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 نبذة عن هذا الكتيّب

فهم حقك  إذا كنت محتجزاً في مستشفى بموجب قانون الصحة العقلية، فسوف يساعدك هذا لكتيب على

في مقابلة واحٍد من ممثلي قانون الصحة العقلية وذلك عند قيامنا بزيارة الجناح الذي تقيم به بالمستشفى، 

عالوة على التعرق على ما يمكن أن تتوقعه منا، كما أنه يشرح أيضاً حقوقك فيما يتعلق بأخذ األدوية، وكيف 

 يمكنك تقديم الشكاوى عند الضرورة.

 من نحن

("، وهي جهة تنظيمية مستقلة مسؤولة عن Care Quality Commissionجودة الرعاية الصحية ) نحن "لجنة

تقديم الرعاية الصحية والرعاية االجتماعية للكبار في إنجلترا. إننا نقوم بحماية مصالح األشخاص المحددة 

الصحة العقلية بشكٍل حقوقهم بموجب قانون الصحة العقلية، حيث نعمل على التأكد من استخدام قانون 

صحيح ومن العناية بالمرضى بالشكل المناسب أثناء احتجازهم بالمستشفى أو أثناء تلقيهم العالج وسط 

 المجتمع بموجب أمر العالج المجتمعي.

 ممثلو قانون الصحة العقلية التابعون لنا

وخدمات الصحة العقلية، كما أنهم يتميز ممثلو القانون التابعون لنا بدرايتهم الجيدة بقانون الصحة العقلية 

ينتمون إلى خلفيات مختلفة ويضمون مختلف التخصصات مثل األطباء والممرضات واألخصائيين االجتماعيين 

خدمات الصحة  -أو الذين استخدموا  -والمحامين واألطباء النفسيين وغيرهم من األشخاص الذين يستخدمون 

 النفسية بأنفسهم.

جميع المستشفيات التي يتم احتجاز األشخاص فيها بموجب قانون الصحة العقلية للتأكد من إننا نقوم بزيارة 

استخدام قانون الصحة العقلية بشكٍل صحيح ومن العناية بالمرضى بالشكل المناسب أثناء احتجازهم 

 بالمستشفى.



3 

 ما الذي تتوقعه عند زيارة ممثلينا إلى المستشفى

د ممثلينا عند زيارة الجناح الذي تقيم به بالمستشفى، فإنهم سوف إذا كنت ترغب في التحدث إلى أح

 يقومون بإجراء مقابلة خاصة معك،

كما سيقوم الممثل أيضاً بمقابلة المدراء وأعضاء الفريق المسؤول عن عالجك، وذلك من أجل مناقشة األمور 

 ضوعات أو مشكالت تزعجك.التي تؤثر على الرعاية والعالج المقدم إليك، كما سيقومون بإثارة أي مو

 وسوف يقوم ممثلنا بالتحقق مما يلي:

 احتجازك بشكٍل قانوني مع تقديم الرعاية الالزمة لك بموجب القانون؛ 

 معرفتك بحقوقك المنصوص عليها بموجب قانون الصحة العقلية، وشرحها لك بطريقة تفهمها؛ 

 احترام الفريق المعالج لك لخصوصيتك وصون كرامتك؛ 

لفريق المعالج لخلفيتك الثقافية، وجنسك، وعمرك، وتوجهك الجنسي )سواًء كنت من ذوي احترام ا 

الميول الجنسية الطبيعية، أو سحاقية، أو شاذ جنسياً، أو ثنائي الجنس( وديانتك، أو معتقدك أو أي 

 عجز تعاني منه؛

ونة ممارسات قانون توافق القرارات المتعلقة بعالجك مع توجيهات األخصائيين المنصوص عليه في مد 

 الصحة العقلية؛ و

 بوضع خطة مناسبة لك خاصة بالرعاية خالل فترة النقاهة. -قبل مغادرتك للمستشفى  -القيام  
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 ما ال يمكن لممثلينا القيام به

هناك بعض األشياء التي ال يجيز لنا القانون القيام بها. وفي هذا الصدد، نود أن نشير إلى أنه ال يمكن لممثلي 

 ون الصحة العقلية التابعين لنا بإجراء ما يلي:قان

إنهاء احتجازك )بموجب القسم الخاص من قانون الصحة العقلية الذي أجاز احتجازك في  

 المستشفى(؛

 إخراجك من المستشفى؛ 

 اتخاذ أي ترتيبات لنقلك إلى مستشفى آخر؛ 

 تقديم مشورة طبية شخصية لك؛ 

 تقديم مشورة قانونية شخصية لك؛ أو 

 اتخاذ أي ترتيبات لك لقضاء وقت بعيداً عن المستشفى. 

