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 درباره این کتابچه

تواند در زمینه آگاهی این کتابچه می'(، ایدمحصور شده)'در بیمارستان حبس هستید  1983اگر بر اساس قانون سالمت روان 
کنیم و از حقتان برای مالقات با یکی از اعضای کمیسیون سالمت روان ما در هنگامی که از بخش بیمارستان شما بازدید می

کند. همچنین حقوق شما در مورد مصرف دارو و در صورت نیاز ما انتظار داشته باشید، به شما کمک می توانید ازآنچه می
 دهد.نحوه شکایت کردن را توضیح می

 درباره ما

های اجتماعی بزرگساالن در انگلستان هستیم. ما از ما کمیسیون کیفیت مراقبت، سازمان نظارتی مستقل بهداشت و مراقبت
کنیم که کنیم. ما اطمینان حاصل میکه حقوق آنها بر اساس قانون سالمت روان محدود شده است محافظت میمنافع افرادی 

درستی اجرا شود و بیماران در حالی که در بیمارستان حبس بوده یا تحت حکم درمان اجتماعی هستند، قانون سالمت روان به
 درستی مورد مراقبت قرار گیرند.به

 ن سالمت روان مااعضای کمیسیون قانو

های مختلفی اعضای کمیسیون ما اطالعات بسیار خوبی از قانون سالمت روان و خدمات سالمت روان دارند. آنها دارای پیشینه
شناسان و دیگر افرادی هستند که خودشان از خدمات سالمت بوده و شامل پزشکان، پرستاران، مددکاران اجتماعی، وکال، روان

 اند.ند یا استفاده کردهکنروان استفاده می

کنیم تا اطمینان حاصل شوند بازدید میهایی که افراد بر اساس قانون سالمت روان در آنها نگهداری میما از تمام بیمارستان
خوبی مورد مراقبت قرار کنند و وقتی افراد در بیمارستان حبس باشند، بهدرستی رعایت مینماییم قانون سالمت روانی را به

 د.گیرن
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 کند، باید چه انتظاری داشتوقتی عضو کمیسیون ما از بیمارستان شما بازدید می

طور خصوصی با شما کنند با یکی از آنها صحبت کنید، آنها بهگر مایل هستید وقتی اعضای کمیسیون از بخش شما بازدید میا
 کنند.مالقات می

توانند کنند، مالقات خواهد کرد. به این ترتیب میعضو کمیسیون همچنین با مدیران و سایر کارکنانی که شما را درمان می
گذارند را مورد بحث قرار دهند و مسائلی که ممکن است شما را ناراحت موضوعاتی که بر مراقبت و درمان شما تأثیر می

 کنند را مطرح نمایند.

 وارد را بررسی خواهد کرد:عضو کمیسیون این م

 طور قانونی حبس شده و مورد مراقبت قرار بگیرید؛به •

از حقوقتان بر اساس قانون سالمت روان آگاه هستید و این موارد به شکلی که بتوانید درک کنید، برایتان توضیح داده  •
 شده است؛

 گذارند؛کارکنان به حفظ حریم خصوصی و کرامت شما احترام می •

پیشینه فرهنگی، جنس، سن، گرایش جنسی )اعم از اینکه دگرجنسگرا، همجنسگرای زن، همجنسگرای  کارکنان به •
 ؛گذارندمرد یا دوجنسگرا باشید(، مذهب یا باور یا هرگونه ناتوانی که ممکن است داشته باشید احترام می

امه قانون سالمت روان گرفته نهای متخصصان مندرج در آیینتصمیمات مربوط به درمان شما مطابق با دستورالعمل •
 شود؛ و

 قبل از اینکه بیمارستان را ترک کنید، برنامه مناسب برای دوران پس از مراقبت شما تهیه گردد. •
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 اعضای کمیسیون ما قادر به انجام چه کاری نیستند

ون سالمت روان ما قادر به انجام دهد. اعضای کمیسیون قانبعضی از مسائل وجود دارد که قانون به ما اجازه انجام آنها را نمی
 این کارها نیستند:

 شما را از بخشتان ترخیص کنند )بخشی از قانون سالمت روان که اجازه داده است در بیمارستان حبس شوید(؛ •

