
தங்கியிருந்து சிகிச்சச 

பெறும் விதிமுசைகள் 

தங்கியிருந்து சிகிச்சச பெறுவதற்கான 

விதியானது, ஒரு சவத்தியசாசையில் ஒரு 

கட்டாய நநாயாளராக நீங்கள் 

சிகிச்சசபெறுவதற்கு உளநைச் சட்டம் 2014 

இன் கீழான ஒரு விதியாகும். 

நீங்கள் தங்கியிருந்து சிகிச்சசபெறும் ஒரு 

நநாயாளியாக விதிக்கப்ெட்டிருப்ெின், உங்களது 

உாிசைகள் என்ன அத்துடன் நீங்கள் எதசன 

எதிர்ொர்க்கைாம் என்ெது ெற்ைிய தகவல்கசள 

உங்களுக்கு இந்தப் ெிரசுரம் தருகிைது. 

இவற்ைிற்கு உங்களுக்கு உாிசையுண்டு: 

 உங்கள் உாிசைகள் ெற்ைிய தகவசைப் பெைவும், 

உங்கள் நகள்விகளுக்குப் ெதில் கிசடக்கவும் 

 சவத்தியசாசையில் அனுைதிக்கப்ெட்ட ெின்னர் உடற் 

ொிநசாதசனக்கு 

 ஒரு ைனநநாய் ைருத்துவருடன் நநர்காணலுக்கு 

 ஒருவசர நியைிக்கப்ெட்ட ஆளாகச் பசய்வதற்கு 

 சிகிச்சச, ஆதரவு ைற்றும் பவளிநயறும் திட்டம் 

 அஞ்சல், பதாசைநெசி அல்ைது ைின் சாதனங்களூடாக 

ஆட்களுடன பதாடர்பு பகாள்ளல் அல்ைது அவர்கள் 

வருசக தந்து ொர்சவயிடல் ( இந்த உாிசை 

ைட்டுப்ெடுத்தப்ெடைாம்). 

 தனியாய் இருத்தல், அந்தரங்கம் 

 உங்கள் ைருத்துவ அைிக்சககசளப் ொர்சவயிடல் 

(இந்த உாிசை ைட்டுப்ெடுத்தப்ெடைாம்). 

 நீங்கள் சவத்தியசாசையில் இருக்கும்நொது உங்கள் 

தனிப்ெட்ட பொருட்கசளப் ொதுகாப்ொக 

சவத்திருத்தல். 

 இன்பனாரு ைன நநாய் ைருத்துவாிடைிருந்து நைலும் 

கருத்துக்கு.  இதசன  ஒழுங்குபசய்யுைாறு, உங்கள் ைன 

நநாய் ைருத்துவசர அல்ைது ெிரதை ைனநநாய் 

ைருத்துவசர நீங்கள் நகட்கைாம்(பதா:9222 4462) 

 உளநை உதவி நசசவசய நாடுவதற்கு 

(பதா:1800 999 057).  ஒரு உள நை உதவியாளர் நீங்கள் 

கட்டாய நநாயாளராக வந்து 7 நாட்களுக்கிசடயில் 

தானாகநவ உங்களுடன் பதாடர்பு பகாள்வார் 

(சிறுவர்களுக்கு 24 ைணித்தியாைங்கள்) 

 உங்களது உளநை நசசவக்கு அல்ைது சுகாதார ைற்றும்  

இயைாசை நசசவகள் முசைப்ொடுகள் 

காாியாையத்திற்கு ஒரு புகாசரச் பசய்ய(HaDSCO) 

(பதா:1800 8113 583). 

 உங்கள் விடயத்சத உள நை தீர்ப்ொயத்சதக் பகாண்டு 

ைீளாய்வு பசய்வதற்கு(பதா:  08 6145 3900).  நீங்கள் 

கட்டாய நநாயாளராக வந்து 5 வாரத்துக்குள் 

(சிறுவர்களுக்கு 10 நாட்கள்) தீர்ப்ொயம்  விசாரசணக்கு 

நிரலிடும்.    

தங்கியிருந்து சிகிச்சச பெறும் விதிமுசைகள் 

நைலும் தகவல்கள் 

இந்தப் ெிரசுரத்திலுள்ள தகவல்கள், உளநைச் சட்டம் 

2014 இல் விொிக்கப்ெட்ட சட்டங்களுடன் 

பதாடர்புசடயதாகும்.  

 ொிநசாதசன ஒன்ைிற்காக ைனநநாய் 

சவத்தியருக்குச் சிொாிசு பசய்தல் 

 தங்கிச் சிகிச்சசபெறும் நநாயாளருக்கான 

வழிமுசைகள். 

 சமூகச் சிகிச்சச வழிமுசைகள் 

 தானாக விரும்ெி வரும் நநாயாளருக்கான தகவல்கள் 

 ைன வருத்தத்திற்கான ைருத்துவத்சதப் பெறுதல் 

 தனிப்ெட்ட உதவியாளர்களுக்கான தகவல்கள் 

 நியைிக்கப்ெட்டவர்கள்: நியைனம் பசய்வது எவ்வாறு 

அத்துடன் அதன் அர்த்தம் என்ன. 

