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‘உரிமமகள் பற்றிய அறிகமக’ 
எனபது எனன?

‘மனநலச் ேட்டம் 2016’ -இன கீழ் 
உஙகளுககுள்ள உரிவமகள ்பற்றிய 
முககியமோன தகைல்கவ்ள ‘உரிவமகள  
்பற்றிய அறிகவக’ வகோண்டுள்ளது.

உரிமமகள் பற்றிய அறிகமக 
எவருககுப் தபொருந்தும்?

‘உரிவமகள ்பற்றிய அறிகவக’ யோனது 
மனநல சேவைவயோனறிலுள்ள பினைரும் 
சநோயோ்ளரகளுககு வ்போருந்தும்:

• விருப்பொற்்றலுககுடப்டொத ஒரு மநொயொளி, உதோரணமோக ‘மனநலச் 
ேட்டம் 2016’ -இன கீழ் ஒரு மருத்துைரோல் சிகிச்வே அதிகோர 
ைழஙகலுககு உட்பட்டைர, மற்றும் 

• ‘முனகூடடிய உ்டல்நலக கட்டவ்ள’யின கீழ் அல்லது தனிப்பட்ட 
்போதுகோைலரின அல்லது ேட்டத்தரணியின இணககத்து்டன 
கிச்வேயளிககப்படும் ஒருைர உட்ப்ட மனநல சேவைவயோனறில் 
சிகிச்வேயளிககப்படும் சுயவிருப்பத் தி்றனுள்்ள ஒரு மநொயொளி 

‘உரிவமகள ்பற்றிய அறிகவக’ யோனது, குடும்்பத்தைரகள, 
கைனிப்போ்ளரகள மற்றும் ஏவனய உதவியோ்ளரகளுககும் உரியதோகும். 

‘உரிவமகள ்பற்றிய அறிகவக’

‘மநொயொ்ளர் உரிமமகள்  
குறித்த சுதந்திரஆமலொசகர்’ 
ஒருவரொல எனககு எவவொறு 
உதவ முடியும்?

ேகல வ்போதுத் துவற மனநல  
சேவைகளிலும் ்பணியமரத்தப்படடுள்ள 
‘சநோயோ்ளர உரிவமகள குறித்த சுதந்திர 
ஆசலோேகரகள’ இருப்பர.

உஙகளுககுள்ள உரிவமகவ்ள நீஙகளும் உஙகள குடும்்பத்தைரகளும், 
கைனிப்போ்ளரகளும் மற்றும் உதவியோ்ளரகளும் புரிந்துவகோள்ள உதவுைசத 
இவைோசலோேகரகளின ்பணியோகும். உஙகளுககு அளிககப்படும் சிகிச்வே 
மற்றும் கைனிபபு ஆகியைற்வறக குறித்து உ்டல்நலத் வதோழிலரகளு்டன 
வதோ்டரபுவகோள்ள உஙகளுககும், உஙகளுவ்டய குடும்்பத்தினருககும், 
கைனிப்போ்ளரகளுககும் மற்றும் இதர ஆதரவுதவியோ்ளரகளுககும் 
இைரக்ளோல் உதைவும் இயலும். 
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எனது வேோந்த ஆசரோககியம் ்பற்றி 
தீரமோனஙகள சமற்வகோளைதில் 
எனககுள்ள உரிவமகள யோவை?
உஙகள வேோந்த ஆசரோககியம் ்பற்றி தீரமோனஙகள சமற்வகோள்ள  
உஙகளுககு முடியுமோயிருககுவமனறு ஊகிககப்படுகிறது. இது  
தீரமோனஙகள சமற்வகோள்ள இயலுமோன ஆற்றல் எனப்படுகிறது.

இனவனோருைரின உதவியு்டன உஙகளுககுத் தீரமோனஙகள  
சமற்வகோள்ள முடியுவமனறோல் உஙகளுககு தீரமோனம் சமற்வகோளளும் 
ஆற்றல் இருககிறது எனறு எடுத்துகவகோள்ளப்படும். ‘உதவிசயோடு  
கூடிய தீரமோனம்-சமற்வகோள்ளல்’ (supported decision-making)  
என இது வேோல்லப்படுகிறது. 

உஙகள் தசொந்த ஆமரொககியம் பற்றி தீர்மொனஙகம்ள மமற்தகொள்்ள  
உஙகளுககு முடியுதமன்றொல சிகிச்மசககும், கவனிப்புககும்  
இணககமளிகக அலலது இணககமளிககொதிருகக உஙகளுககு  
உரிமமயுண்டு.

உஙகள உரிவமகவ்ளப புரிந்துவகோள்ளல்

எனனோல் தீரமோனஙகள  
சமற்வகோள்ள முடியோவதனறோல் 
எனககுள்ள உரிவமகள யோவை?
‘மனநலச் ேட்டம் 2016’ இன கீழ் மருத்துைரினோல் ஏற்்படுத்தப்பட்ட ஒரு 
சிகிச்வே ைழஙகு அதிகோரத்தின கீழ் உஙகளுவ்டய இணககமினறிசய 
உஙகளுககு சிகிச்வேவயயும் கைனிபவ்பயும் ஒரு மருத்துைர ைழஙகக கூடும்.  
சிகிச்வே ைழஙகு உரிவம வ்பற்ற அதிகோரி ஒருைவர ஏற்்படுத்துைதில் 
கறோரோன தகுதித்சதவைகள (சிகிச்வே தகுதித்சதவைகள) அைசியப்படும். 

பினைரும் ேகல தகுதித்சதவைகவ்ளயும் பூரத்தி வேய்யசைண்டியது 
அைசியமோகும்: 

• உஙகளுககு ஒரு மனசநோய் இருத்தல்

• உஙகள சநோய்ககோன சிகிச்வே மற்றும் கைனிபபு ்பற்றி தீரமோனஙகள 
எடுகக உஙக்ளோல் இயலோவம

• உஙகளுகசகோ அல்லது பிறருகசகோ ்போரதூரமோன தீஙசகற்்ப்டககூடிய 
ஆ்பத்திருத்தல் அல்லது உஙகளுககு ்போரதூரமோன உ்ள அல்லது உ்டல் 
சீரகுவலவு ஏற்்படும் ஆ்பத்திருத்தல்.

