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Dodatak 3A Izjava o pravima za dobrovoljne pacijente  
(Članak 74A (3)) 

Izjava o pravima 
 
Vaša prava 
 

Trebali biste pročitati niže navedena pitanja i odgovore kako biste saznali koja su vaša prava i što 
vam se može dogoditi nakon što postanete pacijent u ustanovi za mentalno zdravlje. 
 
Što će biti s mojim liječenjem kada dođem u ustanovu za mentalno zdravlje? 
Medicinsko osoblje vam mora reći kakvo će vam biti pruženo liječenje, o alternativama 
liječenja i učincima liječenja, ako ih upitate. Moraju vam reći o planovima liječenja i oporavka 
i dobiti vašu suglasnost, ako ste sposobni dati suglasnost. 
 
Možete prihvatiti ili odbiti bilo koju vrstu liječenja i u svako doba možete odustati od 
sporazuma o liječenju. Ne smije vam se davati pretjerana količina lijekova niti vam se smiju 
davati neprikladni lijekovi. 
 
Tko još može biti u ustanovi za mentalno zdravlje? 
Drugi pacijenti u ustanovi za mentalno zdravlje mogu biti jako bolesni i biti zadržani i liječeni 
u ustanovi za mentalno zdravlje bez svoje suglasnosti. 
 
Kako mogu izaći iz ustanove za mentalno zdravlje? 
Možete napustiti ustanovu za mentalno zdravlje u bilo kojem trenutku, ali morate reći 
nekome od osoblja da želite otići. Može vas otpustiti i medicinski ravnatelj ili neki drugi 
ovlašteni zdravstveni službenik ako smatraju da nećete imati koristi od daljnjeg liječenja kao 
pacijent u ustanovi. 
 
Kada me mogu zadržati u ustanovi za mentalno zdravlje protiv moje volje? 
U ustanovi za mentalno zdravlje možete biti zadržani protiv svoje volje ako je liječnik te 
ustanove potvrdio da ste psihički bolesna osoba ili psihički poremećena osoba. Mogu vas 
zadržati do 2 sata protiv vaše volje kako bi vas liječnik u ustanovi mogao vidjeti i odlučiti 
smatra li da ste psihički bolesni. 
 
Psihički bolesna osoba je osoba koja ima mentalnu bolest i koju treba zadržati u ustanovi za 
mentalno zdravlje radi vlastite sigurnosti ili zaštite drugih. Psihički poremećena osoba je 
osoba čije ponašanje ukazuje da ju je potrebno zadržati u ustanovi za mentalno zdravlje na 
kratko vrijeme radi vlastite sigurnosti i zaštite drugih ljudi. 
 
Ustanova vas ne može nastaviti držati neograničeno protiv vaše volje ukoliko barem još 
jedan liječnik ne utvrdi da ste psihički bolesna osoba ili psihički poremećena osoba.  Barem 
jedan od tih liječnika mora biti psihijatar. 
 
Vrši li se bilo kakvo preispitivanje odluke o meni i mom slučaju? 
Ako liječnik u ustanovi za mentalno zdravlje koji nije medicinski ravnatelj odbije primiti vas 
kao dobrovoljnog pacijenta ili vas odluči otpustiti iz ustanove, možete od medicinskog 
ravnatelja tražiti da preispita tu odluku. 
 
Ako ste pacijent ustanove za mentalno zdravlje duže od 12 mjeseci, Tribunal za razmatranje 
odluke o mentalnom zdravlju (Mental Health Review Tribunal) će razmotriti vaš slučaj te 
utvrditi da li ste pristali ostati u ustanovi kao pacijent. Tribunal može donijeti odluku da 
trebate biti otpušteni nakon preispitivanja vašeg slučaja. 
 



Mogu li mi davati elektrokonvulzivnu terapiju (ECT) protiv moje volje? 
Ne. 
 
 
Kome se mogu obratiti za pomoć? 
Za pomoć se možete obratiti bilo kome od osoblja, socijalnom radniku, liječniku, službenom 
posjetitelju, kapelanu, svom odvjetniku ili Službi za zagovaranje interesa psihički bolesnih 
osoba (Mental Health Advocacy Service).  Broj telefona Službe za zagovaranje interesa 
psihički bolesnih osoba (The Mental Health Advocacy Service) je 02 9745 4277. 
 
Mogu li vidjeti službenog posjetitelja? 
Možete pitati bilo koga od osoblja možete li vidjeti službenog posjetitelja. Osoblje će 
organizirati posjetu službenog posjetitelja. 

 
Mogu li zamoliti nekog od prijatelja ili rodbine da me zastupaju? 
Dok se nalazite u ustanovi za mentalno zdravlje, možete imenovati najviše 2 dvije osobe za 
svoje skrbnike, uključujući i osobu koja je ujedno i vaš glavni pružatelj skrbi.  Osoba 
određena kao vaš skrbnik ili bilo koja druga osoba koja je vaš primarni skrbnik može zatražiti 
informacije u vaše ime i biti će obaviještena ako ste zadržani u ustanovi za mentalno 
zdravlje, ako ste prebačeni ili otpušteni kao i o predloženim posebnim tretmanima za 
mentalno zdravlje. Vi i vama određeni skrbnik ili bilo koja druga osoba koji je vaš primarni 
skrbnik također ima pravo dobiti informacije o daljnjoj skrbi ako ste otpušteni. 
 


