
ஒரு பரிச ரதனைக்கரக 

மைச ரய்மருத்துவருக்கு

ச்  ிபரரிசு ச ய்தல் 

படிவம் 1ஏ  ிபரரிசு என்பது, உள லச்  ட்டம் 

2014 இன் கீழ் ஒரு மைச ரய் மருத்துவரரல் 

 ீங்கள்  பரிச ரதனை ச ய்யப்படும் ஒரு 

விதிமுனையரகும். 

 ீங்கள் ஒரு படிவம் 1 ஏ  ிபரரி ில் இருப்பின், 

உங்களது உரினமகள் என்ை  மற்றும்  ீங்கள் 

எதனை எதிர்பரர்க்கமுடியும் என்பது பற்ைிய 

தகவல்கனள இந்தப் பிரசுரம் தருகிைது.  

 ிகிச்ன  

 ிபரரிசுச் ச யற்பரட்டின்சபரது, மருந்து சபரன்ை 

மருத்துவம் உங்களுக்கு வழங்கப்படலரம் அத்துடன் அனத 

ஏற்றுக்சகரள்வதர அல்லது மறுப்பதர என்பது உங்களது 

சதரிவரகும்.  எவ்வரைரயினும்,  ீங்கள் அனத மறுத்தரல், 

அத்துடன் உங்கள் உயினரக் கரப்பரற்ை அல்லது  ீங்கள் 

உங்கள் உடலுக்சகர அல்லது ஏனைசயரருக்சகர  தீங்கு 

இனழப்பதனைத் தடுப்பதற்குச்  ிகிச்ன  அவ ியசமைப் 

பணியரளர்கள் உணர்ந்தரல், அத்தருணம் உங்களது 

 ம்மதம் இல்லரமசல  ிகிச்ன  அளிக்கப்படலரம். இது 

அவ ரகரல மை ச ரய் மருத்துவம்  எைப்படும். 

 ிபரரிசு ச ய்யப்படும்சபரது உங்களது 

உரினமகள் 

 உங்கள் உரினமகள் பற்ைி தகவல் சபைவும், உங்கள் 

சகள்விகளுக்குப் பதில் கினடக்கவும் அத்துடன் 

உங்களுக்கு வழங்கப்பட்ட எந்தசவரரு  ிகிச்ன  

குைித்தும் முழுனமயரை தகவலளிக்கப்படவும் 

தங்களுக்கு உரினம உண்டு. 

  ீங்கள் தடுத்து னவக்கப்பட்டரல், உங்கள் 

பரரமரிப்பரளர், குடும்ப உறுப்பிைர் உட்பட மக்களுடன் 

சதரடர்பு சகரள்ளக்கூடிய உரினம உங்களுக்குண்டு. 

 இரக ியம் மற்றும் அந்தரங்கத்னதப்  சபணும் உரினம 

உங்களுக்குண்டு. 

 ‘உள  ல ஆதரவு ச னவ’ யிலிருந்து உதவி சகரர 

உங்களுக்கு உரினமயுண்டு. இது ஒர் இலவ  மற்றும் 

சுயரதீை ச னவயரகும். (சதர.சப: 1800 999 057). 

 ஏதரவது ஒன்று பற்ைி உங்களுக்கு அதிருப்தி ஏற்படின், 

உள  ல ச னவக்கு முனையிட உங்களுக்கு 

உரினமயுண்டு.  சுகரதரர மற்றும் இயலரனம ச னவகள் 

முனைப்பரடுகள் அலுவலகத்திற்கும்  ீங்கள் புகரர் 

ச ய்யலரம் (HaDSCO) (சதர: 1800 813 583). 