உஙகள் தசொந்த ஆமரொககியம் பற்றி தீர்மொனஙகள் மமற்தகொள்்ள உஙகளுககு 
முடியுதமனறிருந்தொல, சிகிச்மச வழஙகு அதிகொரம் ஒனறு உஙகளுககொக 
ஏற்படுத்தப்ப்ட முடியொது. 

தீர்மொனஙகள் மமற்தகொள்்ள இயலுமொன அறிவுத் தி்றன 
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சிகிச்மச அதிகொரஙகள் 

சிகிச்வே ைழஙகு அதிகோரம் ஒனறின 
கீழ் எனககு சிகிச்வே அளிககப்பட்டோல் 
நோன மருத்துைமவனயில் தஙக 
சைண்டியிருககுமோ?
ஒரு சிகிச்வே ைழஙகு அதிகோரத்தின கீழ் உஙகளுககு சிகிச்வே அளிககப்பட்டோல் 
ேமுதோயத்தில் ைசிககும் சைவ்ளயில் நீஙகள சிகிச்வே வ்பறுவீரகள. 
உதோரணமோக உஙகளுககுரிய சிகிச்வே மற்றும் கைனிபபுத் சதவைகவ்ள ைழஙக 
முடியோதிருந்தோலனறி, உஙகள வீடடிசலசய அவை ைழஙகப்படும். நீஙகள 
மிகவும் சுகயீனமுற்றிருந்தோல் நீஙகள வீடடிற்குச் வேல்ல முடியுமோகும் ைவர 
ஓரு மருத்துை மவனயில் சிகிச்வேயளிககப்ப்ட சைண்டியிருககலோம். 

உஙகளுககு ஓரு மருத்துை மவனயில் சிகிச்வேயளிககப்படடுகவகோண்டிரு
ந்தோல், நீஙகள ஒரு ைவரயறுககப்பட்ட அ்ளவில் மருத்துைமவனயிலிருந்து 
வைளிசயறலோமோ என்பவத ஒரு மருத்துைர தீரமோனிகக சைண்டும். இது 
ைவரயறுககப்பட்ட ேமுதோய சிகிச்வே என அவழககப்படுகிறது. தகுந்த 
சிகிச்வே மற்றும் கைனிபபு்டன ேமூகத்தில் ைோழும் நிவலககு உஙகவ்ள 
மோற்றுைதன மூலம் நீஙகள குணமவ்டய உதவுைசத ைவரயறுககப்பட்ட 
ேமூக சிகிச்வேயின சநோககமோகும். 

சிகிச்வே அதிகோரஙகளின கீழ் 
நோன எவை்ளவு கோலம் சிகிச்வே 
அளிககப்படுசைன? 
மனநல மருத்துைர அல்லோத ஒரு மருத்துைர உஙகளுககோக சிகிச்வே 
அதிகோரத்திவன நியமிப்போரோயின, மூனறு நோடகளுககுள சிகிச்வே 
அதிகோரத்தின நியமனத்வத ஒரு மனநல மருத்துைர மறுஆய்வு 
வேய்ய சைண்டும். சிகிச்வே அதிகோரத்திவன மனநல மருத்துைர 
திருத்தஙகளு்டசனோ, திருத்தம் இல்லோமசலோ உறுதிப்படுத்தக கூடும் 
அல்லது சிகிச்வே அதிகோரத்திவன இரத்து வேய்யக கூடும். 

நீஙகச்ளோ அல்லது உஙகள ேோர்போக மற்சறோருைசரோ எவசைவ்ளயிலும் 
சிகிச்வே அதிகோரத்திவன மறுஆய்வு வேய்யும்்படி மனநல மறுஆய்வு 
மனறத்திற்கு விண்ணபபிககலோம்.

உஙகள சிகிச்வே அதிகோரம் வதோ்டர சைண்டுமோ என்பது ்பற்றித் 
தீரமோனிகக குவறந்தது மூனறு மோதஙகளுகவகோருமுவற ஒரு மருத்துைர 
உஙகவ்ள மதிபபீடு வேய்ைோர. சிகிச்வேத் தகுதித் சதவைகள வதோ்டந்தும் 
வ்போருந்துமோ அல்லது குவறத்த கடடுப்போடுகளுககுட்பட்ட சிகிச்வே 
ைழி உஙகளுககுப வ்போருந்துமோ என்பவத அறிய ஒரு மருத்துைர 
எவசைவ்ளயிலும் உஙகவ்ள மதிபபீடு வேய்ய சைண்டியது அைசியம்.

சிகிச்வேத் தகுதித் சதவைகள வதோ்டரைது வ்போருத்தமற்றது எனறிருந்தோல் 
அல்லது குவறத்த கடடுப்போடுகளுககுட்பட்ட சிகிச்வே ைழி 
உஙகளுககுத் வ்போருத்தமோனது எனறிருந்தோல் ஒரு மருத்துைர சிகிச்வே 
அதிகோரத்திவனக கட்டோயம் இரத்து வேய்ய சைண்டும். தீரமோனம் 
சமற்வகோளளும் ஆற்றவல நீஙகள மீ்ளப வ்பற்று, குவறந்தசதோர கோலப 
்பகுதியில் உஙகள ஆற்றவலப வ்பறுைதும் இழப்பதுமோக, உறுதியற்ற 
நிவலயில் நீஙகள இருந்தோல் இத்சதவை உஙகளுககுப வ்போருந்தோது.

சிகிச்வே அதிகோரஙகவ்ள மறு்பரிசீலவன வேய்ைதில் ஆய்வு 
மனறத்தின ்பஙகு எனன என்பவத ‘மனநல மறுஆய்வு மன்றம்’  
எனற ்பகுதி (்பககம் 10), வி்ளககுகிறது. 

