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قانون بهداشت روا�ز 2016
: مدارک پشتیبا�ز

مدرک کلیدی
)Statement of Rights( بیانیه حقوق 	•

حقوق شما تحت قانون بهداشت روا�ز سال 2016  

راهنما ها
راهنما برای حقوق بیماران 	•

دستور از قبل داده شده برای بیماران روا�ن 	•
راهنما و فرم دستور از قبل داده شده  

افراد پشتیبا�ن نامیده شده 	•
راهنما و فرم انتصاب  

برگه های اطالعا�ت
حقوق بیماران 	•

نقش افراد پشتیبان منتخب 	•

ز و سایر افراد پشتیبان حقوق خانواده، مراقب�ی 	•

ز شده و روش درمان با  دستور بهداش�ت از پیش تعی�ی 	•
محدودیت کم�ت

بروشورها
ز شده دستورهای بهداش�ت از پیش تعی�ی 	•

حقوق شما 	•

، از  برای دیدن این مطالب یا برای کسب اطالعات بیش�ت

 www.health.qld.gov.au/mental-health-act
دیدن کنید.
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قانون بهداشت روا�ز 2016

نقش افراد پشتیبان
ز و سایر  قانون بهداشت روا�ز 2016 اهمیت خانواده، مراقب�ی

افراد پشتیبان را به رسمیت می شناسد.

نقش افراد پشتیبان شامل موارد زیر می شود:

تماس با شما در زما�ز که درمان و مراقبت دریافت می کنید  •

مشارکت در تصمیمات در مورد درمان و مراقبتتان  •

دریافت اطالعات دقیق و به هنگام در مورد درمان،          •
مراقبت و بهبود شما

ترتیب دادن خدمات برای شما، از جمله مشاوره و                             •
مراقبت اجتماعی

افراد پشتیبان منتخب
شما می توانید یک یا دو نفر را به عنوان افراد پشتیبان منتخب 

منصوب کنید تا اگر تحت قانون بهداشت روا�ز 2016 مریض شده و 
یک بیمار غ�ی داوطلب شدید، به شما کمک کنند.

یک فرد منتخب:

باید تمام اعالم ها�ی را که بر طبق قانون بایس�ت به شما داده   •
شود دریافت کند 

ممکن است اطالعات محرمانه درباره درمان و مراقبت شمارا با   •
تیم درما�ز تان مطرح کند

ممکن است در دیوان بازبی�ز بهداشت روا�ز از شما پشتیبا�ز   •
د  تان را بعهده گ�ی

گ
کرده یا نمایند�

در صورتیکه شما به یک جرم جنا�ی جدی متهم شده باشید   •
زشک برایتان درخواست گزارش کند.  ممکن است از یک روان�پ

شما می توانید یک فرد پشتیبان منتخب را در فرم راهنما�ی و 
انتصاب افراد پشتیبان نامیده شده منصوب کنید واین فرم را عرضه 

کننده خدمات بهداشت روا�ز در اختیار دارند یا در وب سایت 
Mental Health Act 2016 موجود است.

ز اطالعات حق به داش�ت
قانون پزشکان را ملزم می کند تا موضوعات کلیدی را با افراد 

پشتیبان در میان گذاشته و برای آنها توضیح دهند، مگر اینکه:

شما نخواهید این اتفاق بیفتد )و شما در آن زمان صالحیت   •
ی را دارید( تصمیم گ�ی

س نمی باشد فرد پشتیبان به دلییل در دس�ت  •

ر  تماس با آن شخص ممکن است برای سالم�ت و رفاه شما �ز  •
داشته باشد. 

ز می تواند اطالعات محرمانه را با افراد پشتیبان  یک پزشک همچن�ی
شما، در صورتیکه برای درمان و مراقبت تان باشد یا اگر آن اشخاص به 

اندازه کا�ز نفعی در سالم�ت و رفاه شما داشته باشند درمیان بگذارد. 

بیانیه حقوق
بیانیه حقوق حقوق بیماران و افراد پشتیبا�ز را برطبق قانون بهداشت 

یح می کند. برای افراد پشتیبا�ز مهم است که این  روا�ز 2016 ت�ش
حقوق را درک کنند.

شما از هر کارمند خدمات بهداشت روا�ز می توانید یک نسخه از 
ید. بیانیه حقوق را بگ�ی

سایر حقوق
افراد پشتیبان:

حق کیل دارند که بیماران را مالقات کنند  •

ند حق کیل دارند که با بیماران تماس بگ�ی  •

ند. ممکن است از جانب مریض یک نظر دوم بگ�ی  •

اگر بخواهم در مورد حقوق افراد پشتیبان 
م؟ بیش�ت بدانم از کجا می توانم کمک بگ�ی

شما می توانید از جاهای زیر اطالعات بیش�ت را بدست بیاورید:

 Independent Patient Rights( یک مشاور بیمار مستقل  •
Adviser( در یک عرضه کننده خدمات بهداشت روا�ز

یک کارمند خدمات بهداشت روا�ز  •

.Mental Health Act 2016 وب سایت  •