ஒரு பரிச ரதனைக்கரக மைச ரய்மருத்துவருக்குச்  ிபரரிசு 

சமலும் தகவல்கள் 

இந்தப் பிரசுரத்திலுள்ள தகவல்கள் ,  உள  ல  ட்டம் 

2014 (Mental Health Act 2014) இல் சவளியிடப்பட்ட 

 ட்டங்களுடன் சதரடர்புனடயனவ.  பின்வரும் ஒரு 

சதரகுதி துண்டுப் பிரசுரங்களில் இந்தச்  ட்டத்னதப் 

பற்ைிய தகவல்கள் சுருக்கமரகத் தரப்பட்டுள்ளது:  

 பரிச ரதனை ஒன்ைிற்கரக மைச ரய் 

னவத்தியருக்குச்  ிபரரிசு ச ய்தல் 

 தங்கிச்  ிகிச்ன சபறும் ச ரயரளருக்கரை 

வழிமுனைகள். 

  மூகச்  ிகிச்ன  வழிமுனைகள் 

 தரைரக விரும்பி வரும் ச ரயரளருக்கரை தகவல்கள் 

 மை வருத்தத்திற்கரை மருத்துவத்னதப் சபறுதல் 

 தைிப்பட்ட உதவியரளர்களுக்கரை தகவல்கள் 

  ியமிக்கப்பட்டவர்கள்:  ியமைம் ச ய்வது எவ்வரறு 

அத்துடன் அதன் அர்த்தம் என்ை. 

ஏனைய பிரசுரங்கள் கினடக்குமிடம்: 

 உள  ல  ியரய மன்று 

 உள  ல ஆதரவு ச னவ 

 உள  ல  ட்ட  ினலயம் 

உள ல  ட்டம் 2014 பற்ைி அதிக தகவல்களுக்கும், 

ஏனைய வழி வனககளுக்கும் வருனக தரவும், மை  ல 

ஆனணய இனணயத்தளம்: www.wa.gov.au or 

phone (08) 6272 1200 
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ஒரு  ிைப்பு னவத்தியருடன் கலந்தரசலர ிப்பதற்கரக ஒரு 

சபரது னவத்தியர் ஏற்பரடு ச ய்யும் ஒரு  ரதரரண 

 ிபரரி ிலிருந்து ஒரு 1 ஏ படிவ  ிபரரிசு சவறுபட்டதரகும். 

 ீங்கள் ஒரு மைச ரய் மருத்துவனரக்சகரண்டு ஒரு 

பரிச ரதனைனயச் ச ய்துசகரள்வதற்குப் படிவம் 1 ஏ 

 ிபரரிசு ஆைது உள லச்  ட்டம் 2014 இன் கீழரை ஒரு 

விதிமுனையரகும். 

இது ஏசைன்ைரல்,  ீங்கள் படிவம் 1ஏ  ிபரரில் இருப்பின், 

ஒரு னவத்தியர் அல்லது ‘அதிகரரம் சபற்ை உள  ல 

மருத்துவர்’ எை அனழக்கப்படும் ஒர் உயர் தனகனமசபற்ை 

உள ல மருத்துவர் உங்கனள மதிப்பீடு ச ய்து, ஆரரய்ந்து 

பரர்த்ததில் உங்களுக்குக் கட்டரயமரக மைச ரய் மருத்துவம் 

சதனவப்படலரசமைத் தீர்மரைிக்கலரம். உங்களுக்குக் 

கட்டரயமரக மைச ரய் மருத்துவம் சதனவப்படுமரசவை ஒரு 

மைச ரய் மருத்துவர் மட்டுசம தீர்மரைிக்கலரம். எைசவ 

உங்கனளப் பரிச ரதிக்க  ஒரு மை ச ரய் மருத்துவருக்குச் 

 ிபரரிசு ச ய்வதற்கரக அந்த னவத்தியர்/மருத்துவர் ஒரு 1ஏ 

படிவத்னதப் பூர்த்திச ய்துள்ளரர். 

அந்தச்  ிபரரிசு எனதக் கருதும்? 

படிவம் 1ஏ  ிபரரிசு 3  ரட்களுக்குச் ச ல்லுபடியரகும்.  தனல 

 கரமல்லரத பிரசத ங்களில் இது 6  ரட்களுக்கு 

 ீடிக்கப்படலரம். 