‘மனநலச் ேட்டம் 2016’ -இன ைவலத்த்ளத்தில் கிவ்டககும் ‘மனநல 
ஆசரோககியத்திற்கோன முனகூடடிய உ்டல்நலக கட்டவ்ள’வயப 
்பயன்படுத்தி நீஙகள ஒரு ‘முனகூடடிய உ்டலநலக கட்டம்ள’ வய 
ஏற்்படுத்திகவகோள்ளலோம். ்போரகக: எனது உரிவமகள ்பற்றி நோன 
எவைோறு சமலத்திகத் தகைல் வ்பறலோம்? (்பககம் 11).

‘குவறந்த்ளவு கடடுப்போடுகள வகோண்்ட 
விதத்தில்’ சிகிச்வே அளிககப்ப்ட  
எனககுள்ள உரிவம எனன?
உஙகள ஆசரோககியம் ்பற்றிய தீரமோனஙகள சமற்வகோள்ள உஙகளுககு 
முடியோவதனறிருந்தோல், குவறந்த்ளவு கடடுப்போடுகள வகோண்்ட 
விதத்தில் சிகிச்வே அளிககப்ப்ட உஙகளுககு உரிவமயுண்டு. குவறந்த்ளவு 
கடடுப்போடுகள வகோண்்ட விதத்தில் சிகிச்வே அளிககப்ப்டல் என்பதன 
அரத்தம், ‘மனநலச் ேட்டம் 2016’ இன கீழ், சுயவிருப்பமில்லோமல் சிகிச்வே 
அளிககப்படுைவத வி்ட, உஙகள வேோந்த இணககத்தின்படி அல்லது 
மற்வறோருைரின இணககத்தின்படி சிகிச்வே அளிககப்படுகிறீரகள என்பதோகும்.

நீஙகள ஒரு முனகூடடிய உ்டல்நலக கட்டவ்ள ஒனவற ஏற்்படுத்தியிருந்தும், 
உஙகளுககோக சிகிச்வே ைழஙகு அதிகோரம் ஒனறு சமற்வகோள்ளப்பட்டோல், 
உஙகளுககு சிகிச்வே அளிகக முனகூடடிய உ்டல்நலக கட்டவ்ள ஏன 
்பயன்படுத்தப்ப்டவில்வல எனறு மருத்துைர உஙகளுககு வி்ளககுைோர. 
அத்து்டன அதவன உஙகள சுகோதோர ்பதிசைடடில் ்பதிவு வேய்ைோர. 
மீண்டும் நீஙகள சுகமவ்டய உஙகள முனகூடடிய உ்டல்நலக கட்டவ்ள 
உஙகளுககுத் சதவையோன சிகிச்வேவயயும் கைனிபவ்பயும் ைழஙக 
இணககமளிககவில்வலயோயினும் இது பிரசயோகிககப்ப்டலோம்.

உஙகளுககோக ஒரு சிகிச்வே ைழஙகு அதிகோரம் சமற்வகோள்ளப்பட்டோலும் 
கூ்ட, உஙகளுவ்டய முனகூடடிய உ்டல்நலக கட்டவ்ளயில் 
வி்ளககப்படடுள்ள உஙகள கருத்துககள, ஆவேகள மற்றும் முனனுரிவமகள 
என்பன மருத்துைரினோல் கைனத்தில் வகோள்ளப்படும். உஙகள கருத்துககள, 

ஆவேகள மற்றும் முனனுரிவமகள ஏதும் பின்பற்றப்ப்டோவிட்டோல் 
அதற்கோன கோரணத்வத மருத்துைர வி்ளககுைோர. அத்து்டன அதவன உஙகள 
சுகோதோரப ்பதிசைடடில் ்பதிவு வேய்ைோர.

‘கும்றந்த்ளவு கடடுப்பொடுகள் தகொண்்ட விதத்திலொன’ சிகிச்மசக்ளொவன: 

• நீஙகள சமற்வகோண்டுள்ள முனகூடடிய உ்டல்நலக கட்டவ்ளயின கீழ் 
உள்ளவை

• ்போதுகோைலர ேட்டஙகளின கீழ் உஙகளுககோக நியமிககப்படடுள்ள 
தனிப்பட்ட ்போதுகோைலரின இணககத்து்டன அளிககப்படு்பவை

• உஙகள சிகிச்வே மற்றும் கைனிபபு ்பற்றிய தீரமோனஙகள 
சமற்வகோள்ள நீஙகள நியமித்துள்ள ேட்டத்தரணியின இணககத்து்டன 
அளிககப்படு்பவை

• ேட்டபூரைமோன சுகோதோரப பிரதிநிதி ஒருைரின இணககத்து்டன 
அளிககப்படு்பவை, உதோரணமோக, உஙகளு்டன வநருககமோகவும் 
வதோ்டரந்தும் உறவு வைத்துள்ள ஒரு ைோழ்கவகத்துவணவி/துவணைர 

• நீஙகள 18 ையதிலும் குவறந்தைரோயின உஙகள வ்பற்சறோரின 
இணககத்து்டன அளிககப்படு்பவை.

கும்றந்த்ளவு கடடுப்பொடுகள் தகொண்்ட சிகிச்மச

‘மனநலச் ேட்டம் 2016’‘உரிமமகள் பற்றிய அறிகமக’
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உஙக்ளது சிகிச்மச மற்றும் 
கவனிப்புக கொலத்தில 
உஙகளுககுள்்ள உரிமமகள்

ஒரு சநோயோளி எனற ைவகயில்  
எனது உரிவமகள யோவை?
உஙகளுககு சிகிச்வேயும் கைனிபபும் ைழஙகும் மருத்துைரகள மற்றும் 
ஏவனசயோர ேம்்பந்தமோக உஙகளுககுள்ள உரிவம:

• உஙகள உரிவமகவ்ளப ்போதுகோத்துக வகோள்ள

• உஙகள ்போதுகோபவ்பயும் நலவனயும் அல்லது மற்றைரக்ளது 
்போதுகோபவ்பப ச்பணுைதற்குத் சதவையோன அ்ளவுககு மடடுசம 
உஙகள உரிவமகளும் சுதந்திரமும் கடடுப்படுத்தப்படும் என்பவத 
உறுதிப்படுத்திகவகோள்ள 

• நீஙகள சுகமவ்டைவதயும் தனனிச்வேயற்ற விதத்தில் உஙகளுககு 
சிகிச்வேயும் கைனிபபும் அளிககப்ப்ட அைசியமில்லோதைோறு 
ேமுதோயத்தில் நீஙகள ைோழ்ைதற்கோன ஆற்றவல ஊககுவிகக.

