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Maelezo ya Haki

Sheria ya Afya ya Akili 2016 ya Maelezo ya Haki

Nini maana ya                           
Maelezo ya Haki?

Maelezo ya Haki yana habari za muhimu 
kuhusu haki zako chini ya Sheria ya Afya                        
ya Akili ya 2016.

Mtu gani Maelezo ya              
Haki yanamuhusu?

Maelezo ya Haki ni kwa ajiri ya huduma ya 
wagonjwa wa afya ya akili, ijulikanayo:  
•	 mgonjwa wa hiari, kama vile mtu chini ya mamlaka ya 

matibabu yaliyotolewa na daktari chini ya Sheria ya Afya ya 
Akili 2016 na

•	 mgonjwa wa hiari anayetibiwa katika huduma ya afya ya 
akili, ikiwa ni pamoja na mtu anayetibiwa chini ya agizo la 
mwelekeo wa afya au kwa idhini ya mlezi binafsi au wakili.

Maelezo ya Haki pia nia kwa ajiri ya mgonjwa wa familia, walezi 
na wasaidizi wengine.

Jinsi gani Mshauri wa Haki 
ya Mgonjwa anayejitegemea 
anaweza kunisaidia mimi?

Huduma zote za afya ya akili za sekta ya  
umma zimechagua Mshauri wa Haki ya 
Mgonjwa wa Kujitegemea.

Jukumu la washauri hawa ni kusaidia wewe, familia yako, walezi na 
watu wengine msaada wa kuelewa haki zako. Wao pia wanaweza 
kukusaidia, familia yako, walezi na watu wengine msaada wa 
kuwasiliana na watendaji wa afya kuhusu matibabu yako na huduma.
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Kuelewa haki zako 

Uwezo wa kufanya maamuzi

Sheria ya Afya ya Akili 2016 ya Maelezo ya Haki

Je, haki zangu ni zipi za kufanya 
maamuzi kuhusu afya yangu 
mwenyewe?
Unadhaniwa kuwa na uwezo wa kufanya maamuzi juu ya afya yako 
mwenyewe. Hii inaitwa kuwa na uwezo wa kufanya maamuzi.

Kama wewe una uwezo wa kufanya maamuzi kwa msaada wa mtu 
mwingine, unachukuliwa kuwa na uwezo wa kufanya maamuzi haya. 
Hii inaitwa kusaidiwa maamuzi.

Kama una uwezo wa kufanya maamuzi juu ya afya yako 
mwenyewe, una haki ya ridhaa, au kutotoa ridhaa, kwa tiba                
na matunzo.

Haki zangu ni zipi kama siwezi 
kufanya maamuzi?
Daktari anaweza kukupa matibabu na huduma bila idhini yako chini ya 
mamlaka ya matibabu yaliyotolewa na daktari chini ya Sheria ya Afya 
ya Akili 2016. Vigezo vikali (vigezo vya matibabu) vinatumika katika 
mamlaka ya matibabu.

Masharti yote yanayofuata lazima yatimizwe:

•	 una	ugonjwa	wa	akili

•	 huna	uwezo	wa	kufanya	maamuzi	juu	ya	matibabu	yako	na	
huduma za ugonjwa

•	 kuna	hatari	ya	wazi	ya	kupata	madhara	makubwa	kwako	au	
wengine, au kuna hatari ya kupata mateso makubwa ya akili au 
kuzorota kimwili.

Mamlaka ya matibabu haiwezi kufanywa kwa ajiri yako kama 
wewe hauwezi kufanya maamuzi juu ya afya yako mwenyewe.
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Matibabu yenye masharti machache

Sheria ya Afya ya Akili 2016 ya Maelezo ya Haki

Nini haki yangu ya kutibiwa katika 
‘njia yenye masharti machache’?
Kama huna uwezo wa kufanya maamuzi kuhusu matibabu yako na 
huduma, una haki ya kutibiwa kwa njia yenye masharti machache. 
Kuweza kutibiwa katika njia yenye masharti machache ina maana 
unatibiwa kwa ridhaa yako mwenyewe, au ridhaa ya mtu mwingine, 
badala ya  kutibiwa bila hiari chini ya mamlaka ya matibabu chini ya 
Sheria ya Afya ya Akili 2016. 

