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تداوی چیست؟
تداوی را که شما از خدمات صحت روانی دریافت میدارید “ تداوی 
روانی” است که میتواند شامل دوا، تداوی با شوک برقی، تداوی عاجل 

روانی و مراقبت های دیگر صحی گردد.

به عنوان مریض این حق شماست که بهترین تداوی ممکن را دریافت 
در  تداوی  گروۀ  اعضای  دیگر  و  روانی  امراض  متخصص  دارید. 
در طرح  کرد. شما  با شما صحبت خواهد  تداوی  های  گزینه  مورد 
و  بود  خواهید  دخیل  شفاخانه  از  مرخصی  و  حمایت  خود،  ت��داوی 

موافقت شما همیشه خواسته میشود.  

آیا میتوان شما را بدون موافقت تان تداوی کرد؟  
به  تداوی را  نمیتوان هیچگونه  اگر شما یک مریض داوطلب هستید 
شما بدون موافقت آگاهانۀ شما) یا موافقت آگاهانۀ فردی که میتواند به 
نمایندگی از شما تصمیم بگیرد( داد. موافقت آگاهانه به این معنا است 
که تمام معلومات را که شما خواسته اید و ضرورت دارید به شما داده 
شده است و شما کامال تصمیم خود به موافقت به تداوی را می فهمید. 

تا زندگی شما را حفظ کند ویا از  باشد  اگر تداوی روانی ضروری 
وارد کردن آسیب جدی جسمی به خود شما و یا شخص دیگر جلوگیری 
کند، درین صورت ممکن است تداوی بدون رضایت شما داده شود. به 

این، تداوی روانی اضطراری میگویند.  

اگر شما مریض اجباری هستید ) تحت حکم تداوی در شفاخانه یا حکم 
تداوی در جامعه( ممکن است بدون موافقت،  تحت تداوی قرار گیرید، 

ولی با آنهم رضایت شما خواسته میشود. 

می  کاری  هستید چه  ناراضی  را  تداوی خود  از  اگر 
توانید انجام دهید ؟

شما باید با صحبت کردن با تیم تداوی خود و بحث در مورد گزینه 
هایی که دارید شروع کنید. 

اگر شما یک مریض داوطلب هستید می توانید خود شما تصمیم بگیرید 
که چه تداوی را میخواهید بپذیرید.  شما می توانید از یک متخصص 
امراض روانی دیگر نظر دوم بخواهید، اگر این به تصمیم گیری شما 

کمک میکند.

اگر یک مریض اجباری هستید شما هم می توانید از متخصص امراض 
روانی خود و یا سرمتخصص امراض روانی بخواهیدکه ترتیب آنرا 
بدهد که  نظر دوم  بخواهید. متخصص امراض روانی مستقل شما را 
معاینه کرده و نظر خود را به صورت کتبی ارائه میکند. متخصص 
امراض روانی باید این را در نظر بگیرد، اما موظف نیست که از 

نظر دوم پیروی کند.

بعد از گرفتن نظردوم شما بازهم میتوانید از متخصص امراض روانی 
خود و یا سرمتخصص امراض روانی بخواهید که ترتیب آنرا بدهد 
که یک نظر اضافی دیگر را بخواهد، اما این ممکن است رد گردد.  

اگر شما هنوز هم ناراضی هستید، می توانید از سرمتخصص امراض 
روانی بخواهید که کیس شما را مورد توجه قرار دهد. سرمتخصص 
یا  بخواهد  امراض روانی  از متخصص  امراض روانی ممکن است 

نخواهد که تصمیم  در بارۀ تداوی را مورد تجدید نظر قرار دهد.

تداوی طبی ) برای صحت جسمی شما(
زمانی که مریض هستید، شما میتوانید به هر تداوی که ضرورت داشته 
باشید موافقت کنید. اگر شما نمیتوانیدکه موافقت بدهید، کسی دیگری 
که اجازه دارد که به نمایندگی شما تصمیم بگیرد، میتواند موافقت کند. 
اگر شما یک مریض اجباری در شفاخانه هستید وبه تداوی عاجل طبی 
نیاز دارید داکتر شما ضرورت ندارد که موافقت شما را برای تداوی 
بگیرد، اما وی بعدا باید به سرمتخصص امراض روانی اطالع بدهد.   

به شما  اجباری در شفاخانه هستید، ممکن است  بیمار  اگر شما یک 
مرخصی داده شود که به شفاخانۀ دیگر برای تداوی بروید. در حالی 
که در مرخصی هستید هنوز هم شما یک مریض اجباری میباشید و 
باید به برنامه تداوی ادامه دهید و هنگامی که مرخصی به پایان می 

رسد برگردید.

 therapy  )ECT( ( تداوی با شوک برقی
 (Electroconvulsive

اگر  است.  روانی  مرض  نوع  چندین  برای  تداوی  نوع  یک   ECT
دواهای شما وضعیت صحی شما را بهبود نه بخشید ویا اگر مرض 
است  ممکن  شما  روانی  امراض  متخصص  است  جدی  بسیار  شما 

ECT برای شما توصیه کند. 

محدودیت های در مورد کاربرد ECT وجود دارد که قرار ذیل اند:

ECT به افرادی که زیر 14 سال اند داده نمیشود �

ECT را میتوان به طفل مریض داوطلب )14 – 17 ساله( با  �
موافقت وی داد ویا اگر نمی توانست که آگاهانه موافقت کند، با موافقت 
والدین یا سرپرست وی داده شده میتواند. تائید دادگاۀ صحت روانی 

نیز ضرورت است.

ECT را میتوان به مریض داوطلب بالغ )18 ساله یا بیشتر( با  �
موافقت وی داد ویا اگر نمی توانست که آگاهانه موافقت کند به موافقت 
شخصی که میتواند به نمایندگی از مریض موافقت کند مثال سرپرست، 

داد.  

ECT را فقط در صورتی میتوان به مریض اجباری داد که دادگاه  �
صحت روانی تائید کند. 

در صورتی که تائید دادگاه صحت روانی برای دادن ECT الزم باشد، 
متخصص امراض روانی شما یک درخواست کتبی را به دادگاه میدهد 

و دادگاه کیس شما را مورد بررسی مجدد قرار میدهد. 

اگر شما مریض اجباری بالغ هستید و ECT ضرورت است تا حیات 
شما را نجات دهد ویا از وارد کردن آسیب جسمی شدید به خود شما 
و یا شخص دیگر جلوگیری کند درین صورت تائید دادگاه برای دادن 
ECT الزم نیست. اما درین صورت سر متخصص امراض روانی 

باید دادن ECT را تائید کند.   
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