 شما را از بیمارستان ترخیص کنند؛ •

 ترتیبی بدهند تا به بیمارستان دیگری منتقل شوید؛ •

 هند؛مشاوره پزشکی شخصی به شما ارائه د •

 مشاوره حقوقی شخصی به شما ارائه دهند؛ یا •

 ترتیبی بدهند تا زمانی را در بیرون از بیمارستان بگذرانید. •

  توانند به شما بگویند برای مشاوره در مورد این مسائل با چه کسی تماس بگیرید.اما اعضای کمیسیون ما می

تجدیدنظر کنید، از یکی از اعضای بخش بخواهید نحوه انجام خواهید در مورد حبس شدن خود در بیمارستان درخواست اگر می
 .این کار را برایتان توضیح دهد

 وکالی مستقل سالمت روان

اید، حق قانونی دریافت حمایت از یکی از وکالی مستقل سالمت روان را در مدتی که بر اساس قانون سالمت روان حبس شده
 دارید.

توانند در زمینه کسب اطالعات بیشتر در مورد حقوقتان و نحوه هستند. آنها میاین افراد وکالی متخصص سالمت روان 
 استفاده از آنها به شما کمک کنند.

 خواهید با یک وکیل مستقل سالمت روان گفتگو کنید، لطفاً با تیم درمان خود صحبت نمایید.اگر می
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 حقوقتان در مورد رضایت در خصوص مصرف دارو

 دهد، پزشکتان باید:ارویی را برای بیماری روانی به شما میهنگامی که بیمارستان د

 توضیح دهد که دارو برای چیست؛ •

 عوارض جانبی احتمالی آن را به شما بگوید؛ و •

 درخواست کند رضایت خود را اعالم کنید. •

 داشته باشید یا خیر.ممکن است در سه ماه اول درمان در بیمارستان، مجبور باشید دارو را مصرف کنید اعم از اینکه رضایت 

 پس از گذشت سه ماه اول درمان، پزشکتان باید یک گواهی داشته باشد که اجازه ادامه تجویز داروهای شما را به وی بدهد.

گوید دارو را برای شما اگر با مصرف دارو موافقت کنید، پزشکتان باید نظرات شما را ضبط کند و سندی را پر کند که می
اید. پزشکتان باید اطمینان پیدا کند که حالتان آنقدر خوب باشد که رضایت با ادامه مصرف آن موافقت کردهتوضیح داده و شما 

 طور صحیح اعالم کنید و اینکه ماهیت، هدف و اثرات احتمالی دارو را درک نمایید.خود را به

بیمار باشید که نتوانید رضایت خود را  اگر پس از گذشت سه ماه از درمان، نخواهید مصرف دارو را ادامه بدهید یا آنقدر
 اعالم کنید، پزشکتان باید این موضوع را به ما اطالع دهد.

شود، با شما مالقات می( گفته SOADما ترتیبی خواهیم داد تا یک پزشک مستقل، که به وی پزشک منصوب نظر دوم )
رده و تصمیمی بگیرد، مجبور باشید مصرف دارو را که پزشک منصوب نظر دوم با شما مالقات کنماید. ممکن است تا زمانی

 ادامه بدهید.

توانید نظرتان را عوض کنید. بهتر است قبل از انجام این کار با پزشکتان اگر ابتدا با ادامه مصرف دارو موافقت کنید، بعداً می
 کنید. صحبت
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 توان از پزشک منصوب نظر دوم انتظار داشتآنچه که می

 در هنگام مالقات با شما، کارهای زیر را انجام خواهد داد: پزشک منصوب نظر دوم

 طور قانونی حبس شده باشید؛کند که بهبررسی می •

طور خصوصی صورت خواهد گرفت مگر اینکه طور معمول این کار بهکند. بهدر مورد داروها با شما گفتگو می •
شفاهی یا مترجم زبان اشاره نیاز دارید،  بخواهید شخص دیگری نیز در آنجا حضور داشته باشد. اگر به مترجم

 بیمارستان در اختیارتان قرار خواهد داد؛

 کند؛اند صحبت میبا پزشک، پرستار و یکی دیگر از متخصصانی که در مراقبت و درمان شما مشارکت داشته •

 گیرد که آیا باید به دریافت دارو ادامه بدهید یا خیر.تصمیم می •

موافق باشد که باید مصرف تمام یا تنها برخی از داروهای خود را ادامه بدهید، باید یک گواهی اگر پزشک منصوب نظر دوم 
 در این خصوص تکمیل کرده و دارو را شرح دهد. پزشکتان برای ادامه دادن درمان شما به این گواهی نیاز دارد.

