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Despre această broșură 

Dacă sunteți reținut („repartizat”) în spital în baza Legii cu privire la sănătatea mintală, 

această broșură vă va ajuta să vă înțelegeți dreptul de a întâlni unul din membrii comisiei 

Legii cu privire la sănătatea mintală atunci când vom vizita secția spitalului dvs. și la ce vă 

puteți aștepta din partea noastră. De asemenea, explică drepturile dvs. în legătură cu 

administrarea medicației și cum să înaintați plângeri dacă este nevoie. 

Despre noi 

Suntem Comisia pentru calitatea îngrijirii, autoritate independentă de reglementare a 

îngrijirii medicale și sociale a adulților în Anglia. Protejăm interesele oamenilor ale căror 

drepturi sunt mărginite în baza Legii cu privire la sănătatea mintală. Ne asigurăm că legea 

cu privire la sănătatea mintală este utilizată corect și că pacienții sunt îngrijiți în mod 

corespunzător în perioada în care sunt reținuți în spital sau se află sub un ordin de 

tratament comunitar. 

Membrii comisiei legii cu privire la sănătatea mintală 

Membrii comisiei noastre sunt bine informați în legătură cu Legea referitoare la sănătatea 

mintală și cu serviciile aferente. Aceștia porovin din medii diferite și includ medici, asistenți, 

angajați sociali, avocați, psihologi, și alte persoane care utilizează, sau au utilizat, servicii 

pentru sănătatea mintală. 

Vizităm toate spitalele în care oamenii sunt reținuți în baza Legii cu privire la sănătatea 

mintală pentru a ne asigura că legea este utilizată corect și că oamenii sunt îngrijiți în mod 

corespunzător în perioada în care sunt reținuți în spital. 
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Cum susținem drepturile și interesele persoanelor 

care sunt reținute în spital 

Dacă doriți să discutați cu unul din membrii comisiei noastre atunci când vizitează secția 

dvs., vă puteți întâlni în particular. 

Membrul comisiei se va întâlni de asemenea cu administratorii și ceilalți membri ai 

personalului care vă tratează.  Aceasta este pentru a putea discuta despre lucrurile care 

vă afectează îngrijirea și tratamentul și pentru a ridica probleme care vă deranjează. 

Membrul comisiei va verifica dacă: 

 sunteți reținut și îngrijit în baze legale; 

 știți care sunt drepturile dvs. în baza Legii cu privire la sănătatea mintală și vi s-au 

explicat într-o manieră în care le puteți înțelege; 

 personalul vă respectă intimitatea și demnitatea; 

 personalul vă respectă mediul cultural, sexul, vârsta, orientarea sexuală (fie că 

sunteți heterosexual, lesbiană, homosexual sau bisexual), religia sau credința sau 

orice altă dizabilitate ați avea; 

 Deciziile în legătură cu tratamentul dvs. sunt în conformitate cu îndrumarea pentru 

specialiști descrisă în codul practic al Legii cu privire la sănătatea mintală; și 

 Înainte de a părăsi spitalul, este întocmit planul corect pentru îngrijirea ulterioară. 
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Ce nu pot face membrii comisiei noastre 

Sunt câteva lucruri pe care legea nu ne permite să le realizăm. Membrii comisiei noastre 

nu pot: 

 să vă elibereze din secția dvs. (parte a Legii cu privire la sănătatea mintală care a 

permis să fiți reținut în spital); 

 să vă externeze din spital; 

 să aranjeze să fiți transferat în alt spital; 

 să vă ofere sfaturi medicale individuale; 

 să vă ofere sfaturi legale individuale; sau 

 să aranjeze să fiți externat temporar din spital. 

Totuși, membrii comisiei noastre vă pot spune pe cine să contactați în legătură cu aceste 

chestiuni. 

Dacă doriți să faceți apel împotriva reținerii în spital, solicitați unui membru din personalul 

secției să vă explice procedura. 

Avocați independenți în domeniul sănătății mintale 

În perioada în care sunteți reținut în baza Legii cu privire la sănătatea mintală, aveți dreptul 

legal de susținere din partea unui avocat independent în domeniul sănătății mintale. 

Aceștia sunt avocați specializați în problemele legate de sănătatea mintală. Aceștia vă pot 

ajuta să aflați mai multe în legătură cu drepturile dvs. și cum să le utilizați. 

Dacă doriți să discutați cu un avocat în domeniul sănătății mintale, vă rugăm să vă 

adresați echipei care vă tratează. 
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Drepturile dvs. în ce privește consimțământul 

asupra medicației 

Atunci când spitalul vă oferă medicația pentru afecțiunea dvs. mintală, doctorul trebuie: 

 să vă explice pentru ce este medicația; 

 să vă informeze dacă pot exista efecte secundare; și 

 să ceară consimțământul dvs. 

