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 في أن تعامل باحترام الحق لدیك

المتعلقة بتقییمك وعالجك ومراجعة یحق لك أن تكون على علم تام بوضعك القانوني وجمیع الجوانب  •
 .حالتك

.  یحق لك أن تطلب مراجعة حالتك إما من قبل قاض أو محكمة مراجعة، وفقاً لوضعك القانوني •
 .یمكنك أیضا أن تطلب تحقیقا قضائیا

یمكنك أن تحضر معك شخصا یتحدث .  لك الحق في احترام ھویتك الثقافیة ومعتقداتك الشخصیة •
 .ئلتك أوعشیرتك أو صدیق أو وكیل حین یتم تقییمك أو مراجعة حالتكلغتك أو شخصا من عا

یجب إخبارك عن الفوائد واآلثار .  یحق لك الحصول على الرعایة الطبیة والصحیة المناسبة لحالتك •
 .الجانبیة في عالجك قبل الشروع بھ

 .لك الحق في رفض أي تسجیل فیدیو أو تسجیل صوتي لعالجك •

 .بیب نفسي مستقللك الحق في طلب رأي ط •

 .یحق لك أن تستشیر محام بشأن حقوقك ووضعك كمریض، أو في أیة مسألة أخرى •

یمكن استخدام العزل فقط عند الضرورة، لرعایتك أو عالجك أو .  لدیك الحق في مرافقة اآلخرین •
 .لحمایة اآلخرین

ستقبال الرسائل من یمكنك إرسال وا.  یحق لك استقبال الزوار واستخدام الھاتف في أوقات معقولة •
 .یمكن تقیید ھذه الحقوق من قِبل الطبیب المسؤول، ولكن لسبب محدد فقط.  دون فتحھا
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 كم من الوقت یسري ھذا القانون علي؟

 . أیام 5فترة التقییم األولى تصل إلى  •

 . یوماً  14إذا اقتضت الحاجة إلى مزید من التقییم والعالج، فإن فترة التقییم الثانیة تصل إلى  •

 .إذا كنت ال تزال غیر الئق لتركك للعالج، یتم تقدیم طلب إلى المحكمة للحصول على أمر عالج إجباري •

 .أشھر على األقل 6یجب مراجعة أوامر العالج اإلجباري كل  •
 

 ھل یمكنني رفض الدواء؟

بعد شھر واحد من  وفترات التقییم الالحقة، وكذلك) یوماً  41(والثانیة ) أیام 5(خالل فترة التقییم األولى  •
 . إصدار أمر العالج اإلجباري، قد یُطلب منك تلقي العالج حتى إذا كنت لم تعط موافقتك

إذا رفضت إعطاء الموافقة، فیمكن عالجك فقط إذا .  بعد ذلك الوقت، سیتطلب إعطاء موافقتك على العالج •
 .اعتقد طبیب نفسي آخر معتمد بأن العالج في مصلحتك

 

 اقشة حقوقي؟مع من یمكنني من

لدیك الحق في طلب المساعدة إذا لم تكن راضیاً عن طریقة معاملتك، أو إذا كانت لدیك أیة أسئلة حول 
 . حقوقك

 :اطلب من الموظفین مساعدتك في االتصال بأي ممن یلي

محامون یمكنھم التحقیق في الشكاوى وإسداء المشورة بشأن حقوقك، دون أن تتحمل (مفتش المقاطعة  •
 )الیفأیة تك

إذا لم یكن لدیك محام قد یتمكن الموظف المختص أو مفتش المقاطعة من تقدیم (المحامي الخاص بك  •
 إذا لم تتمكن من تحمل تكالیف محاٍم، فقد تتمكن المساعدة القانونیة من توفیر. توصیة لك

 .)التمویل لك 

حقوقك ویمكنھ أیضاً یمكن لمكتب المفوض تقدیم المشورة بشأن (مكتب مفوض الصحة واإلعاقة  •
 )التحقیق في الشكاوى

 ).ھم أشخاص ینصب اھتمامھم بشكل خاص بحقوق المرضى(مناصر المریض  •
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