 ومع ذلك، يمكن لممثلينا إبالغك بالجهات التي يمكنك االتصال بها للحصول على مشورة بشأن هذه األمور.

إذا كنت ترغب في االستئناف ضد احتجازك في المستشفى، يمكنك سؤال أحد أعضاء فريق العمل بالجناح 

 ح لك ُسبل القيام بذلك.الذي تقيم فيه لكي يشر

 أفراد دعم الصحة العقلية المستقلون

أثناء احتجازك في المستشفى بموجب قانون الصحة العقلية، يحق لك الحصول على دعم من أحد أفراد دعم 

 الصحة العقلية المستقلين،

حقوقك  وهؤالء أفراد متخصصون في قضايا الصحة العقلية؛ حيث يمكنهم مساعدتك في معرفة المزيد عن

 وكيفية استخدامها.

إذا كنت ترغب في التحدث إلى أحد أفراد دعم الصحة العقلية المستقلين ، ُيرجى التحدث إلى الفريق المعالج 

 لك.
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 حقوقك الخاصة بالموافقة على األدوية التي تتلقاها

على طبيبك  عند قيام المستشفى بإعطاء أدوية لك من أجل عالج المرض النفسي الذي تعاني منه، ينبغي

 القيام بما يلي:

 شرح الغرض من تلقي هذا الدواء؛ 

 إبالغك في حالة وجود أي آثار جانبية محتملة؛ و 

 طلب الحصول على موافقتك؛ 

جدير بالذكر أنه خالل األشهر الثالث األولى من عالجك بالمستشفى، يتعين عليك أخذ األدوية سواًء وافقت 

 على ذلك أم ال.

شهر الثالث األولى، فإنه يتعين حصول طبيبك على شهادة تمنحه الحق في االستمرار في لكن بعد انقضاء األ

 إعطاءك هذه األدوية.

وفي حال موافقتك على أخذ هذه األدوية، يتعين على طبيبك تسجيل آرائك وتعبئة مستند يذكر فيه أنه قد بيّن 

في تلقيها. كما يجب على طبيبك التأكد من لك نوعية األدوية التي تتلقاها، وأنك قد وافقت على االستمرار 

 أنك على ما ُيرام بشكٍل كاف إلبداء موافقتك وأنك تتفهم طبيعة األدوية وغرضها واآلثار المحتملة لها.

في االستمرار في تلقي األدوية، أو إذا كنت مريضاً  -بعد انقضاء األشهر الثالث األولى  -وإذا كنت ال ترغب 

 ير قادر على إعطاء الموافقة، فإنه يتعين على طبيبك إخطارنا بذلك؛للغاية بدرجة تجعلك غ

أو ما ُيعرف باسم طبيب معين للحصول  -حيث سنقوم باتخاذ الترتيبات الالزمة من أجل توفير طبيب مستقل 

لزيارتك. وحتى يقوم هذا الطبيب بزيارتك ومناقشتك، فإنه يتعين عليك االستمرار في  -على رأي طبي ثاٍن 

 قي الدواء.تل

وفي حال موافقتك في البداية على االستمرار في تلقي األدوية، فإنه يمكنك تغيير رأيك الحقاً، غير أنه من 

 األفضل التحدث إلى طبيبك قبل القيام بذلك.
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 ما الذي تتوقعه من الطبيب المعين للحصول على رأي طبي ثان  

 طبي ثاٍن بما يلي:عند زيارتك، سيقوم الطبيب المعين للحصول على رأي 

 التأكد من احتجازك بشكٍل قانوني؛ 

مناقشة األدوية معك. وعادة ما يتم ذلك بشكل خاص ما لم ترغب أنت في حضور شخص ما معك أيضاً.  

 وفي حال احتياجك لحضور مترجم أو أخصائي إشارات، سوف تقوم المستشفى بتوفير ذلك لك.

 ق الطبي المسؤول عن عالجك ورعايتك؛التحدث مع طبيبك وممرضتك وأحد أفراد الفري 

 اتخاذ قرار بشأن ما إذا كنت بحاجٍة إلى االستمرار في الحصول على األدوية أم ال. 