உஙகளுககுரிய சிகிச்வேவயயும் கைனிபவ்பயும் ைழஙகும் மருத்துைரகள 
மற்றும் ஏவனசயோர அது வதோ்டர்போன அடிப்பவ்டக வகோளவககவ்ளக 
கைனத்தில் வகோள்ள சைண்டும் எனறு நீஙகள எதிர்போரப்பது உஙகள 
உரிவமயோகும். அைற்றில் அ்டஙகுைன:

• அடிப்பவ்ட மனித உரிவமகளுகசகற்்ப எல்லோ மனிதரக்ளதும் 
உரிவமவய அஙகீகரித்தல்

• தீரமோனஙகள சமற்வகோளைதில் முடிந்த ைவகயில் கூடிய்ளவிற்கு உஙகள 
கருத்துககள, எதிர்போரபபுகள, மற்றும் முனனுரிவமகள கைனத்தில் 
எடுககப்ப்டல் 

• உஙகள அந்தரஙகப ்போதுகோபபு ச்பணப்படும் நிவலயில் உஙகள சிகிச்வே 
வதோ்டர்போன தீரமோனஙகவ்ள சமற்வகோளைதில் முடிந்த ைவகயில் 
கூடிய்ளவிற்கு உஙகள குடும்்பத்தினர, கைனிப்போ்ளரகள, மற்றும் ஏவனய 
உதவியோ்ளரகவ்ள உட்படுத்திகவகோள்ளல்.

உஙகளுககு ைழஙகப்படும் சிகிச்வேயும் கைனிபபும் உஙக்ளது சிகிச்வே 
மற்றும் கைனிபபுத் சதவைகளுககு ஏற்புவ்டயவதன்பவதயும் அவை ‘ேட்ட’ 
த்திற்கு இணககமோனவை என்பவதயும் மருத்துைரகள உறுதிப்படுத்திக 
வகோள்ள சைண்டும் என்பது உஙகள உரிவமயோகும். 

உஙகளுககு ைழஙகப்படும் சிகிச்வேவயயும் கைனிபவ்பயும் உஙக்ளது 
சிகிச்வே மற்றும் கைனிபபுப ்பதிவுகளில் மருத்துைரகள ்பதிவு வேய்ய 
சைண்டும் என்பது உஙகள உரிவமயோகும். 

மருத்துைமவனயிலுள்ள ஓர உள 
சநோயோளி எனற ைவகயில் எனது 
உரிவமகள யோவை?
வ்போருத்தமோன சைவ்ளயில் உஙகள குடும்்பத்தைரகள, கைனிப்போ்ளரகள 
மற்றும் உதவியோ்ளரகள உஙகவ்ள ேந்திகக ைருைது உஙக்ளது உரிவமயோகும். 
எனினும் ஒருைரின ைருவக உஙகளுககோன சிகிச்வேவயயும் கைனிபவ்பயும் 
கடுவமயோகப ்போதிககுவமன சேவை நம்புமோயின அத்தவகயைர ேந்திகக 
அனுமதிககப்ப்டமோட்டோர. இவவி்டயம் மனநல மறுஆய்வு மனறத்தி்டம் 
சமல் முவறயீடு வேய்யப்ப்டலோம். 

சேவையு்டனோன ஏற்்போடுகளின்படி ஒரு மருத்துைர எந்தவைோரு 
வ்போருத்தமோன சநரத்திலும் உஙகவ்ள ைந்து ்போரககவும் உஙகவ்ளப 
்பரீடசிககவும் உஙகளுககு உரிவமயுண்டு.

சேவையு்டனோன ஏற்்போடுகளின்படி ஒரு ேட்ட அல்லது சைறு ஆசலோேகரகள 
எந்தவைோரு வ்போருத்தமோன சநரத்திலும் உஙகவ்ளச் ேந்திகக உஙகளுககு 
உரிவமயுண்டு.

அஞேல், வதோவலச்பசி அல்லது மினனியல் வதோ்டர்போ்டல் கருவியின 
மூலம் பிறரு்டன நீஙகள வதோ்டரபுவகோள்ள உஙகளுககு உரிவமயுண்டு. 
எனினும் அந்த ந்பர வதோ்டர்போ்டவல ஏற்றுகவகோள்ள வில்வலவயனறோல் 
அல்லது ‘மனநலச் ேட்டம் 2016’ - இன கீழ் வதோ்டரபுத் தவ்ட நி்பந்தவன 
உத்தரவு இருந்தோல் இது அதற்குப வ்போருந்தோது. ஒரு குறித்த சநோயோளியின 
அல்லது சநோயோளிகளின வதோவலச்பசி அல்லது மினனியல் கருவியின 
மூலமோன வதோ்டர்போ்டலோனது, அந்சநோயோளியின அல்லது ஏவனசயோரின 
ஆசரோககியத்திற்கு அல்லது நலனிற்கு ்பஙகம் விவ்ளவிககலோம் 
எனறிருந்தோல் சேவை வதோ்டர்போ்டலுககு கடடுப்போடு விதிககலோம்.

உஙகளுககு மருத்துைமவனயில் உளசநோயோளியோகைனறி, வீடடில் இருககும் 
நிவலயில் சிகிச்வே அளிககப்படுைது நல்லவதன நீஙகள நம்பினோல், 
அவவி்டயத்வத மறுஆய்வு வேய்யும்்படி நீஙகள மறுஆய்வு மனறத்திற்கு 
விண்ணபபிககலோம். உதவியோக இருககும் இனவனோரு ந்பரும் உஙகள 
ேோர்போக மறுஆய்வு மனறத்திற்கு விண்ணபபிககலோம். 