ஏசனய ெிரசுரங்கள் கிசடக்குைிடம்: 

 உள நை நியாய ைன்று 

 உள நை ஆதரவு நசசவ 

 உள நை சட்ட நிசையம் 

உள நை சட்டம் 2014 ெற்ைி அதிக தகவல்களுக்கும், 

ஏசனய வழி வசககளுக்கும் வருசக தரவும், ைன நை 

ஆசணய இசணயத்தளம்: www.wa.gov.au 

or phone (08) 6272 1200 
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தங்கியிருந்து சிகிச்சசபெறும் விதிமுசை 

நைற்பகாள்ளப்ெட்டது ஏன்?  

நீங்கள் தங்கியிருந்து சிகிச்சசபெறும் விதிமுசையில் 

(ெடிவம் 6ஏ அல்ைது6 ெி) இருக்கிைீர்களானால், 

ஒரு ைனநநாய் ைருத்துவர் உங்கசளப் ொிநசாதசனபசய்து, 

எடுத்தமுடிவு தான் இதற்குக் காரணம் ஆகும்: 

 சிகிச்சச நதசவப்ெடும் ஒரு ைனநநாய் உங்களுக்குண்டு, 

 நீங்கள் சிகிச்சச பெைாதுவிட்டால், உங்களுக்நகா 

அல்ைது இன்பனாருவருக்நகா குைிப்ெிடத்தக்க ஆெத்து 

உண்டு, 

 சிகிச்சசெற்ைி  தீர்ைானிக்கக்கூடியளவு  நொதிய 

நைம்உங்களுக்கு இல்சை, 

 இந்த நிசைவரங்களின்கீழ், சமூகத்தில் சிகிச்சசபெறுவது 

சாத்தியைில்சை, 

 தங்கியிருந்து சிகிச்சச பெறும் விதிமுசைசயத் தவிர 

உங்களுக்குச் சிகிச்சசயளிப்ெதற்குக்  குசைவான 

ைட்டுப்ொடுகளுடனான  நவறுவழி இல்சை. 

தங்கியிருந்து சிகிச்சச பெறும் ஏற்ொட்டினால் 

நீங்கள் என்ன விளங்குகிைீர்கள்? 

தங்கியிருந்து சிகிச்சசபெறும் விதிமுசை  என்ெதனால் 

விளங்கிக்பகாள்வது: 

 விதிமுசையில்  பெயர்குைிப்ெிட்ட சவத்தியசாசையில் 

நீங்கள் அனுைதிக்கப்ெடுவீர்கள், 

 சவத்தியசாசையில் நீங்கள் உங்கள் ைன நநாய்க்குச் 

சிகிச்சச பெறுவீர்கள், 

 தங்கியிருந்து சிகிச்சச பெறும் ஒழுங்குமுசை முடிவுறும் 

வசர நீங்கள் சவத்தியசாசைசய விட்டுச்பசல்ை 

அனுைதிக்கப்ெடைாட்டீர்கள்(உங்களுக்கு விடுதசை 

வழங்கப்ெட்டால் அன்ைி). 

எந்த வசகயான சவத்தியசாசையில் நீங்கள் 

அனுைதிக்கப்ெடுகிைீர்கள் என்ெதுதான் ெடிவம் 6ஏ க்கும் 6ெி 

க்கும் இசடயிைான நவறுொடு ஆகும். 

உங்கள் உடல் ஆநராக்கியம்  கடுசையான ஆெத்தில் 

இருந்தால், அத்துடன் உங்கள் உடல் நிசைக்குச் சிகிச்சச 

அளிக்கக்கூடிய சவத்தியசாசையில் நீங்கள் இருக்க 

நவண்டுைானால் ைட்டும் ெடிவம் 6 ெி உெநயாகிக்கப்ெடும். 

நீங்கள் பெறும் சிகிச்சசயில் ஏதாவது பசால்ைக் 

நகட்கிைீர்களா? 

சிகிச்சச வழங்கப்ெட முன்னர் எப்பொழுதும் உங்களின்

(உடன்ெடிக்சக) சம்ைதம் நகட்கப்ெடும்.  எவ்வாைாயினும், 

ஒரு கட்டாயைான நநாயாளரானால், நதசவப்ெடின், உங்கள் 

சம்ைதம் இல்ைாைநை உங்களுக்குச் சிகிச்சச 

அளிக்கப்ெடைாம்.  நீங்கள் பெறும் சிகிச்சச ெற்ைி முடிவு 

பசய்யும்நொது உங்களது சிகிச்சசக் குழு உங்கள் 

விருப்ெங்கசளக் கவனத்திற்கு எடுத்துக்பகாள்ளும் 

அத்துடன், உங்கள் சிகிச்சச, ஆதரவு ைற்றும் பவளிநயற்றும் 

திட்டத்சத உருவாக்கும்நொது நீங்களும் 

ஈடுெடுத்தப்ெடுவீர்கள். 