 گوید که تصمیم پزشک منصوب نظر دوم چه بوده است.پزشکتان به شما می

گیرد یک تصمیم کلینیکی شخصی است. اگر با این منصوب نظر دوم مستقل از بیمارستان بوده و تصمیمی که میپزشک 
 توانید درخواست تجدید نظر کنید.تصمیم مخالف باشید، نمی
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 درمان در شرایط اضطراری

شود. قانون سالمت روان نمیدر بعضی از شرایط بسیار اضطراری، قوانین مربوط به اعالم رضایت نسبت به درمان اعمال 
دهد بدون رضایت بیمار در بیمارستان دارویی را جهت یک اختالل روانی به بیمار بدهند، چنانچه انجام به پزشکان اجازه می

 این کار برای موارد زیر ضروری باشد:

 نجات دادن جان آنها؛ •

 کاستن از رنج جدی آنها؛ •

 جلوگیری از بدتر شدن شدید وضعیت آنها؛ یا •

 آمیز آنها یا ایجاد خطر برای خودشان یا افراد دیگر.متوقف ساختن رفتار خشونت •

دهد. اگر تر توضیح میطور مفصلنامه قانون سالمت روان، حقوق شما را در مورد اعالم رضایت نسبت به درمان بهآیین
یک نسخه از آن را در اختیارتان قرار دهد یا مراقبت خود بخواهید  کنندهخواهید آن را مشاهده کنید، از پرستار یا هماهنگمی

 دانلود کنید. www.dh.gov.ukسایت وزارت بهداشت به آدرس یک نسخه را از وب

http://www.dh.gov.uk/
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 خواهید شکایت کنید، باید چه کاری انجام دهیداگر می

قبالً حبس شده بودید و در مورد اتفاقی که در طول این مدت اگر بر اساس قانون سالمت روان در بیمارستان حبس هستید یا 
 رخ داده شکایتی دارید، باید ابتدا از مدیران بیمارستان خود بخواهید شکایتتان را بررسی کنند.

اید صحبت کنید یا از کسی الزم است با مسئول شکایات در بیمارستانی که در آن هستید یا از آنجا ترخیص شده •
 ها دارای مسئول شکایات هستند(.ار را از طرف شما انجام دهد. )تمام بیمارستانبخواهید این ک

ها خدمات مشاوره حقوقی دارند که اگر طرح شکایت برایتان دشوار است یا نیاز به حمایت دارید، اکثر بیمارستان •
کند صحبت کنید تا به شما ات میتوانید با یکی از اعضای کمیسیون ما که با شما مالقتوانند به شما کمک کنند یا میمی

 کمک نماید.

دهند و هرگونه هایشان را به شما اطالع میمدیران بیمارستان سعی خواهند کرد شکایت شما را بررسی کنند. آنها یافته •
 اقدامی که قصد دارند برای برطرف کردن مشکالت انجام دهند را به شما خواهند گفت.

توانید از ما بخواهید که تحقیق کنیم. با آدرس مندرج در پشت این کتابچه با ید، میاگر از پاسخ بیمارستان راضی نباش •
 دفتر ما تماس بگیرید.

 توانید از بازرس پارلمانی و خدمات بهداشتی بخواهید به شکایت شما رسیدگی کند.همچنین می •

 س نامه بنویسید: د یا به این آدریتماس بگیر 4033 015 0345برای تماس با بازرس، با شماره تلفن 

The Parliamentary and Health Service Ombudsman, Millbank Tower, Millbank, London SW1P 4QP 
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 کنیمچگونه به شکایتتان رسیدگی می

 ما توانایی بررسی شکایات مربوط به درمان شما بر اساس قانون سالمت روان را داریم.