ேகல அடிப்பம்டகளும் மநொயொளிகளின உரிமமகளுககொன 
ைழிகோடடியில் நிரல்்படுத்தப்படடுள்ளன. ‘மனநலச் ேட்டம் 2016’ 
- இன ைவலத்த்ளத்தில் இது கிவ்டககும். ்போரகக: எனது உரிவமகள 
்பற்றி நோன எவைோறு சமலதிகத் தகைல் வ்பறலோம்? (்பககம் 11).
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நோன எப்படி ஒரு முவறப்போடவ்ட 
சமற்வகோளைது அல்லது இரண்்டோம் 
அபிபபிரோயத்வதக சகட்பது?

ஒரு சநோயோளியோல் அல்லது சநோயோளியின ேோர்போக 
மற்வறோருைரோல் முனவைககப்படும் முவறப்போடுகவ்ளப 
வ்பற்றுகவகோள்ளல் மற்றும் அைற்வற நிரைகித்தல் 
வதோ்டர்போக ேகல மனநல சேவைகளிலும் 
வகோளவககளும் நவ்டமுவறகளும் உள்ளன. 

தகைல் வ்பறுைதில் எனககுள்ள 
உரிவமகள யோவை?
உஙகளுககோன சிகிச்வே மற்றும் கைனிபபு வதோ்டர்போன மிகச் ேரியோன 
தகைல்கவ்ள உரிய சநரத்தில் வ்பற்றுகவகோள்ள உஙகளுககு உரிவமயுண்டு.

உஙகளுககோன சிகிச்வே மற்றும் கைனிபபு வதோ்டர்போன தீரமோனஙகவ்ள 
சமற்வகோளைதில் நீஙகள ஈடு்படுத்தப்ப்டவும், அடிப்பவ்டயோன மருந்தளித்தல் 
உட்ப்ட, முககியமோன வி்டயஙகள உஙகளுககு வி்ளககப்ப்டவும் அல்லது 
உஙகளு்டன கலந்துவரயோ்டப்ப்டவும் உஙகளுககு உரிவமயுண்டு. உதோரணமோக 
ஒரு மருத்துைர உஙகளு்டன பினைருைனைற்வறக கலந்துவரயோ்ட சைண்டும்:

• சிகிச்வே அதிகோரம் ஏற்்படுத்தப்படடுள்ள சைவ்ளயில் ைழஙகப்ப்ட 
சைண்டிய சிகிச்வே மற்றும் கைனிபபு

• உஙகளுவ்டய சிகிச்வே அதிகோரத்வதப ்பற்றிய மதிபபீடு மற்றும் இந்த 
மதிபபீடடின விவ்ளவுகவ்ளப ்பற்றிய கிரமமோன மதிபபீடுகள 

• ஒரு சிகிச்வே அதிகோரத்திற்கு நீஙகள வ்போறுப்பளிககப்படடு, 
ேமுதோயத்தில் சிகிச்வே அளிககப்படுைதோக நீஙகள 
மருத்துைமவனயிலிருந்து வைளிசயறுைதோயின உஙகளுககு 
ைழஙகப்ப்டபச்போகும் சிகிச்வேயும் கைனிபபும். 

இத்தகைல்கவ்ள நீஙகள புரிந்துவகோளைவத உறுதி வேய்ைதற்கோக 
நியோயமோன ைழிைவககவ்ள ஒரு மருத்துைர அல்லது மற்வறோருைர 
சமற்வகோள்ள சைண்டியது உஙகள உரிவமயோகும். உதோரணமோக, உஙகள 
ையது, கலோேோரம், உ்ளசநோய், வதோ்டர்போ்டலுககோன ஆற்றல் மற்றும் சைறு 
இயலோவமகள கைனத்தில் வகோள்ளப்ப்டல்.

‘ேட்ட’ த்தின கீழ் முககிய வி்டயஙகள வதோ்டர்போன அறிவிபபுகள மற்றும் 
ஆைணஙகவ்ள, உதோரணமோக உ்ளநல ஆசரோககிய மறுஆய்வு மனறத்தின 
விேோரவணகவ்ள, நீஙகள வ்பற்றுகவகோள்ளவும் உஙகளுககு உரிவமயுண்டு.

ஒரு முவறப்போடவ்ட எவைோறு சமற்வகோளைவதனறு வி்ளககும்்படி நீஙகள 
‘சநோயோளியின உரிவமகள குறித்த சுதந்திர ஆசலோேகர’ ஒருைவர அல்லது 
மனநல சேவையின ஊழியவரோருைவரக சகடகலோம்.

உஙகளுககோன சிகிச்வே மற்றும் கைனிபபு வதோ்டர்போன முவறப்போடு 
தீரககப்ப்ட முடியோவிட்டோல் உஙக்ளது சிகிச்வே மற்றும் கைனிபபு வதோ்டர்போக 
மற்சறோரு மருத்துைரி்டமிருந்து இரண்்டோம் அபிபபிரோயவமோனவறப 
வ்பற்றுகவகோளளும்்படி நீஙகள சேவைவயக சகடக உஙகளுககு உரிவமயுண்டு. 
இவசைண்டுசகோவ்ள ஒரு குடும்்ப உறுபபினரும், கைனிப்போ்ளரும் அல்லது 
உதவியோ்ளரும் கூ்டக சகடகலோம்.

உஙகளுககோன சிகிச்வேக குழுவிவனச் ேோரோத சுதந்திரமோன 
மருத்துைவரோருைரி்டமிருந்து சேவை இரண்்டோம் அபிபபிரோயவமோனவறப 
வ்பற்றுகவகோள்ள ஏற்்போடுகவ்ளச் வேய்யசைண்டியது கட்டோயம்.

