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ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ДОБРОВОЉНЕ 
БОЛНИЧКЕ ПАЦИЈЕНТЕ 

Имате право да:
 �  Добијете информације о вашим правима, 

да будете у потпуности обавештени о свим 
предложеним третманима и да вам се одговори 
на сва питања

 �  на физикални преглед након пријема у болницу

 �  Разговарате са психијатром

 �  Одбијете третман који не желите

 �  Напустите болницу у било које време

 �  Наименујете  номиновану  особу  (погледајте 
брошуру о Номинираним особама)

 �  Контактирате друге особе поштом, телефоном 
или електронски, да примате посете  (ово право 
може бити ограничено у овлашћеној болници)

 �  На приватност и поверљивост

 �  На приступ вашој медицинској документацији  
(ово право може бити ограничено) 

 �  Да вам се личне ствари чувају на сигурном док 
сте у болници

 �  Да се жалите вашем Сервису за ментално 
здравље или Канцеларији за жалбе Сервиса 
за здравље и  инвалидност  (HaDSCO) 
(т. 1800 813583)

 �  Да Трибунал за ментално здравље преипита 
ваш случај (т. 08 61453900)  ако сте дуго 
времена били добровољни пацијенат у 
овлашћеној болници.

Додатне информације
Информације у овој брошури односе се на 
одредбе наведене у Закону о менталном 
здрављу из 2014. Информације о Закону су 
сумиране у следећим комплетима брошура:

 �  Када сте упућени психијатру  на преглед

 �  Налози за стационарно лечење

 �  Друштвени налози за третман

 �  Информације за добровољне пацијенте

 �  Добијање третмана за менталну болест

 �  Информације за лица за личну подршку

 �  Номиноване особе: како направити 
номинацију и шта то значи

Остале брошуре се могу добити 
од:
 �  Трибунала за ментално здравље

 �  Заступничког сервиса за ментално здравље

 �  Правног центра за ментално здравље

За више информација у вези Закона о 
Менталном Здрављу од 2014 и друге ресурсе, 
посетите веб страницу Комисије за Ментално 
Здравље:  www.mhc.wa.gov.au   
или назовите (08) 6272 1200. 



Како се постаје добровољни 
болнички пацијент 
Ако сте примљени у болницу као добровољни 
пацијент то је зато што:

 �  Психијатар сматра  да ћете имати користи од 
третмана и неге коју ћете добити  у болници и

 �  Ви  (или неко ко се може сагласити у ваше 
име – на пример старатељ) сложили сте се да 
будете примљени.

Шта можете очекивати?
Бићете са другим пацијентима на оделењу и 
особље ће вам објаснити правила и рутине 
везане за боравак на одељењу. Док сте у болници 
срешћете се са психијатром и другим особљем као 
што су психолози, социјални радници, терапеути и 
медицинске сестре.  Урадиће се темељно физичко 
и психијатриско испитивање да би се утврдили 
најбољи третман и нега за вашу менталну болест.

Какав третман можете добити
Третман може укључивати  лекове,  радну 
терапију, индивидуално или групно саветовање, 
психолошке програме и електроконвулзивну 
терапију.

Бити добровољни пацијент значи да никакав 
третман не може да вам се да ако се са тиме, 
након подробног обавештења, не сагласите ви 
(или неко ко може да да сагласност у  ваше име – 
на пример старатељ).

Да бисте могли да се сагласите морате бити у 
стању да:

 �  Разумете информације о вашем третману, 
објашњења о алтернативним третманима и 
упозорења о могућим ризицима.

 �  Разумете све што је од значаја за вашу одлуку 
о третману

 �  Разумете ефекат који ће имати ваша одлука о 
третману

 �  Процените факторе који су део ваше одлуке

 �  Пренесете вашу одлуку другима

Мора вам се дати довољно времена да  
размотрите ове информације, поставите питања и 
тражите додатне информације или савете.

Ако одбијете третман, а особље сматра да је 
он неопходан да вам се спасе живот или да вас 
спречи  да учините физичку повреду себи или 
другима, третман може бити одређен без ваше 
сагласности. То се назива хитан психијатриски 
третман.

Отпуштање и одлазак из болнице
Као добровољни пацијент можете да напустите 
болницу када ви то желите, или кад вам  
психијатар да отпусницу. Ако намеравате да сами 
одете  важно је да о томе најпре продискутујете са 
психијатром и другим особљем.

Да ли можете бити задржани у 
болници против своје воље
Ако насупрот лекарског савета намеравате да 
напустите болницу, а лекар или овлашћени 
ментално-здравстрени стручњак  (високо 
квалификовани ментално-здравствени 
стручњак) мисле да вам можда треба налог за 
недобровољни третман, он или она вас могу 
упутити на испитивање код психијатра по упуту на 
формулару 1А.

Ако се налазите у овлашћеној болници  (болница 
која прима недобровољне пацијенте), можете 
бити задржани најдуже 6 сати тако да вас лекар/
медицински радник може прегледати и одлучити 
да ли да вас упути психијатру или не. 

На прегледу ће психијатар  узети у обзир следеће 
критеријуме при одлучивању да ли вам је потребан 
недобровољни третман:

 �  Да ли имате менталну болест која захтева 
третман?

 �  Да ли постоји значајан ризик по вас или неку 
другу особу ако не добијете третман?

 �  Да ли сте довољно доброг здравља да бисте 
могли сами да донесете одлуку о третману?

 �  Да ли постоји мање ограничавајући начин да 
вам се пружи третман осим недобровољног 
третмана?

Ако не испуњавате критеријуме потребне да 
будете недобровољни пацијенат, биће вам 
одобрено да напустите болницу.
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