد؟

آیا در صورتی که تداوی نشوید خطر عمده متوجه خودشما یا کسی  �
دیگر خواهد شد؟

آیا شما به اندازۀ کافی سالم هستید که بتوانید در مورد تداوی خود  �
تصمیم بگیرید؟

آیا کدام راۀ کمتر محدود کننده برای تداوی شما، به غیراز تداوی  �
اجباری وجود دارد

تصامیم گرفته شده توسط متخصص امراض روانی  
بعد از صحبت با شما و با توجه به معیارها، متخصص امراض روانی 

یکی از تصامیم ذیل را میگیرد:

به  � باید  و  گیرید  قرار  اجباری  تداوی  تحت  که  نیست  ضرورت 
شما اجازه داده شود که بروید.( اما شما باید موافقه کنید که به عنوان 

مریض داوطلب مورد تداوی قرار گیرید).

شما باید به عنوان مریض اجباری تحت تداوی در شفاخانه قرار  �
گیرید. متخصص امراض روانی حکم تداوی داخل شفاخانه را میدهد 

( فورم 6A یا 6B ) و شما در شفاخانه بسترمیشوید.

به بستر شدن در  � اما ضرورت  اجباری هستید  شما یک مریض 
شفاخانه نبوده و میتوانید در جامعه مورد تداوی قرار گیرید. متخصص 
امراض روانی حکم تداوی در جامعه را میدهد (فورم 5A) و وقت و 

محل اولین قرار مالقات را به شما اطالع میدهد.

اگر معاینه در شفاخانه ای انجام میگردد که مریضان اجباری را بستر 
میکند ( برخالف کلینیک ویا بخش عاجل) متخصص امراض روانی 
میتواند هر یک از تصمیم گیریهای فوق را تا 27 ساعت، از ساعتی 
که شما به شفاخانه آمده اید، به تعویق اندازد تا معاینات بیشتر انجام 

گردد.   

اطالع  به  میگیرد  روانی  امراض  متخصص  که  تصمیمی  هرگونه 
فردی که از شما مراقبت میکند، عضو نزدیک خانوادۀ شما ویا یک 

فرد دیگر که از شما حمایت میکند رسانیده میشود.
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ارزیابی توسط یک داکتر/ کارمند متخصص صحت روانی

ارجاع برای معاینه توسط یک متخصص امراض روانی

ارجاع برای معاینه توسط یک متخصص امراض روانی

به تداوی اجباری 
ضرورت نیست 
)آزاد هستید که 

بروید(

حکم تداوی 
در شفاخانه ) 

تداوی اجباری در 
شفاخانه(

حکم تداوی در 
جامعه )تداوی 
اجباری در 

جامعه(

به معاینات بیشتر 
ضرورت است 
تا بتوان تصمیم 

گرفت