وفي حالة موافقة هذا الطبيب المعين على استمرارك في تلقي كافة األدوية، أو بعضٍ منها، فإنه يتعين عليه 

 بيبك بحاجة إلى هذا الشهادة لالستمرار في عالجك.عمل شهادة تذكر ذلك مع وصف األدوية، حيث سيكون ط

 وسوف يقوم طبيبك الخاص بإبالغك بقرار الطبيب المعين للحصول على رأي طبي ثاٍن.

تجدر اإلشارة إلى أن الطبيب المعين للحصول على رأي طبي ثاٍن هو طبيب مستقٌل عن المستشفى، كما أن 

أنه ال يمكنك تقديم استئناف إلينا إذا كنا ال توافق على هذا القرار الذي يتخذه هو قرار طبي شخصي، كما 

 القرار.
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 العالج في الحاالت الطارئة

في بعض الحاالت أو المواقف الطارئة، ال تسري األحكام الخاصة بالموافقة على العالج؛ حيث يتيح قانون الصحة 

ي في المستشفى دون الحصول على العقلية لألطباء إعطاء األدوية للمرضى الذين يعانون من اضطراب نفس

 موافقتهم، إذا كانت هناك ضرورة لذلك من أجل:

 إنقاذ حياتهم؛ 

 الحد من معاناتهم؛ 

 منع حالتهم من التدهور؛ أو 

 منعهم من السلوك العنيف أو أن يكونوا خطراً على أنفسهم أو على اآلخرين. 

وافقتك على عالجك بمزيٍد من التفاصيل. تشرح لك مدونة ممارسات قانون الصحة العقلية حقوقك الخاصة بم

إذا كنت ترغب في االطالع عليها، يمكنك أن تطلب من ممرضتك أو منسق الرعاية الخاصة بك الحصول على 

 .www.dh.gov.ukنسخة من الموقع اإللكتروني لوزارة الصحة أو تنزيلها عبر الموقع اإللكتروني 
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 شكوى ما يجب عليك القيام به عند رغبتك في تقديم

إذا كنت محتجزاً، أو تم احتجازك في السابق، في مستشفى بموجب قانون الصحة العقلية، وكان لديك 

شكوى بشأن شيء ما حدث خالل وقت االحتجاز هذا، ينبغي عليك أوالً أن تطلب من مدراء المستشفى 

 التحقيق في شكواك،

المستشفى الذي تُحتجز به، أو  كما ينبغي عليك الكتابة إلى أو التحدث مع مسؤول الشكاوى في 

الذي خرجت منه، أو يمكنك أن تطلب من شخص آخر القيام بذلك نيابًة عنك. )يوجد مسؤول شكاوى 

 في جميع المستشفيات(

إذا واجهت صعوبة في تقديم شكواك، أو إذا كنت ترغب في الحصول على بعض الدعم، ينبغي عليك  

دعم يمكنها مساعدتك في ذلك، أو يمكنك أن تطلب أن تدرك أن معظم المستشفيات لديها خدمة 

 المساعدة من أحد ممثلينا أثناء زيارتهم.

سوف يحاول مدراء المستشفى التعامل مع شكواك وحلها، وسوف يخطرونك بنتيجة تحقيقهم في  

 شكوالك وإبالغك باإلجراءات التي يخططون التخاذها لوضع األمور على المسار السليم.

اً عن استجابة المستشفى، يمكنك أن تطلب منا التحقيق في األمر، حيث يمكنك إذا لم تكن راضي 

 االتصال بمكتبنا على العنوان الموجود على ظهر هذا الكتيّب،

كما يمكنك أيضاً أن تطلب من محقق الشكاوى في إدارة الخدمات البرلمانية والصحية  

(Parliamentary and Health Service Ombudsman فحص ).شكواك 

أو الكتابة إلى: محقق الشكاوى  4033 015 0345للتواصل مع محقق الشكاوى، يرجى االتصال على الرقم 

 .Millbank Tower, Millbank, London SW1P 4QPفي إدارة الخدمات البرلمانية والصحية، 
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 كيف سنتعامل مع شكواك

 تعلقة بعالجك بموجب قانون الصحة العقلية،نود أن نشير إلى أننا نتمتع بصالحية التحقيق في الشكاوى الم

غير أن دورنا ومهمتنا كجهة تنظيمية ال تعني إمكانية قيامنا بالتحقيق في الشكاوى المتعلقة باإلخفاق في 

االلتزام بالمعايير الحكومية للجودة والسالمة. إذا كان لديك أية شكاوى بخصوص هذه األمور، ينبغي عليك، 

ل شخص آخر نيابًة عنك، قراءة الكتيّب الخاص بنا "سبل تقديم شكاوى تتعلق سواًء بنفسك أو من خال

بخدمات الرعاية الصحية أو الرعاية االجتماعية". كما يمكنك مشاركة تجربتك معنا على موقعنا اإللكتروني 

www.cqc.org.uk/public/sharing-your-experience. 

