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 بیان الحقوق

 

 حقوقك

 یجب أن تقرأ األسئلة واإلجابات أدناه للتعرف على حقوقك وما قد یحدث لك بعد أن تصبح مریضاً في مركز للصحة النفسیة.

 

 النفسیة؟ما الذي یحصل بالنسبة لعالجي في مركز الصحة 

یجب على الموظفین أن یخبروك عن عالجك، وعن بدائل لعالجك وتأثیرات العالج إذا طلبت ذلك. یجب أن یخبروك أیضاً عن 
 خطط العالج وخطط التعافي لعالجك المتواصل وأن یأخذوا موافقتك علیھا، إذا كنت قادراً على إعطاء الموافقة.

 

مكنك التوقف عن الموافقة على عالج ما في أي وقت. ال یجب إعطاؤك دواًء أكثر من یمكنك أن توافق على أي عالج أو ترفضھ وی
 المطلوب أو دواًء غیر مالئم.

 

 من یمكن أن یكون موجوداً أیضاً في مركز الصحة النفسیة؟

 لمعالجتھم من دون موافقتھم. ھناكفي مركز الصحة النفسیة مرضى آخرون معتلون كثیراً محتجزون  یوجدقد 

 

 یمكنني الخروج من مركز الصحة النفسیة؟ كیف

بأنك ترید المغادرة. یمكن أیضاً أن یتم  أحد الموظفین تخبر لكن علیك أن ،مغادرة مركز الصحة النفسیة في أي وقت تستطیع
الرعایة أو إخراجك من قبل المشرف الطبي أو أي موظف طبي مفّوض آخر، إذا كان یعتقد أنھ من المرّجح أال تستفید من المزید من 

 العالج كمریض.من 

 

 متى یمكن إبقائي في مركز الصحة النفسیة رغماً عني؟

 mentally illیمكن إبقاؤك في مركز الصحة النفسیة رغماً عنك إذا صادق طبیب المركز على كونك شخصاً مریضاً نفسیاً (
person) ًأو شخصاً مضطرباً نفسیا (mentally disordered person .( إبقاؤك ھناك رغماً عنك لمدة تصل إلى ساعتین یمكن

 لكي یقوم طبیب المركز بفحصك من أجل أن یقرر ما إذا كان سیصادق على حالتك.

 

الشخص المریض نفسیاً ھو شخص مصاب بمرض نفسي ویحتاج إلى البقاء في مركز خاص بالصحة النفسیة من أجل حمایتھ أو 
فھو شخص تدل تصرفاتھ على أنھ یحتاج إلى البقاء في مركز للصحة النفسیة لفترة  حمایة اآلخرین. أما الشخص المضطرب نفسیاً 

 وجیزة من أجل حمایتھ أو حمایة اآلخرین.



 

ال یستطیع مركز الصحة النفسیة االستمرار بإبقائك فیھ رغماً عنك إال إذا وجد طبیب آخر على األقل من المركز أنك شخص مریض 
 یجب أن یكون واحد على األقل من الطبیبین اللذین قاما بفحصك أخصائیاً في الصحة النفسیة. نفسیاً أو شخص مضطرب نفسیاً.

 

 ھل ھناك أي مراجعة للقرارات الخاصة بي أو لحالتي؟

إذا رفض طبیب مركز الصحة النفسیة الذي ال یكون المشرف الطبي قبولك كمریض طوعي، أو إذا قرر ھذا الطبیب أن یخرجك من 
 ك أن تطلب من المشرف الطبي للمركز أن یراجع ھذا القرار.المركز، یمكن

 

تقوم بمراجعة  ھیئة التحكیم الخاصة بمراجعة الصحة النفسیةشھراً، فإن  12إذا كنت مریضاً في مركز للصحة النفسیة ألكثر من 
 بإخراجك بعد مراجعة حالتك. ما إذا كنت قد وافقت على البقاء في المركز كمریض. قد تأمر الھیئة وبالسعي إلى معرفةحالتك 

 

 ) رغماً عني؟ECTھل باإلمكان معالجتي باستعمال عالج الصدمة الكھربائیة (

 كال.

 

 ممن یمكنني طلب المساعدة؟
الموظف االجتماعي، أو الطبیب، أو مسؤول زائر، أو كاھن أو شیخ، أو  من یمكنك طلب المساعدة من أي موظف في المركز، أو

 ).Mental Health Advocacy Serviceمن محامیك الخاص أو من خدمة الدفاع عن الصحة النفسیة (

 .4277 9745 02رقم ھاتف خدمة الدفاع عن الصحة النفسیة ھو: 

 

 مكاني مقابلة مسؤول زائر؟ھل بإ

 ف في المركز ما إذا كنت تستطیع مقابلة مسؤول زائر. یقوم الموظف بترتیب زیارة للمسؤول الزائر.یمكنك أن تسأل أي موظ

 

 ھل بإمكاني أن أطلب من صدیق أو قریب أن ینوب عني؟

یمكنك تعیین شخص أو اثنین، بمن فیھما مقدم الرعایة األساسي لك، لیكونا مقدمْي الرعایة لك المعتمدْین خالل فترة وجودك في 
المعتمد أو مقدم الرعایة األساسي لك طلب الحصول على معلومات بالنیابة عنك، لك ركز الصحة النفسیة. بإمكان مقدم الرعایة م

، وما إذا كانت ھناك عالجات مقترحة إخراجكویتم إبالغھ ما إذا تقرر إبقاؤك في مركز الصحة النفسیة، أو ما إذا كان سیتم نقلك أو 
خاصة بالصحة النفسیة. كذلك، یحق لك، ویحق لمقدم الرعایة لك المعتمد أو أي شخص آخر یؤدي دور مقدم الرعایة األساسي لك، 

 .إخراجكالحصول على معلومات عن متابعة رعایتك في حال 