மும்றப்பொடுகளும் இரண்்டொம் அபிப்பிரொயஙகளும்

தகவல தபறும் உரிமம

எபச்போது வி்டயஙகள உஙகளுககு வி்ளககப்படடு 
கலந்துவரயோ்டப்ப்ட சைண்டும் என்பது ்பற்றிய முழுவமயோன 
ஒரு ்படடியல் மநொயொளிகளு்டன எதமன நீஙகள் கலந்துமரயொ்ட 
மவண்டும் எனற தகைல் ்படிைத்தில் உள்ளது. உஙகளுககு 
ைழஙகப்ப்டசைண்டிய எழுத்துைடிை அறிவிபபுகள மற்றும் ஏவனய 
ஆைணஙகளின ்படடியல் ஒனறு எழுத்துவடிவ அறிவிப்புகள் மற்றும் 
ஏமனய ஆவணஙகள் எனற தகைசலடடில் உள்ளது.  
சமலதிக வி்பரஙகளுககுப ்போரகக: எனது உரிவமகள ்பற்றி நோன 
எவைோறு சமலதிக தகைல் வ்பறலோம்? (்பககம் 11).
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மும்றப்பொடுகளும் இரண்்டொம் அபிப்பிரொயஙகளும்

எனது குடும்்பத்தைரகள, கைனிபச்போர 
மற்றும் ஏவனய உதவியளிபச்போர 
எனச்போருககுள்ள உரிவமகள யோவை?
தபயர்தமொழியப்பட்ட உதவியளிப்மபொர்

நீஙகள சநோயுற்றோல் அல்லது ஒரு தனனிச்வேயற்ற சநோயோளியோகிவிட்டோல் 
வ்பயரவமோழியப்பட்ட ஒருைர அல்லது இருைவர உஙகளுககு உதவுைதற்கோக 
நியமிகக ‘மனநலச் ேட்டம் 2016’ -இன கீழ் உஙகளுககு உரிவமயுண்டு. 
்பரிந்துவரககப்பட்ட ஒர உதவியளிப்போ்ளர:

• ‘ேட்ட’ த்தின கீழ், நீஙகள வ்பறுைதற்கு உரிவமயுள்ள அறிவிபபுகளின 
மிரதிவயோனவற அைசியம் வ்பற்றுகவகோள்ள சைண்டும்.

• உஙகளுககு சிகிச்வேயும் கைனிபபும் ைழஙகும் குழுவினரு்டன 
அந்தரஙகமோன வி்டயஙகவ்ளக கலந்துவரயோ்டலோம்.

• மறுஆய்வு மனற விேோரவணகளின ச்போது உஙகளுககு ஆதரைோக 
இருககலோம் அல்லது உஙகவ்ள பிரதிநிதிப்படுத்தலோம். 

• ்போரதூரமோன ஒரு குற்றச்ேோடடு ஒனறிற்கு நீஙகள ஆ்ளோனோல் அைர ஒரு 
மனநல மருத்துைரின அறிகவகவயக சகோரலோம். (்போரகக குற்றவியல்  
நீதிச் ேட்டத்தில் எனககுள்ள உரிவமகள எனன? (்பககம் 11).

குடும்பத்தினர், கவனிப்பொ்ளர்கள் மற்றும் ஏமனய 
உதவியளிப்மபொரு்டனொன ததொ்டர்பொ்டல 

மருத்துைோரகள மற்றும் ஏவனசயோர உஙகளுககு வி்ளககசைோ அல்லது 
உஙகளு்டன கலந்துவரயோ்டசைோ சைண்்டப்படுகினற ஒரு வி்டயத்வத, 
அைரகள உஙக்ளோல் வ்பயரவமோழியப்படடுள்ள ஆதரவுதவியளிபச்போருககும் 
கட்டோயம் வி்ளகக அல்லது கலந்துவரயோ்ட சைண்டும். வ்பயரவமோழியப்பட்ட 
உதவியோ்ளர ஒருைர உஙகளுககு இல்வலயோயின, மருத்துைோர மற்றும் 
ஏவனசயோர அவவி்டயத்வத ஒனறு அல்லது அதற்கு சமற்்பட்ட உஙகள 
குடும்்பத்தினருககு அல்லது கைனிப்போ்ளரகளுககு அல்லது ஏவனய 
உதவியோ்ளரகளுககு வி்ளககுைோர அல்லது கலந்துவரயோடுைர. 

எனினும், பினனரும் ேந்தரப்பஙகளில் இவசைண்டுசகோள வ்போருந்தோது:

• வதோ்டர்போ்டல் இ்டம்வ்பறககூ்டோது என நீஙகள சகோருதல்  
(உஙக்ளோல் அத்தீரமோனம் சமற்வகோள்ள முடியுமோன ஒரு சைவ்ளயில்)

• குறித்த ந்பரு்டன வதோ்டர்போ்டல் சமற்வகோள்ள முடியோதிருத்தல்  
அல்லது அைர வதோ்டர்போ்டவல விரும்்போதிருத்தல் (உதோரணமோக,  
அைர மருத்துைமவனககு ைர விரும்்போதிருத்தல் அல்லது  
வதோவலச்பசி மூலம் அைரு்டன வதோ்டரபுவகோள்ள முடியோதிருத்தல்) 

• வதோ்டர்போ்டல் உஙக்ளது ஆசரோககியத்திற்கு அல்லது நலனிற்கு ்பஙகம் 
விவ்ளவிககலோம் எனறிருத்தல் (உதோரணமோக, அைர இதற்கு முனபு 
உஙக்ளது ஆசரோககியம் சமோேமோகும்ளவுககு உஙகள சிகிச்வேககு 
அல்லது கைனிபபுககு இவ்டயூறோக இருந்துள்ளோர).

‘மருத்துைமவன மற்றும் சுகோதோர ேவ்பகள ேட்டம் 2011’ அனுமதித்தோல்,  
அதற்கிணஙக, ஒரு மருத்துைர வி்டயஙகவ்ள உஙக்ளது குடும்்பத்தினர, 
கைனிப்போ்ளரகள மற்றும் ஏவனய உதவியோ்ளரகளு்டன கலந்துவரயோ்டககூடும்.  
குறித்த ந்பரின சிகிச்வே மற்றும் கைனிபபு வதோ்டர்போனதோக இத்தகைல்கள 
இருந்தோல், சைறு ந்பரகளுககு அல்லது அைரின ஆசரோககியத்திலும் 
நலனிலும் ச்போதிய்ளவு கரிேவன உள்ள ஒருைருககு வைளிப்படுத்தப்ப்ட 
இச்ேட்டம் அனுமதிககிறது.