Kama umefanya agizo la afya mapema, lakini mamlaka ya matibabu 
yanafanyika kwa ajiri yako, daktari atakueleza kwa nini agizo la 
afya mapema halikutumika kutibu wewe, na rekodi hii katika 
rekodi ya afya yako. Hii inaweza kutumika kama agizo la afya yako 
mapema haitoi ridhaa kwa matibabu na huduma unazohitaji kupata                             
vizuri tena.

Maoni yako, matakwa na mapendeleo, ambayo yameainishwa katika 
agizo la afya yako mapema, bado yatazingatiwa na daktari, hata 
kama mamlaka ya matibabu yanafanywa ajili yako. Daktari atakueleza 
kwa nini mojawapo ya maoni haya, matakwa na mapendeleo 
hayakufuatwa na kurekodi hii katika rekodi ya afya yako.

Matibabu ya ‘masharti  machache’ ni:

•	 chini	ya	agizo	la	afya	la	mapema	ambalo	umelifanya

•	 kwa	idhini	ya	mlezi	binafsi	maalumu	kwa	ajili	ya	wewe	chini	ya	
sheria ya ulinzi

•	 kwa	idhini	ya	wakili	ambaye	umemteua	kufanya	maamuzi	juu	
ya matibabu yako na huduma

•	 kwa	idhini	ya	kisheria	ya	wakili	wa	afya,	kama	vile	mke	ambaye	
ana ukaribu wa kuendelea na uhusiano na wewe

•	 kwa	idhini	ya	wazazi	wako	kama	wewe	uko	chini	ya	miaka	18 
ya umri.

Unaweza kufanya agizo la afya la mapema kwa kutumia 
Agizo la afya la mapema la afya ya akili inayopatikana kutoka 
mtandao wa Sheria ya Afya ya Akili 2016. Tazama Jinsi 
naweza kupata habari zaidi kuhusu haki zangu? (ukurasa 11).

Mamlaka ya matibabu 

Je, nitahitaji kukaa katika hospitali 
kama natibiwa chini ya mamlaka ya 
matibabu?
Kama unatibiwa chini ya mamlaka ya matibabu, utapokea matibabu 
wakati unapoishi katika jamii. Kwa mfano, wakati unaishi nyumbani, 
isipokuwa mahitaji ya tiba na huduma yako haiwezi kutimizwa kwa 
njia hiyo. Kama uko hali mbaya sana, unaweza kuhitaji kutibiwa 
katika hospitali mpaka ukiwa vizuri kuweza kwenda nyumbani.

Kama wewe unatibiwa hospitalini, daktari anahitaji kuamua iwapo 
unaweza kuondoka hospitali juu ya msingi mdogo. Hii inaitwa 
matibabu madogo katika jamii. Madhumuni ya matibabu madogo 
katika jamii ni kusaidia kuimarisha kupona kwako katika kipindi cha 
mpito wakati unaishi katika jamii kwa matibabu sahihi na huduma.

Sehemu ya Tathmini ya Mahakama ya Afya ya Akili 
(ukurasa 10) inaelezea jukumu ya mahakama hiyo kupitia 
upya mamlaka ya matibabu.

Kwa muda gani nitaweza kutibiwa 
chini ya mamlaka ya matibabu?
Ikiwa daktari ambaye siyo wa magonjwa ya akili akifanya mamlaka ya 
matibabu kwa ajili yako, daktari wa magonjwa ya akili lazima afanye 
tathmini ya maamuzi ya mamlaka ya matibabu ndani ya siku 3. 
Daktari wa magonjwa ya akili anaweza kuthibitisha mamlaka ya 
matibabu, kwa kufanya au bila kufanya marekebisho, au kufuta 
mamlaka ya matibabu.

Wewe, au mtu kwa niaba yako, anaweza kuomba Tathmini ya 
Mahakama ya Afya ya Akili ili kupitia maamuzi ya mamlaka ya 
matibabu wakati wowote.

Daktari atafanya tathmini yako, angalau mara tatu kila mwezi, na 
kuamua kama mamlaka ya matibabu yako yanapaswa kuendelea au la. 
Daktari lazima pia kufanya tathmini kama, wakati wowote, vigezo vya 
matibabu haviwezi tena kuhitajika au kama kunaweza kuwa na njia ya 
masharti machache ya kukutibu wewe.