சவத்தியசாசைசய விட்டுச்பசல்ை நீங்கள் 

அனுைதிக்கப்ெடுகிைீர்களா? 

நீங்கள் கட்டாயைாகப் பூட்டிய ைருத்துவ ெகுதியில்  

காைத்சதக் கழிக்க ைாட்டீர்கள், எவ்வாைாயினும், அனுைதி 

இல்ைாைல் நீங்கள் சவத்தியசாசைசய விட்டுச் பசல்ை 

முடியாது. நீங்கள் விட்டுச் பசன்ைால், ஊழியர் ஒருவர்,  

நொக்குவரத்து அலுவைர் அல்ைது காவைர் உங்கசள 

ைீண்டும் சவத்தியசாசைக்குக் பகாண்டுவரைாம்.  

சவத்தியசாசையிலிருந்து பவளிநயை உங்கள் ைனநநாய் 

ைருத்துவசர நீங்கள் நகட்கைாம்.  இது நீங்கள் சுகம்பெை 

உதவியாகவும், சவத்தியசாசையிலிருந்து பவளிநய 

இருப்ெது உங்களுக்குப் ொதுகாப்ொகவும் இருக்குைானால் 

ைன நநாய் ைருத்துவர் இணங்கைாம். முதலில் அவர் உங்கள் 

ெராைாிப்ொளர்/குடும்ெத்துடன் சாிொர்க்கநவண்டும்.  உங்கள் 

விடுதசை முடிவசடந்ததும் நீங்கள் சவத்தியசாசைக்குத் 

திரும்ெ நவண்டும். இல்சையானால், ஒரு ெணிப்ொளர் 

உறுப்ெினர், நொக்குவரத்து அலுவைர் அல்ைது காவைர் 

உங்கசள சவத்தியசாசைக்குத் திரும்ெவும் கூட்டிச் 

பசல்வார். 

எவ்வளவு காைத்திற்குத் தங்கியிருந்து 

சிகிச்சசபெறும் விதிமுசை நீடிக்கும்? 

தங்கியிருந்து சிகிச்சசபெறும் விதிமுசை வயதாநனாருக்கு 21 

நாட்கள் அல்ைது(18 ஆண்டுகளுக்குக் குசைவான 

வயதுசடய ) சிறுவர்களுக்குப் 14 நாட்கள் வசர நீடிக்கைாம்.  

அந்த விதிமுசையின் கசடசி வாரத்தில், ைனநநாய் 

ைருத்துவர் ைீண்டும் உங்கசளப் ொிநசாதித்து விதிமுசை 

நீடிக்கப்ெட நவண்டுைா என முடிவுபசய்வார்.  ஒரு ைன நநாய் 

ைருத்துவர், வயதாநனாருக்கு 3 ைாதங்கள், சிறுவர்களுக்கு 28 

நாட்கள் வசர விதிமுசைசயத் பதாடரைாம்.  நைலும் 

உங்களுக்கு சவத்தியசாசையில் கட்டாய சிகிச்சச 

நவண்டியதில்சை பயன நைம் பெறும் வசர இந்த விதிமுசை 

நவண்டிய தடசவகள் நீடிக்கப்ெடைாம். 

தங்கியிருந்து சிகிச்சசபெறும் விதிமுசை எவ்வாறு 

முடிவசடயும்? 

நீங்கள் நநாயாளராக இருக்கும் எந்த நவசளயில்ம், ைன 

நநாய் ைருத்துவர் ெின்வருைாறு முடிபவடுக்கைாம்: 

 நீங்கள் இனிநைலும் ஒரு கட்டாய நநாயாளராக 

இருக்கநவண்டியதில்சை, அத்துடன் ஒன்ைில் நீங்கள் 

தன்னார்வ நநாயாளியாக தங்கைாம் அல்ைது 

சவத்தியசாசைசய விட்டுச் பசல்ைைாம், அல்ைது 

 ஒரு சமூகச் சிகிச்சச விதிமுசையில், நீங்கள் இப்பொழுது 

சமூகத்தில் சிகிச்சச பெைைாம். 

ெின்வரும் சந்தர்ப்ெத்தில், நீங்கள் பவளிநயற்ைப்ெட்டு, 

விடுதசைபெை அனுைதிக்கப்ெடநவண்டும்: 

 உங்களது கட்டாய சிகிச்சச விதிமுசை காைாவதியாகி 

அத்துடன் அது நீடிக்கப்ெடவில்சையானால், அல்ைது 

 நீங்கள் இனிநைலும் ஒரு கட்டாய நநாயாளியாக 

சவத்தியசாசையில் இருக்க நவண்டியதில்சைபயன 

உளநை தீர்ப்ொயம் உங்கள் விடயத்சத ைீளாய்வுபசய்து 

முடிவுபசய்தால். 

தங்கியிருந்து சிகிச்சச பெறும் விதிமுசைகள் 