‘மனநலச் ேட்டம் 2016’‘உரிமமகள் பற்றிய அறிகமக’

எழுத்துவடிவ அறிவிப்புகள் 

ஒரு எழுத்துைடிை அறிவிபபு அல்லது சைறு ஒரு ஆைணம் உஙகளுககு 
ைழஙகப்பட்டோல், அதனது பிரதிவயோனறு வ்பயரவமோழியப்பட்ட 
உஙகளின உதவியோ்ளருககும், ்போதுகோைலர ேட்டத்தின கீழ் உஙகளுககோக 
நியமிககப்படடுள்ள ்போதுகோைலருககும் மற்றும் உஙகள சிகிச்வே 
மற்றும் கைனிபபு ்பற்றிய தீரமோனஙகவ்ள சமற்வகோள்ள உஙக்ளோல் 
நியமிககப்படடுள்ள ேட்டத்தரணிககும் ைழஙகப்படுதல் அைசியம்.

குடும்பத்தவர்கள், கவனிப்மபொர்  
மற்றும் ஏமனய உதவியளிப்மபொர்
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மனநல மறுஆய்வு மனறம் 
உஙகளுககு எவைோறு உதை முடியும்?

உஙகள உரிவமகவ்ளப ்போதுகோப்பதில் 
மனநல மறுஆய்வு மனறம் முககிய 
்பஙகோற்றுகிறது. இம்மனறம் சுதந்திரமோன 
ஒரு அவமபபு, இது ‘குயின்ஸலோந்து சுகோதோர’ 
த்து்டசனோ (Queensland Health) அல்லது சைறு 
மனநல சேவைகளு்டசனோ வதோ்டர்போனதல்ல. 

மினதூண்்டல அதிர்வுச் சிகிச்மச (ECT)
ECT சிகிச்வே மூலம் சிகிச்வே அளிககப்படுைதோயின, சநோயோளிகளின 
உரிவமகவ்ள மறுஆய்வு மனறம் ்போதுகோககும்.

நீஙகள ஒரு ையது ைந்தைரோயிருந்து உஙகள சிகிச்வே மற்றும் கைனிபபு ்பற்றி 
தீரமோனஙகள சமற்வகோளைதில் உஙகளுககு இயலோவம இருககுமோயின, 
மனறம் அஙகீகரித்தோல் மடடுசம ECT ்பயன்படுத்தப்ப்ட முடியும். நீஙகள 
18 ையதிலும் குவறந்தைரோயின மனறம் அஙகீகரித்தோல் மடடுசம ECT 
்பயன்படுத்தப்ப்ட முடியும். குறிபபிட்ட சில விருப்போற்றலுககுட்ப்டோத 
சநோயோளிகளில் உயிரோ்பத்தோன அைேரகோல ேந்தரப்பஙகளில் மடடும் ECT 
்பயன்படுத்தப்ப்ட முடியும் ஆனோல், அதன வதோ்டரந்சதரச்சியோன பிரசயோகம் 
மனறத்தினோல் மறுஆய்வு வேய்யப்ப்டசைண்டியது கட்டோயம்.

மறுஆய்வு மன்ற விசொரமணகள்

உஙகள வதோ்டர்போன மறுஆய்வு மனற விேோரவணகளில் நீஙகள 
கலந்துவகோள்ளவும் உஙகவ்ள ஒரு வ்பயரவமோழியப்பட்ட உதவியோ்ளர 
அல்லது ேட்டத்தரணி அல்லது சைவறோருைர பிரதிநிதித்துைப்படுத்தவும் 
உஙகளுககு உரிவமயுண்டு.

மறுஆய்வு மனற விேோரவண ஒனறினச்போது ஒரு வ்பயரவமோழியப்பட்ட 
உதவியோ்ளர, ஒரு குடும்்ப உறுபபினர, கைனிப்போ்ளர அல்லது 
சைவறோரு உதவியோ்ளர, அல்லது மனறத்தின அனுமதியு்டன ஒனறுககு 
சமற்்பட்டைரகள உஙகச்ளோடிருப்பதற்கு உஙகளுககு உரிவமயுண்டு.

‘விேோரவணககோன உ்டல்நலத் தகுதி’ உண்்டோ எனற விேோரவணயின ச்போதும், 
ECT சமற்வகோளைதற்கோன விேோரவண மற்றும் ேட்டமோ அதி்பர (Attorney-
General) பிரதிநிதித்துைப்படுத்தப்படும் விேோரவண ஒனறின ச்போதும், 
நீஙகள 18 ையதிலும் குவறந்தைரோயின ஒரு இலைே ேட்ட பிரதிநிதித்துைம் 
வ்பற உஙகளுககு உரிவமயுண்டு. 

மமல மும்றயீடுகள்

மனறத்தின தீரமோனம் ஒனவறப ்பற்றி மனநல நீதிமனறத்தில் 
சமனமுவறயீடு வேய்ய உஙகளுககு உரிவமயுண்டு.

மனநல மறுஆய்வு மன்றம்

இம்மனறத்தின முதனவமயோன ்பணியோனது, 
ேட்டத்தின கீழ் சிகிச்வே அதிகோரஙகள 
மற்றும் ஏவனய கட்டவ்ளகள வதோ்டர 
சைண்டுமோ அல்லது இரத்து வேய்யப்பட்ட 
சைண்டுமோ என மறுஆய்வு வேய்ைதோகும். 

 
சிகிச்மசயளிககும் அதிகொரம் தபற்ம்றொர் 

உஙகளுககோக ஒரு சிகிச்வே அதிகோரம் ஏற்்படுத்தப்பட்டோல், 
ஏற்்படுத்தப்பட்ட நோளிலிருந்து 28 நோடகளுககுள அந்த அதிகோரம் ஆய்வு 
மனறத்தினோல் மறுஆய்வு வேய்யப்படுைது உஙக்ளது உரிவமயோகும். 
இந்த சிகிச்வே அதிகோரம் வதோ்டர சைண்டுமோ அல்லது இரத்து 
வேய்யப்பட்ட சைண்டுமோ என மனறம் மறுஆய்வு வேய்ைது அைசியம். 