Daktari lazima kufuta mamlaka ya matibabu yako kama vigezo vya 
matibabu havihitajiki tena, au kuna njia nyingine rahisi ya kutibu 
wewe. Sharti hili halitumiki kama umeendeleza uwezo wa kufanya 
maamuzi lakini uwezo wako si imara, yaani, ambapo unaweza kupata 
na kupoteza uwezo juu ya vipindi vya muda mfupi.
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Sheria ya Afya ya Akili 2016 ya Maelezo ya Haki

Haki wakati wa               
matibabu na matunzo

Haki zangu ni zipi kama mgojwa?
Una haki kwa madaktari na watu wengine ambao kutoa kwa tiba na 
matunzo kwa:

•	 kulinda	haki	yako

•	 kuhakikisha	haki	yako	na	uhuru	unaathirika	tu	kwa	kiasi	
kinachotakiwa kulinda usalama wako na ustawi wa jamii, au 
usalama wa wengine

•	 kuimarisha	kupona	kwako,	na	uwezo	wako	wa	kuishi	katika	jamii	
bila ya haja ya matibabu ya hiari na huduma.

Haki kwa madaktari na watu wengine kuzingatia kanuni muhimu 
katika njia wanayotoa tiba kwako na matunzo. Hizi ni pamoja na:

•	 kutambua	haki	za	watu	wote	kwa	haki	sawa	za	msingi	za	
binadamu

•	 kuzingatia,	kwa	kiasi	mkubwa	kinachowezekana,	maoni	yako,	
matakwa na upendeleo katika kufanya maamuzi

•	 kuwashirikisha,	kwa	kiasi	kikubwa	kinachowezekana,	familia,	
walezi na watu wengine wa msaada katika maamuzi juu ya 
matibabu yako na huduma, chini ya haki yako ya faragha.

Una haki kwa daktari kuhakikisha kuwa tiba na huduma zinazotolewa 
kwako ni sahihi kwa ajili ya matibabu na huduma ya mahitaji yako, na 
zinafuata na matakwa ya Sheria.

Una haki kwa madaktari kuweza kurekodi katika kumbukumbu la afya 
yako matibabu na huduma zinazotolewa kwako.

Kanuni zote zimeorodheshwa katika Mwongozo wa haki za 
mgonjwa unaopatikana kutoka mtandao wa Sheria ya Afya ya 
Akili 2016. Tazama Jinsi naweza kupata habari zaidi kuhusu 
haki zangu? (ukurasa 11)

Je, haki zangu ni zipi kama                      
mgojwa katika hospitali?
Una haki ya kutembelewa na familia, walezi na watu wengine wa 
msaada wakati wowote unaofaa. Hata hivyo, mtu anaweza kukataliwa 
kuweza kutembelea kama huduma ikiamini kuwa inaweza kuathiri 
matibabu yako na huduma. Hii inaweza kupingwa kwa Mahakama ya 
Tathmini ya Afya ya Akili .

Una haki ya kutembelewa na kuchunguzwa na daktari wa afya wakati 
wowote unaofaa kwa kufanya mipango na huduma.

Una haki ya kutembelewa na washauri wa kisheria au wengine wakati 
wowote unaofaa kwa kufanya mipango na huduma.

Una haki ya kuwasiliana na watu wengine kwa posta, simu au kifaa 
cha mawasiliano cha elektroniki. Hata hivyo, hii haihusiki kama 
mtu mwingine akiomba mawasiliano hayo yasitokee, au kama kua 
sheria ya ‘pasipo kuwasiliana’ chini ya Sheria ya Afya ya Akili 2016.                 
Huduma inaweza pia kuzuia mawasiliano kwa njia ya simu au 
kifaa cha elektroniki kwa mgonjwa fulani au wagonjwa ikiwa kuna 
uwezekano wa kuwa na madhara kwa afya na ustawi wa mgonjwa au 
watu wengine.

Kama unaamini kuwa haupaswi kuwa mgojwa wa ndani katika 
hospitali, lakini unapaswa kutibiwa wakati unapoishi nyumbani, 
unaweza kuomba Mahakama kupitia hili upya. Mtu wa msaada pia 
anaweza kuomba mahakama kwa niaba yako.
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Malalamiko na maoni ya pili

Haki ya kupata habari

Sheria ya Afya ya Akili 2016 ya Maelezo ya Haki

Je, naweza kufanya malalamiko au 
kuomba maoni ya pili?