குைிப்பிடப்பட்ட இடத்திலுள்ள ஒரு மைச ரய் மருத்துவரரல் 

பரிச ரதிக்கப்படுவதற்கரக  ீங்கள் சபரக சவண்டும் என்பசத 

படிவம் 1ஏ  ிபரரி ில்  ீங்கள் இருக்கிைீர்கள் என்பதன் 

சபரருளரகும். சதனவ ஏற்படின், பரிச ரதிக்கும்இடத்திற்கு 

 ீங்கள் சபரவதனை  ிச் யப்படுத்துவதற்கரக அந்த 

னவத்தியர்/மருத்துவர் உங்கனளத் தடுத்து னவக்கலரம். 

உங்கனளப் பரிச ரதனைக்குக் கூட்டிச்ச ல்வதற்குப் 

பரதுகரப்புக்கரை மரற்று  டவடிக்னககள் இல்லரத 

பட் த்தில் அவர் ஒரு சபரக்குவரத்து உத்திசயரகத்தனர 

அல்லது ஒரு கரவல் அலுவலனரயும் ஒழுங்குபடுத்தலரம். 

பரிச ரதிக்கும் இடத்னத  ீங்கள் ச ன்ைனடந்ததும், ஒரு 

மைச ரய் மருத்துவர் உங்கனளப் பரிச ரதிக்கும் வனர 

 ீங்கள் சவளிசயை முடியரது,( ீங்கள் 24 

மணித்தியரலங்களுக்கு சமலரகத் தரமதிக்கரவிட்டரல், 

அவ்சவனளயில்  ீங்கள் விட்டுச்ச ல்லலரம்). 

ஒரு மைச ரய் மருத்துவரின் பரிச ரதனை 

உங்களுடன் உனரயரடியும், சகள்விகள் சகட்டும் மைச ரய் 

மருத்துவர் உங்கனளப் பரிச ரதனை ச ய்வரர். சதனவ 

ஏற்படின், ஒரு உனரசபயர்ப்பரளர் 

உபசயரகப்படுத்தப்படுவரர்.   ில  ரட்டுப்புைங்களில், 

ஒளிப்படத் சதரடர்பு மூலம் பரிச ரதனை 

சமற்சகரள்ளப்படலரம். 

 ீங்கள் ஓர் ஆதிவர ி அல்லது ‘சரரசைஸ்’  ீரினண தீனவச் 

ச ர்ந்தவரரைரல்,  ஆதிவர ி அல்லது ‘சரரசைஸ்’  ீரினண 

தீனவச்ச ர்ந்த உள ல ச னவயரளருடன் அல்லது 

அவருடன், உங்கள்  மூகத்தில் முக்கியத்துவம் வரய்ந்த 

உறுப்பிைர் ஒருவரிைதும்  உதவியுடன் இந்தப் பரிச ரதனை 

 டரத்தப்படலரம். 

பரிச ரதிக்னகயில், கட்டரய  ிகிச்ன  சதனவப்படுமர 

என்பதனைத் தீர்மரைிப்பதற்கரகப் பின்வரும் கரரணிகனள 

மைச ரய் மருத்துவர் ஆரரய்வரர்: 

  ிகிச்ன  சதனவப்படுமளவு  உளவருத்தம் உங்களுக்கு 

உண்டர? 

  ீங்கள்  ிகிச்ன  சபைரவிட்டரல் உங்களுக்சகர அல்லது 

இன்சைரருவருக்சகர குைிப்பிடக்கூடியளவு அபரயம் 

உண்டர? 

  ிகிச்ன  பற்ைி ஒரு தீர்மரைம் எடுக்க  ல்ல சபரதியளவு 

திைனம உண்டர? 

 கட்டரய  ிகிச்ன  இல்லரமல்,  ிகிச்ன யளிப்பதற்கரை 

குனைந்தளவு மட்டுப்படுத்தப்பட்ட வழி ஏதும் உண்டர? 