În primele trei luni ale tratamentului dvs. din spital, s-ar putea să fie nevoie să respectați 

medicația, fie că sunteți sau nu de acord să o faceți. 

După primele trei luni de tratament, doctorul dvs. trebuie să dețină un certificat care îi 

oferă dreptul de a continua să vă administreze medicația. 

Dacă sunteți de acord să luați medicația, doctorul dvs. trebuie să înregistreze consultațiile 

și să completeze un document care specifică faptul că vi s-a explicat medicația și că ați 

fost de acord să vi se administreze în continuare. Doctorul dvs. trebuie să se asigure că 

starea dvs. este una bună pentru a vă putea da consimțământul și că înțelegeți natura, 

scopul și eventualele efecte ale medicației. 

Dacă, după trei luni de tratament, nu doriți să continuați să luați medicația sau sunteți prea 

bolnav pentru a vă oferi permisiunea, doctorul trebuie să ne anunțe în legătură cu aceasta. 

Noi vom lua măsurile pentru ca un doctor independent, cunoscut drept doctor numit pentru 

o a doua opinie (DNDO), să vă viziteze. Până ca doctorul numit pentru o a doua opinie să 

vă viziteze și să ia o decizie, ar putea fi nevoie să continuați să luați medicația. 

Dacă la început ați fost de acord să continuați să luați medicația, vă puteți răzgândi 

ulterior. Cel mai bine ar fi să discutați cu doctorul înainte să o faceți. 
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Ce așteptări să aveți din partea doctorului numit 

pentru o a doua opinie 

Atunci când vă vizitează, doctorul numit pentru o a doua opinie va face următoarele: 

 va verifica dacă sunteți reținut în temeiuri legale; 

 va discuta cu dvs. medicația. În mod normal, acestea trebuie să aibă loc în 

particular, dacă nu vreți să fie și altcineva de față. Dacă aveți nevoie de un interpret 

sau un semnatar, spitalul vă va oferi unul; 

 va vorbi cu doctorul dvs., asistenta sau alt specialist care a fost implicat în îngrijirea 

și tratamentul dvs.; 

 va decide dacă este nevoie sau nu să primiți în continuare medicația. 

Dacă doctorul numit pentru o a doua opinie hotărăște că trebuie să continuați cu întreaga 

medicație, sau doar o parte, trebuie să completeze un certificat declarând aceasta și 

descriind medicația. Doctorul dvs. are nevoie de acest certificat pentru a continua 

tratamentul. 

Propriul dvs. doctor vă va spune ce decide doctorul numit pentru o a doua opinie. 

Doctorul numit pentru o a doua opinie este independent de spital și decizia pe care o ia 

este o decizie medicală personală. Nu puteți face apel la noi dacă nu sunteți de acord cu 

această decizie. 
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Tratament în situații urgente 

În unele situații foarte urgente, regulile cu privire la consimțământul la tratament nu se 

aplică. Legea cu privire la sănătatea mintală permite doctorilor să administreze medicația 

pentru o tulburare mintală unui pacient din spital fără consimțământul acestuia dacă este 

necesară pentru: 

 a-i salva viața; 

 a-i reduce suferința; 

 a împiedica agravarea serioasă a condiției; sau 

 a-l împiedica să reacționeze violent sau să devină un pericol pentru el însuși sau 

pentru alte persoane. 

Codul practic al Legii cu privire la sănătatea mintală explică mai detaliat drepturile dvs. în 

ce privește consimțământul. Dacă doriți să îl consultați, solicitați asistentei sau 

coordonatorului pentru îngrijire o copie sau descărcați copia de pe adresa web a 

Departamentului pentru sănătate la www.dh.gov.uk. 
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Cum să procedați dacă doriți să înaintați o 

plângere 

Dacă sunteți, sau ați fost, reținut în spital în baza Legii cu privire la sănătatea mintală și 

aveți o plângere în legătură cu ceea ce s-a întâmplat în această perioadă, trebuie să 

solicitați mai întâi administratorilor spitalului să investigheze plângerea pentru dvs. 

 Trebuie să scrieți sau să vă adresați Funcționarului pentru plângeri al spitalului în 

care vă aflați, sau din care ați fost externat, sau să solicitați altcuiva să o facă în 

numele dvs. (Fiecare spital are un Funcționar pentru plângeri.) 

 Dacă aveți dificultăți în a întocmi plângerea sau dacă aveți nevoie de ajutor, 

majoritatea spitalelor au un serviciu de asistență care vă stă la dispoziție sau puteți 

solicita unui membru al comisiei care vă vizitează să vă ajute. 