Huduma zote za afya ya akili na sera zina 
taratibu husika katika kupokea na kusimamia 
malalamiko yaliyotolewa na mgonjwa au mtu 
kwa niaba ya mgonjwa.

Unaweza kuuliza Mshauri wa Haki za Wagojwa anayejitegemea 
au mfanyikazi wa huduma ya afya ya akili kueleza  jinsi ya                                   
kufanya malalamiko.

Kama malalamiko kuhusu matibabu yako na huduma hayawezi 
kutatuliwa, una haki ya kuomba huduma ili kupata maoni ya pili 
kuhusu matibabu yako na huduma kutoka kwa daktari mwingine wa 
afya. Ndugu wa familia, mlezi au mtu msaada mwingine anaweza pia 
kufanya ombi hili.

Huduma lazima kufanya mipango ya kupata maoni ya pili kutoka kwa 
daktari wa afya ambao ni huru mbali na timu yako inayokutibu.

Haki zako ni zipi za kupokea habari?
Una haki ya kupokea kwa wakati, sahihi na taarifa husika kuhusu 
matibabu yako na huduma.

Una haki ya kushirikishwa katika maamuzi kuhusu matibabu yako 
na huduma, na mambo muhimu kuweza kuelezewa au kujadiliwa na 
wewe, ikiwa ni pamoja na maamuzi muhimu ya kliniki. Kwa mfano, 
daktari wa afya lazima kujadili na wewe:

•	 tiba	na	matunzo	kwa	kuweza	kutolewa	kwako	wakati	mamlaka	ya	
tiba ikifanyika

•	 tathmini	ya	kawaida	ya	mamlaka	ya	matibabu	yako,	ikiwa	ni	
pamoja na matokeo ya tathmini

•	 tiba	na	matunzo	kuweza	kutolewa	kwako	kama	uko	chini	ya	
mamlaka ya matibabu na unatakiwa kuondoka hospitali na 
kutibiwa katika jamii.

Una haki kwa daktari au mtu mwingine kuchukua hatua nzuri ya 
kuhakikisha unaelewa habari hii, kwa mfano, kwa kuwa na kuhusiana 
na umri wako, utamaduni, ugonjwa wa akili, uwezo wa kuwasiliana na 
ulemavu wowote.

Unaweza pia kuwa na haki ya kupokea jumbe za maandishi na 
nyaraka nyingine kuhusu masuala muhimu chini ya Sheria, kama vile 
mikutano ya Mshauri wa Haki za Wagojwa anayejitegemea.

Orodha kamili ya wakati mambo lazima yaelezewe au                   
kujadiliwa na wewe inapatikana katika karatasi ya ukweli kuhusu 
Nini unahitaji kujadili na wagonjwa. Orodha ya nyaraka ya 
maandishi na nyaraka nyingine ambayo ni lazima upewe na 
inapatikana katika Taarifa Zilizoandikwa na nyaraka nyingine 
za karatasi kwa wagonjwa. Tazama jinsi naweza kupata habari 
zaidi kuhusu haki zangu? (ukurasa 11)
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Familia, walezi na watu wa kusaidia

Sheria ya Afya ya Akili 2016 ya Maelezo ya Haki

Ni haki zipi familia yangu, walezi na 
watu wengine wa msaada wanazo?

Watu waliochaguliwa kusaidia  

Una haki ya kuteua mtu mmoja au wawili walioteuliwa wa msaada 
ili kukusaidia kama wewe ukiwa haujisikii vizuri na kuwa wagonjwa 
wasio na hiari ya kuamua chini ya Sheria ya Afya ya Akili 2016.                   
Mtu aliyechaguliwa kusaidia:

•	 lazima	kupata	nakala	ya	taarifa	chini	ya	Sheria	hiyo	ambayo	wewe	
una haki ya kupokea

•	 anaweza	kujadili	taarifa	za	siri	kuhusu	matibabu	yako	na	huduma	
na timu yako kukutibu

•	 anaweza	kukusaidia	wewe,	au	kuwakilisha	wewe,	katika	vikao	vya	
Mahakama 

•	 kuomba	ripoti	ya	magonjwa	ya	akili	kwa	ajili	yenu	kama	ukiweza	
kushitakiwa kwa kosa kubwa (tazama Nini haki nilizonazo katika 
makosa ya jinai?, ukurasa 11).