மைச ரய் மருத்துவர் எடுக்கும் முடிவுகள் 

உங்களுடன் கலந்துனரயரடி, கரரணிகனள ஆரரய்ந்தபின்,  

பின்வரும் முடிவுகளில் ஒன்ைினை மைச ரய் மருத்துவர் 

சமற்சகரள்வரர்: 

  ீங்கள் கட்டரயத்தின் சபரில் இருக்கும் ச ரயரளியரக 

இல்லரமல், விட்டுச்ச ல்ல   ீங்கள் அனுமதிக்கப்பட 

சவண்டும். (ஒருசவனள சுய விருப்பு ச ரயரளியரகச் 

 ிகிச்ன  சபை  ீங்கள் ஒத்துக்சகரள்ளக் கூடும்.  ந்﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽ 

  ீங்கள் கட்டரயத்தின் சபரில் ச ரயரளியரகவும் 

அத்துடன் னவத்திய ரனலயில்  ிகிச்ன யும் சபை 

சவண்டும். னவத்திய ரலயிலிருந்து  ிகிச்ன சபறும் 

விதிமுனைகனள மைச ரய் மருத்துவர் உருவரக்குவரர் 

(படிவம் 6ஏ அல்லது 6 பி) அத்துடன்  ீங்கள் 

னவத்திய ரனலயில் ச ர்த்துக்சகரள்ளப்படுவீர்கள். 

 தூண்டுதலரல் வரும் ச ரயரளரரக  ீங்கள் 

இருக்கசவண்டும் ஆைரல்,  ீங்கள் னவத்திய ரனலயில் 

தங்கி இருக்கத்சதனவயில்னல, உங்கனளச்  முதரயத்தில் 

னவத்சத  ிகிச்ன  ச ய்யலரம். மை ச ரய் மருத்துவர் ஒரு 

 முதரய  ிகிச்ன  விதிமுனைனய (படிவம் 5 ஏ) 

சமற்சகரள்வரர். அத்துடன் உங்களது முதல்தடனவ 

முன்பதிவுக்கரை இடம், ச ரம் பற்ைி உங்களுக்கு 

அைிவிக்கப்படும். 

தூண்டுதலரல் வரும் ச ரயரளர்கனளக் ச ர்த்துக்சகரள்ளும் 

னவத்திய ரனலயில் ச ரதனை இடம்சபற்ைரல் (கிளிைிக் 

அல்லது ED க்குப் பதிலரக),  ீங்கள் னவத்திய ரனலக்கு 

வந்ததிலிருந்து 72 மணித்தியரலங்களுக்கு சமற்படி எந்தவித 

முடிவுகனளயும் எடுக்கரமல் ஒரு மை ச ரய் மருத்துவர் 

பின்சபரட முடியும் ஆதலரல், சமலும் ஒரு பரிச ரதனை 

இடம்சபைலரம். 

மைச ரய் மருத்துவர் எடுக்கும் எவ்விதமரை முடிவும், உங்கள் 

பரரமரிப்பரளர், ச ருங்கிய குடும்ப அங்கத்தவர் அல்லது 

ஏனைய தைிப்பட்ட உதவியரளருக்கு அைியத்தரப்படும்.  

ஒரு பரிச ரதனைக்கரக மைச ரய்மருத்துவருக்குச்  ிபரரிசு 

னவத்தியர்/மருத்துவரரல் மதிப்பீடு 

மைச ரய் மருத்துவரின் பரிச ரதனைக்கரை  ிபரரிசு 

மை ச ரய் மருத்துவரின் பரிச ரதனையும், தீர்மரைமும்: 

கட்டரய 

 ிகிச்ன க்கரை 

சதனவ 

இல்னல 

(தனடயின்ைி 

சவளிசயைலர

ம்) 

உள்ச ரயரளர் 

 ிகிச்ன  

உத்தரவு 

(மருத்துவம

னையில் 

கட்டரய 

 ிகிச்ன ) 

 முக  ிகிச்ன  

உத்தரவு 

(மருத்துவம

னையில் 

கட்டரய 

 ிகிச்ன )  

முடிவு 

எடுப்பதற்கு 

முன்ைர் 

சமலும் 

பரிச ரதனை 

சதனவப்படுகி

ைது. 


