
کشد؟ یم  طول مدت  چه داوطلبانه ریغ رنامهب  

باشد ممکن است به مدت    یمارستانیب رداوطلبانهیغتحت برنامه  یفرد  اگر

شود: ینگهدار ریز  

روز،  21 مدت به حداکثر  باشد  سال 18 یباال فرد  اگر  
روز  14 مدت به  حداکثر باشد  سال 18 ری ز فرد  اگر  

 نهیمتعادوباره مورد  د یشخص با ،ی دوره نگهدارروز مانده به اتمام  7

شود:  یر یگ می تصم ریروانپزشک قرارگرفته تا در موارد ز  

 حداکثر ای سال 18 یباال افراد  یبرا ماه 3 حداکثر تا درمان دوره د یتمد  -

سال  18 ریز افراد  یبرا روز 28  

جامعه  در درمان برنامه تحت مارستانیب از شدن مرخص -  

.رداوطلبانهیغدادن به برنامه درمان  انیکامل و پامرخص شدن  -  

شوند که فرد  نیمطمکنند تا  د یتمد  انقدرتوانند  یداوطلبانه را م ری غ برنامه

نداشته  مارستانیدر ب رداوطلبانهی غبه برنامه  یاجیاحت گریو د  افتهیبهبود 

 باشد.

 

شود؟ یم لغو چگونه یروان مارستانیب ماریب برنامه  

دهد: سصیتشخهر مرحله از درمان روانپزشک  در  

  یصورت فرد م نیندارد. در ا رداوطلبانهی غبه درمان  اجیاحت گرید  ماریب

را  انجاخود  لیبه م ایبماند  یروان مارستانیداوطلبانه در ب بصورتتواند 

ایترک کند.   

در   برنامهدرمان وتحترا ترک کرده   یروان مارستانیتواندب یم  ماریب

رد ی جامعه  قرار گ  

:شود  مرخص  ریز طیشرا تحت فرد  نکهیا ای  

شود، یمنقض مارستانی برنامه درمان در ب چنانچه  

 صیکرده و تشخ یپرونده شخص را بررس یسالمت روان وانید  نکهیا ای
. ستین یازین رداوطلبانهیغدهد که به درمان   

 

رداوطلبانهیغدرمان  یبررس  

بعد از  ایداده شد)  صیداوطلب تشخ ریغ ماری فرد ب نکهیا بعدازروز 35 یط

  یمورد را بررس  د یبا  یسالمت روان وانیسال(د 18ریافراد ز یروز برا 10

حکم   ر،یخ  ایدارد  ازین رداوطلبانهیغفرد به درمان  نکهیکرده و درمورد ا

سالمت  وانیتقاضا کند که د  یهر زمان  توانددر یم  زین  ماری.فرد بکند صادر 

.د ینما یموردش را بررس یروان  

به  اجیاحت تیدر مورد نحوه شکا ای د،یدار یتیدرمان خود شکا اگردرمورد 

.د یر یتماس بگ یسالمت روان  یقانون  بامرکز،  د یاطالعات دار  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یروان سالمت یقانون مرکز  

است که در   التیدر تمام ا یسازمان قانون کی یسالمت روان یقانون  مرکز

بلکه   ستیمرکز وابسته به دولت ن نیتخصص دارد. ا یسالمت روان نهیزم

خدمات   هیارا یمستقل است که بودجه ان  برا یانتفاع  ریسازمان غ کی

در  رداوطلبیغاست که به شکل  یافراد  یندگیمحرمانه و نما  یقانون

 درموارد  می .ممکن است ما بتوانشوند  یم  ینگهدار یروان یمارستانها یب

به شما   یمرتبط باشند، خدمات یروان یها  یماری به ب مایکه مستق   گرید  یقانون

.میده هیارا  

  عنوان به شما حقوق  مورد در یمجان ناریسم کی در شرکت یبرا لطفا

 . دیکن تلفن ما به است یروان یماریب یدارا که یکس

255 Hay Street, Subiaco WA 6008 

PO BOX 8078, Subiaco East WA 6008 

 تلفن  :8012 9328 (08)

ی مجان تلفن :285 620 1800  

(08) 6323 3382: فکس    

Website: www.mhlcwa.org.au 

Email: reception@mhlcwa.org.au 

 

@MHLCWA 

 
https://www.facebook.com/MHLCWA/ 

 
https://au.linkedin.com/company/mental-health-law-

centre 

 

 

 
 

 مسیولیتی هیچ غربی استرالیا روانی سالمت قانونی مرکز  و ناشر ،هنویسند 
 و اشتباهات ویا فوق، اطالعات اعمال یا و فوق اطالعات بودن کامل قبال در

 مورد  در باید  هخوانند  که شود  می تاکید . ندارد  هبرعهد  را ها ان حذف
. نماید  کسب قانونی های توصیه خود، وضعیت  

.:میباشد  2015 نوامبر   اطالعات نگاری روز به تاریخ  

 

 

 

 
 

  