Mawasiliano na familia, walezi na                                                             
watu wengine wa msaada

Pale ambapo madaktari na watu wengine wanatakiwa kueleza au 
kuzungumzia jambo hilo nawe, mtu huyo lazima pia kueleza au 
kujadili suala hilo na mtu wa msaada wako. Kama huna mtu msaada 
aliyechaguliwa, daktari au watu wengine lazima kueleza au kujadili 
suala hilo na mtu mmoja au zaidi wa familia yako, walezi au watu 
wengine wa msaada.

Hata hivyo, sharti hili halifuatwi kama:

•	 umeomba	mawasiliano	yasifanyike	(wakati	una	uwezo	wa	kufanya	
uamuzi huu)

•	 mtu	bado	hajapatikana	au	tayari	kwa	ajili	ya	mawasiliano	na	
kuchukua nafasi (kwa mfano, mtu hayuko tayari kutembelea 
hospitali, au hakuna mawasiliano kwa njia ya simu)

•	 mawasiliano	yana	uwezekano	wa	kuwa	na	madhara	kwa	afya	yako	
na ustawi (kwa mfano, mtu huyo awali aliweza kuvuruga matibabu 
yako na matunzo na kusababisha hali yako kuzorota).

Mhudumu wa afya pia anaweza kujadili masuala na familia, walezi 
na watu wa msaada wengine kama inaruhusiwa chini ya Sheria ya 
Hospital na Bodi ya Afya ya 2011. Sheria hii inaruhusu habari kuwa 
wazi kwa watu wengine ikiwa ni kwa ajili ya matibabu na huduma 
ya mtu, au kwa mtu ambaye ana nia ya kuridhisha katika afya na                     
ustawi wa mtu.

Nakala za maandishi

Pale ambapo taarifa ya maandishi au hati nyingine imetolewa 
kwako, nakala lazima ipewe mtu wa msaada wako aliyechaguliwa, 
mlezi binafsi maalumu aliyechaguliwa kwako chini ya sheria 
ya ulinzi na wakili anaweza kufanya uteuzi kuhusu maamuzi ya 
matibabu yako na huduma.
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Mahakama ya Tathmini ya Afya ya Akili

Sheria ya Afya ya Akili 2016 ya Maelezo ya Haki

Jinsi gani Mahakama ya Tathmini ya 
Afya ya Akili inaweza kunisaidia?

Mahakama ya Tathmini ya Afya ya Akili 
inafanya kazi kubwa katika kulinda haki zako. 
Mahakama ni chombo chinachojitegemea na 
siyo sehemu ya Afya Qeensland au kushirikiana 
na huduma zingine za afya ya akili.

Jukumu la msingi la Mahakama ni kupitia upya 
kama mamlaka ya matibabu, na amri nyingine 
chini ya Sheria, wanapaswa kuendelea au 
kuondolewa.

Mamlaka ya matibabu

Kama mamlaka ya matibabu yakifanya kwa ajili yenu, una haki ya 
kuomba kupitiwa tena na Mahakama ndani ya siku 28 baada ya 
kufanyiwa. Mahakama lazima kuamua kama iendelee, au kufuta, 
mamlaka ya matibabu.

Kama Mahakama ikiamua kuendeleza mamlaka ya matibabu, 
Mahakama lazima kuamua kama unapaswa kuwa na ongezeko la 
matibabu katika jamii, kwa mfano, wakati unaishi nyumbani.

Ikiwa mamlaka ya matibabu yakiendelea, Mahakama lazima kufanya 
mapitio ya zaidi kila baada ya miezi sita (kwa mapitio mawili) na kila 
mwaka baada ya hapo.

Wewe au mtu kwa niaba yako pia ana haki ya kuomba Mahakama kwa 
ajili ya mapitio ya mamlaka ya matibabu wakati wowote.

Tiba ya Electroconvulsive  (ECT)

Mahakama inalinda haki za wagonjwa ambapo ECT inatakiwa 
kutumika kama tiba.