معنی است که به شکایات فردی که مربوط به هرگونه اشکال دیگر در برآورده عنوان سازمانی نظارتی به این نقش ما به
کنیم. اگر در این زمینه شکایتی دارید، خودتان یا کسی که از ساختن استانداردهای کیفیت و ایمنی دولتی باشد رسیدگی نمی

را ' های اجتماعیبهداشتی یا خدمات مراقبتهای نحوه شکایت در مورد مراقبت'کند باید کتابچه ما با عنوان طرف شما اقدام می
 سایت ما به آدرس زیر تجربه خود را با ما در میان بگذارید:توانید در وبمطالعه کنید. همچنین می

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

شکایت شما در مورد درمانتان بر اساس قانون سالمت روان باشد، ابتدا باید به نتایج تحقیقات خود بیمارستان در مورد اگر 
 شکایت شما نگاهی بیندازیم.

ما ارزیابی دقیقی از شکایت شما و پاسخ بیمارستان انجام خواهیم داد. اگر موافق باشیم که بیمارستان موفق به رسیدگی صحیح 
 گیریم که آیا خودمان در مورد این موضوع تحقیقات انجام دهیم یا خیر.شما نشده است، تصمیم می به شکایت

دهد. این نامه ممکن است شامل هایمان را به شما اطالع میفرستیم که یافتهای برایتان میما در پایان تحقیقات خود، نامه
 د انجام گیرد تا از بروز مجدد چنین اتفاقاتی جلوگیری شود.های ما به بیمارستان در مورد کارهایی باشد که بایتوصیه

http://www.cqc.org.uk/public/sharing-your-experience
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 اطالعات شخصی شما

اید، ممکن است اطالعات شخصی شما را نگهداری کرده اگر در گذشته با یک عضو کمیسیون قانون سالمت روان تماس داشته
 ها، شما حق دارید از ما بپرسید:باشیم. بر اساس قانون حفاظت از داده

 داریم؛شخصی را در مورد شما نگه میچه اطالعات  •

 چه کسی به اطالعات شخصی شما دسترسی دارد؛ •

 شود؛ وداریم و از آنها چگونه استفاده میچرا اطالعات شما را نگه می •

 بخواهید هرگونه اطالعات نادرست را تصحیح کنیم. •

را مشاهده کنید، لطفاً به آدرس ما در خواهید جزئیات اطالعات شخصی که ممکن است در مورد شما نگهداری کنیم اگر می
 پشت این کتابچه نامه بنویسید.
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 نحوه تماس با ما

 توانید:اگر مایل هستید با ما تماس بگیرید، خودتان )یا یکی از دوستان یا بستگان به نیابت از شما( می 

 به دفتر ما در نیوکاسل نامه بنویسید )آدرس آن در پشت این کتابچه آمده است(؛ یا •

 بعدازظهر با فردی در دفتر ما به شماره تلفن  5:30صبح تا  8:30ر روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت د •
 صحبت کنید. 616161 03000

گر دفتر بسته بود، روی سرویس پاسخگویی تلفنی ما پیغام بگذارید. لطفاً نام، آدرس و شماره تلفن خود را اعالم کنید تا بتوانیم ا
 شما تماس بگیریم.در روز کاری بعدی با 

 سایر نشریات در این مجموعه

 'کنیم( حمایت میCTOچگونه از حقوق و منافع افراد تحت احکام درمان اجتماعی )'

 'حقوق شما در خصوص اعالم رضایت نسبت به درمان –( ECTدرمان با شوک الکتریکی )'
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 برقراری تماس

 

 با ما تماس بگیرید. 616161 03000 با شماره

 

 به ما ایمیل بزنید enquiries@cqc.org.ukبه آدرس 

 

  www.cqc.org.ukسایت ما مراجعه کنید: به وب

 

 به آدرس زیر برای ما نامه بنویسید

CQC Mental Health Act 

Citygate 

Gallowgate 

Newcastle upon Tyne 

NE1 4PA 

 

 

 CareQualityComm@ما را در توئیتر دنبال کنید  

 

  خواهید این گزارش را به زبان یا فرمت دیگری دریافت کنید، لطفاً با ما تماس بگیرید.اگر می 
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