چه  داوطلب غیر بیمار  

INVOLUNTARY INPATIENT ORDERS 
 

 

http://www.mhlcwa.org.au/
mailto:office@mhlcwa.org.au


 

است؟ یکس  چه داوطلب ر یغ مار یب    

 مورد  خود، خواست بدون است مجبور که است یکس داوطلب ری غ ماریب

است  ممکن شخص نیا. رد ی گ قرار درمان  

رد،یدرمان قرار گ وتحتشده  یمجاز نگهدار مارستانیب کی در   

درمان در جامعه قرار  رنامهیکرده و تحت  یجامعه زندگ در 
.ردیگ  

  حیتوض یگر ید بروشور  در  جامعه در  یمحل درمان برنامه
.است شده داده  

 
 

 

 چگونه یک شخص بیمار غیر داوطلب شناخته میشود؟

 
افراد خاصی صالحیت دارند که بیماران را به مراکز درمانی یا   

بیمارهای روانی  بیمارستانهای روانی ارجاع دهند. این افراد در مورد 
تخصص دارند. این افراد شامل روانشناسها، پرستاران مجرب،  

 متخصصین درمان در محیط های کاری و مددکاران اجتماعی می باشند. 
اگر هرکدام ازافراد فوق تشخیص دهند که فردی باید در بیمارستان  

روانی تحت معالجه قرار گیرد،باید ان فرد را برای درمان معرفی کنند. 
این وجود انها در موارد زیر نمی توانند کسی را برای درمان   با

 روانپزشکی معرفی کنند:
 

 اگر نخست ارزیازی از وضعیت بیمار انجام نداده باشند،
 

ساعت از ارزیابی انها گذشته باشد. 48اگر   
 

اگر شما برای ارزیابی روانپزشکی معرفی شده باشید، فرد مسیول 
را به شما بدهد:ارزیابی باید اطالعات زیر   

چه موقع و به  چه محلی شما را ارجاع داده اند و این مراجعه تا چه 
 مدت طول میکشد) این مدت معموال سه روز است(

 
ایا این مراجعه قابل تمدید است و در صورت تمدید چه مراحلی باید طی 

 شود
 

 محلی که معاینات روانپزشکی در ان انجام می شود 
ارزیابی اولیه انجام شده است.کجا و در چه موقع   

 
اگر الزم باشد، متخصصی که شما را ارزیابی کرده می تواند شما را 

عاینات روانپزشکی را  حتما انجام  نگه دارد تا مطمین شود که شما م
خواهید داد. انها می توانند برای بردن شما به محل معاینات از پلیس یا  

گیرند.کارمندان اداره حمل و نقل عمومی کمک ب  

 

 در محل معاینات روانپزشکی

 
توانید قبل از اینکه روانپزشک شما را معاینه کند انجا را ترک کنید.  

ساعت بعد از ورود شما باید معاینه را انجام داده تا 24روانپزشک تا 
ساعت  24تشخیص دهد که شما بیمار غیر داوطلب هستید یا نه.اگر تا 

نید محل را ترک کنید. مورد معاینه قرار نگرفتید می توا  
 بعد از معاینه امکان دارد که:

 
به عنوان یک بیمار غیر داوطلب تحت برنامه درمان بیمار بیمارستانی   -

 پذیرش شوید،
 

ساعت   72برای معاینات بعدی در محل نگهداری شوید. البته بیش از  -
ساعت میتوانند  72نمی توانند شما را در محل نگه دارند.در طول این   

 
ما را تحت عنوان برنامه درمان غیر داوطلبانه نکه دارند،ش  

 می توانند شما را یک بیمار تحت برنامه درمان در جامعه ارزیابی کنند، 
 

 یا به شما اجازه دهند محل را ترک کنید.
 

باید توجه داشته باشید که حتی در صورتی که شما را به محل مراجعه  
ضایت شما، شما را تحت درمان قرار  داده باشند، انها نمی توانند بدون ر

دهند، مگر اینکه شما وضعیت اظطراری داشته یا تحت دستور درمان  
 غیرداوطلبانه قرار داشته باشید.

 
 

 

روانپزشک در تصمیم خود چه مواردی را در نظر 

 میگیرد؟

 

تمام موارد زیر باید وجود داشته باشد تا بتوانند فرد راتحت 

داوطلبانه قرار دهند:برنامه درمان غیر   

 

اگر فرد دارای بیماری روانیی بوده که نیاز به درمان داشته -1

 باشد،

 

اگر به دلیل بیماری روانی خطر مهمی متوجه:-2  

 الف( سالمت شخصی یا سالمت فرد دیگری باشد،

 ب( خطر اینکه فرد به خود یا دیگری صدمه جدی وارد اورد،

 

ود تصمیم بگیرد.اگر فرد نتواند درمورد درمان خ-3  

 

اگر برنامه درمان در جامعه مناسب شرایط فرد نباشد و-4  

 

نتوانند شخص را باروش دیگری جز برنامه درمان بیمار -5

 بیمارستانی  تحت درمان قرار دهند

 