Kama wewe ni mtu mzima ambaye hana uwezo wa kufanya maamuzi 
kuhusu matibabu yako na huduma, ECT inaweza kutumika tu kama 
ikipitishwa na Mahakama. Kama umri wako ni chini wa miaka 18,       
ECT inaweza tu kutumika kama ikipitishwa na Mahakama. ECT inaweza 
kutumika katika wagonjwa hasa wa hiari wakiwa katika hali ya 
maisha ya dharura lakini matumizi yake ya kuendelea lazima kupitiwa                              
na Mahakama.

Vikao vya mahakama 

Una haki ya kushiriki katika vikao vya Mahakama ambavyo 
vinahusiana na wewe, na kuwakilishwa na mtu wa kuteuliwa wa 
msaada, mwanasheria au mtu mwingine.

Una haki ya kusindikizwa katika vikao na mtu wa kuteuliwa msaada, 
familia, mlezi au mtu mwingine wa msaada au, kwa idhini ya 
mahakama hiyo, zaidi ya mtu mmoja.

Una haki ya bure ya uwakilishi wa kisheria kama umri wako ni chini 
ya miaka 18, kwa vikao vya ‘kusikia kuhusu ubora wa afya’ yako, kwa 
ajili ya kusikilizwa kwa kufanya ECT, na kwa ajili ya kusikilizwa ambapo 
Mwanasheria Mkuu anawakilishwa.

Kukata rufaa

Una haki ya kukata rufaa ya maamuzi ya Mahakama kwa Mahakama 
ya Afya ya Akili.
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Habari zaidi na msaada

Mfumo wa makosa ya jinai

Sheria ya Afya ya Akili 2016 ya Maelezo ya Haki

Nina haki gani katika mfumo                                 
wa makosa ya jinai?
Idadi ndogo ya watu wenye ugonjwa wa akili, ulemavu wa akili au 
hali nyingine ya akili hufikishwa mahakamani kwa makosa ya jinai. 
Katika hali hii, unaweza kuwa na haki ya:

•	 omba	hakimu	kuzingatia	hali	ya	akili	yako	wakati	wa	kosa	
ulilofanya au wakati wa kusikilizwa mbele ya hakimu

•	 kwa	kosa	kubwa,	kuomba	ripoti	ya	magonjwa	ya	akili	kuandaliwa	
tayari bila gharama yoyote kwa kutoa maoni juu ya hali yako ya 
akili wakati wa kosa la madai, au wakati wa kusikilizwa mbele          
ya mahakama

•	 kwa	kosa	kubwa,	kuomba	Mahakama	ya	Afya	ya	Akili	kuzingatia	
hali ya akili yako wakati wa kosa la madai au wakati wa 
mahakama ya kusikia.

Baada ya kuzingatia hali ya akili yako wakati wa kosa la madai au 
wakati wa kusikia, hakimu au Mahakama ya Afya ya Akili inaweza 
kufuta mashtaka dhidi yako. Kama Mahakama ya Afya ya Akili 
Mahakama ikifanya maamuzi hayo kwa ajiri yako, Mahakama 
inaweza kutoa amri ya kuchunguza mauaji au matibabu ya msaada 
kwa ajili yako.

Una haki ya kuwa na utaratibu upya na Mahakama kila baada ya 
miezi sita. Wewe au mtu kwa niaba yako pia ana haki ya kuomba 
Mahakama kwa ajili ya mapitio ya utaratibu wakati wowote.

Jinsi gani naweza                     
kupata habari zaidi juu             
ya haki zangu?

Kama wewe ni mgojwa wa kulazwa katika 
hospitali, Mshauri wa Haki za Wagojwa wa 
Kujitegemea  au mfanyakazi mwanachama 
wa huduma ya afya ya akili atakuelezea                             
Taarifa ya Haki yako.

Nakala ya Taarifa ya Haki zitatolewa kwako na familia yako, 
walezi au watu wengine wa msaada kama.

Kwa nakala ya hati hii au habari zaidi, ikiwa ni 
pamoja na viongozi, fomu na Vifurushi vya habari 
tembelea Sheria ya Afya ya Akili 2016 mtandao: 
www.health.qld.gov.au/mental-health-act