 Administratorii spitalului vor încerca să clarifice plângerea dvs. Vă vor ține la curent 

cu cele descoperite și vă vor informa în legătură cu măsurile pe care urmează să le 

aplice pentru a îndrepta lucrurile. 

 Dacă nu sunteți mulțumit de răspunsul spitalului, ne puteți cere nouă să investigăm. 

Contactați biroul nostru la adresa de pe spatele acestei broșuri. 

 Puteți de asemenea solicita Serviciului parlamentar și de sănătate Ombudsman să 

cerceteze plângerea dvs. 

Pentru a contacta Ombudsman, telefonați la 0345 015 4033 sau scrieți la: Serviciul 

parlamentar și de sănătate Ombudsman, Millbank Tower, Millbank, Londra SW1P 4QP. 
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Cum ne ocupăm de plângerea dvs. 

Avem puterea de a investiga plângeri care au legătură cu tratamentul dvs. în baza Legii cu 

privire la sănătatea mintală. 

Rolul nostru de mediator înseamnă că nu ne ocupăm de plângerile individuale care 

vizează alte neîndepliniri ale standardelor guvernamentale de calitate și siguranță. Dacă 

aveți o plângere în legătură cu acestea, dvs., sau cel care acționează în numele dvs., 

trebuie să consultați broșura noastră „Cum să înaintați o plângere în legătură cu serviciile 

de îngrijire de sănătate sau socială”. De asemenea, ne puteți împărtăși experiența pe 

adresa noastră web lawww.cqc.org.uk/public/sharing-your-experience. 

Dacă plângerea dvs. este despre tratamentul în baza Legii cu privire la sănătatea mintală, 

vom fi nevoiți să consultăm mai întâi rezultatele investigației spitalului în urma plângerii 

dvs. 

Vom face o evaluare detaliată a plângerii dvs. și a răspunsului spitalului. Dacă ajungem la 

concluzia că spitalul nu a reușit să clarifice plângerea, vom decide dacă este nevoie să 

desfășurăm o investigație proprie în această chestiune. 

La sfârșitul investigației noastre, vă vom trimite o scrisoare prin care vă vom informa în 

legătură cu cele descoperite. Aceasta poate include recomandările noastre pentru spital 

asupra celor ce trebuie luate în considerare pentru a preveni repetarea incidentelor 

asemănătoare. 
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Informațiile dvs. personale 

Dacă ați luat legătura cu un membru al comisiei în domeniul sănătății mintale în trecut, 

avem dreptul să reținem informații personale despre dvs. În baza Legii cu privire la 

protecția datelor, aveți dreptul să ne solicitați: 

 ce fel de informații personale deținem despre dvs.; 

 cine are acces la informațiile dvs. personale; 

 de ce reținem aceste informații și cum sunt utilizate; și 

 să corectăm informațiile greșite. 

Dacă doriți să vedeți detaliile informațiilor dvs. personale pe care le deținem, vă rugăm să 

ne scrieți la adresa de pe spatele acestei broșuri. 
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Cum să luați legătura cu noi 

Dacă doriți să ne contactați, dvs. (sau un prieten ori o rudă în numele dvs.) puteți: 

 să scrieți biroului nostru din Newcastle (adresa se găsește pe spatele acestei 

broșuri); sau 

 să vorbiți cu o persoană de la biroul nostru între orele 8:30 și 17:30 de luni până 

vineri telefonând la 03000 616161 (alegeți opțiunea 1). 

Dacă biroul este închis, lăsați un mesaj la serviciul telefonic de înregistrare. Vă rugăm să 

lăsați numele, adresa și numărul de telefon astfel încât să puteți fi contactat în următoarea 

zi lucrătoare. 

Alte publicații din această serie 

„Cum susținem drepturile și interesele persoanelor sub ordine de tratament comunitar 

(OTC)” 

„Terapie electroconvulsivă (TEC) - Drepturile dvs. cu privire la consimțământul la 

tratament” 
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Contactați-ne 

 

Scrieți-ne la: 

CQC Legea cu privire la sănătatea mintală 
Citygate 
Gallowgate 
Newcastle pe Tyne 
NE1 4PA 

Telefon 03000 616161 (alegeți opțiunea 1) 

E-mail: enquiries@cqc.org.uk 

Adresă web: www.cqc.org.uk 

Dacă doriți această broșură în altă limbă sau format (de ex., în format mare sau citire-
ușoară sau pe CD audio) vă rugăm să vizitați adresa noastră web www.cqc.org.uk sau 
contactați-ne utilizând detaliile de mai sus. 
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