அதிகோரம் வதோ்டர சைண்டும் என மனறம் தீரமோனித்தோல், 
உஙகளுககுககோன ேமுதோயச் சிகிச்வே, உதோரணமோக, வீடடில் வைத்து 
அளிககப்படும் சிகிச்வே, இனனும் அதிகரிககப்ப்ட சைண்டுமோ எனறும் 
மனறம் தீரமோனிகக சைண்டும். 

சிகிச்வே அதிகோரம் வதோ்டரைதோயின, மனறம் ஒவவைோரு ஆறு 
மோதத்திலும் (வதோ்டரும் இரண்டு மறுஆய்வுகவ்ளயும்) அதவன  
அடுத்து ஒவவைோரு ைரு்டமும் சமலதிக மறுஆய்வுகவ்ள  
ஆய்வுமனறம் சமற்வகோள்ள சைண்டும்.

எவசைவ்ளயிலும், நீஙகச்ளோ அல்லது உஙகள ேோர்போக சைவறோருைசரோ 
சிகிச்வே அதிகோரத்திவன மறுஆய்வு வேய்யும்்படி விண்ணபபிகக 
உரிவமயுண்டு.
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குற்றவியல் நீதி முவறவமயில் எனககு 
இருககும் உரிவமகள யோவை?
மனசநோய், அறிவுேோர இயலோவம அல்லது ஏவனய உ்ளசநோய்த் தனவம 
உவ்டசயோரில் ஒபபீட்ட்ளவில் சிறியவதோரு வதோவகயினசர குற்றவியல் 
நீதி முவறவமயு்டன வதோ்டரபு வகோளகினறனர. இந்நிவலயில் உஙகளுககு 
பினைரும் உரிவமகள உண்டு:

• குற்றம் ேோட்டப்பட்ட சைவ்ளயில் அல்லது குற்றவியல் நடுைர முனனிவலயில் 
விேோரவண இ்டம்வ்பற்றச்போதிருந்த உஙகள உ்ள நிவலவமவயக 
கைனத்தில் வகோளளும்்படி குற்றவியல் நடுைருககு மனுச் வேய்தல்.

• ்போரதூரமோன ஒரு குற்றச்ேோடவ்டப வ்போறுத்த்ளவில், குற்றம் 
ேோட்டப்பட்ட சைவ்ளயில் அல்லது நீதிமனறத்தில் விேோரவண 
இ்டம்வ்பற்றச்போதிருந்த உஙகள உ்ள நிவலவமவயப ்பற்றி 
அபிபபிரோயம் ைழஙகககூடிய மனசநோய் மருத்துைர ஒருைரின 
அறிகவகவய இலைேமோக தயோரிககும்்படி சகோருதல்.

• ்போரதூரமோன ஒரு குற்றச்ேோடவ்டப வ்போறுத்த்ளவில், குற்றம் 
ேோட்டப்பட்ட சைவ்ளயில் அல்லது நீதிமனறத்தில் விேோரவண 
இ்டம்வ்பற்றச்போதிருந்த உஙகள உ்ள நிவலவமவய கைனத்தில் 
வகோளளும்்படி ‘மனநல நீதிமனற’த்வதக சகோருதல்.

குற்றம் ேோட்டப்பட்ட சைவ்ளயில் அல்லது நீதிமனறத்தில் விேோரவண 
இ்டம்வ்பற்றச்போதிருந்த உஙகள உ்ள நிவலவமவய கைனத்தில் வகோண்டு 
ஒரு குற்றவியல் நடுைர அல்லது மனநல நீதிமனறம்’ உஙகள மீதோன குற்றச் 
ேோடடுகவ்ளத் தளளு்படி வேய்யலோம். ‘மனநல நீதிமனறம்’ இத்தீரமோனத்வத 
உஙகளுககோக சமற்வகோண்்டோல், நீதிமனறம் ஒரு த்டயவியல் கட்டவ்ளவய 
அல்லது உஙகளுககோக ஒரு சிகிச்வே ஆதரவுதவிககோன கட்டவ்ளவய 
சமற்வகோள்ளலோம். 

மறுஆய்வு மனறத்தினோல் ஒவவைோரு ஆறு மோதத்திலும் கட்டவ்ள மறுஆய்வு 
வேய்யப்ப்டசைண்டும் எனறு சைண்்ட உஙகளுககு உரிவம உண்டு. 
சமலும், கட்டவ்ளவய மறுஆய்வு வேய்யுமோறு மறுஆய்வு மனறத்திற்கு 
எவசைவ்ளயிலும் விண்ணபபிகக உஙகளுககு அல்லது உஙகள ேோர்போக 
மற்வறோருைருககு உரிவமயுண்டு.

ஒரு மருத்துைமவனயில் நீஙகள 
உளசநோயோளியோக இருந்தோல் சநோயோளியின 
உரிவமகள குறித்த சுதந்திர ஆசலோேகர 
ஒருைர அல்லது மனநல சேவையின 
ஊழியவரோருைர ‘உரிவமகள அறிகவக’  
வய உஙகளுககு வி்ளககுைோர. 

சமலதிகத் தகைல்கள மற்றும் ஆதரவுதவி

எனது உரிமமகள் பற்றி 
மமலதிகத் தகவலகம்ள நொன 
எப்படிப் தப்றலொம்?

இவைோைணத்தின பிரதிவயோனறு அல்லது 
ைழிகோட்டல்கள, விண்ணப்பப ்படிைஙகள மற்றும் 
தகைல்ஏடுகள உட்ப்ட சமலதிகத் தைல்களுககோக 
‘மனநலச் ேட்டம் 2016’ இன ைவலத்த்ளத்திற்குச் வேல்க:  

www.health.qld.gov.au/mental-health-act

‘உரிமமகள் அறிகமக’ யின பிரதிதயொனறு உஙகளுககும் உஙகள் 
குடும்பத்தவர்களுககும், கவனிப்பொ்ளர்களுககும் அலலது ஏமனய 
உதவியொ்ளர்களுககும் மவண்்டப்பட்டொல வழஙகப்படும்.

குற்்றவியல நீதி மும்றமம

‘மனநலச் ேட்டம் 2016’‘உரிமமகள் பற்றிய அறிகமக’
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