موجب قانون الصحة العقلية، فإننا سنقوم أوالً بالنظر في نتائج إذا كانت شكواك تتعلق بالعالج المقدم إليك ب

 التحقيق الذي أجراه المستشفى في شكواك،

حيث سنقوم بإجراء تقييم تفصيلي لشكواك وفي استجابة المستشفى لها. وفي حال ارتأينا عدم قيام 

جري تحقيقنا الخاص في هذا المستشفى بالتعامل مع شكواك بالشكل الالزم، فإننا سوف نقرر ما إذا كنا سن

 الموضوع.

وفي نهاية التحقيق، سوف نقوم بإرسال خطاب إليك إلبالغك بالنتائج التي توصلنا إليها، وقد يتضمن هذا إصدار 

 توصيات للمستشفى بما ينبغي عليهم القيام به لمنع حدوث هذا األمر مرًة أخرى.



10 

 بياناتك الشخصية

قانون الصحة العقلية قبل ذلك، فإننا قد نحتفظ ببيانات شخصية عنك.  في حال حدوث تواصل بينك وبين ممثل

 وبموجب قانون حماية البيانات، فإنه يحق لك أن تطلب منا ما يلي:

 ما هي البيانات الشخصية التي نحتفظ بها عنك؛ 

 من يمكنه الوصول إلى بياناتك الشخصية؛ 

 لماذا نحتفظ ببياناتك وكيف يتم استخدامها؛ و 

 ة بيانات غير دقيقة.تصحيح أي 

إذا كنت ترغب في االطالع على البيانات الشخصية التي نحتفظ بها عنك، يرجى الكتابة إلينا على العنوان 

 الموجود على ظهر هذا الكتيّب.
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 كيفية االتصال بنا

 إذا كنت ترغب في االتصال بنا، يمكنك )أو يمكن لصديقك أو لقريبك بالنيابة عنك( القيام بما يلي:

 كتابة إلى مكتبنا في نيوكاسل )العنوان موجود على ظهر هذا الكتيّب(؛ أوال 

مساًء من االثنين  5:30صباحاً و  8:30التحدث إلى أحد أعضاء الفريق الموجود في مكتبينا بين الساعة  

 )اختر الخيار األول(. 03000 616161 إلى الجمعة من خالل االتصال على الرقم

يرجى ترك رسالة على جهاز الرد اآللي على المكالمات، كما يرجى ترك اسمك إذا كان المكتب مغلقاً، 

 وعنوانك ورقم هاتفك، حتى يمكن ألحد العاملين بالمكتب االتصال بك في يوم العمل التالي.

 إصدارات أخرى في هذه السلسلة

العالج المجتمعية "كيف نقوم بدعم حقوق ومصالح األشخاص الخاضعين للعالج وسط المجتمع بموجب أوامر 

(CTOs") 

 حقوقك الخاصة بالموافقة على العالج" -( ECT"المعالجة بالتخليج الكهربائي )
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 تواصل معنا

 

 اكتب إلينا على:

 (CQC Mental Health Actلجنة جودة الرعاية الخاصة بقانون الصحة العقلية )

Citygate 

Gallowgate 

Newcastle upon Tyne 

NE1 4PA 

 )اختر الخيار األول( 03000 616161الهاتف: 

 enquiries@cqc.org.ukالبريد اإللكتروني: 

 www.cqc.org.ukالموقع اإللكتروني: 

إذا كنت ترغب في الحصول على هذا الكتيّب بلغة أو تنسيق آخر )على سبيل المثال في طبعة أكبر أو نسخة 

أو االتصال بنا  www.cqc.org.ukلكتروني سهلة القراءة أو أسطوانة مدمجة صوتية(، ُيرجى زيارة موقعنا اإل

 باستخدام البيانات المذكورة أعاله.
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