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(Mental Health Act 2016)
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 	•

افراد پشتیبان 	•

، 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

حقوق شما  
مهم هستند

هدف قانون بهداشت روا�ز 2016 این است که 
بهداشت و رفاه شمارا بهبود داده و حفظ کند به 

طریقی که حقوق شما محافظت شود.

بیانیه حقوق چیست؟
بیانیه حقوق حاوی اطالعات مهمی درباره حقوق شما تحت قانون 

بهداشت روا�ز 2016 می باشد وق�ت که شما درمان و مراقبت در یک 
ید. رسویس بهداشت روا�ز می گ�ی

اگر شما به عنوان مریض در یک رسویس بهداشت روا�ز وارد 
یح خواهد کرد. شده باشید، یک کارمند بیانیه حقوق را برای شما ت�ش

ز می توانید درخواست نسخه ای از آنرا بکنید. شما همچن�ی

بیانیه حقوق درباره موارد زیر اطالعات ارائه می کند:

حق شما به اطالعات درمورد درمان و مراقبت تان  •

ی درمورد درمان و مراقبت تان،           •  حق شما به تصمیم گ�ی
ی دارید اگر توانا�ی تصمیم گ�ی

ی، از جمله ارتباط با دیگران •  حق شما به عنوان بیمار بس�ت

ز نظریه دوم •  حق شما برای شکایت کردن یا خواس�ت

مسئولیت کسا�ز که در رسویس بهداشت روا�ز کار می کنند  •

•  حقوق اشخاص پشتیبان تان.

بیانیه حقوق شامل چه کسا�ز 
می شود؟

بیانیه حقوق برای افراد زیر می باشد:

•  یک بیمار غ�ی داوطلب بر طبق قانون 

•  هر بیمار دیگری که در یک رسویس بهداشت روا�ز درمان و 
د، از جمله: مراقبت می گ�ی

ز شده «  تحت یک دستور بهداش�ت  از پیش تعی�ی

«  با رضایت رسپرست شخیص یا وکیل

در مورد افراد پشتیبان چطور؟
اهمیت خانواده و سایر افراد پشتیبان توسط قانون به 

طرق زیر به رسمیت شناخته شده است:

ز و سایر افراد پشتیبان •  ملزومات دادن اطالعات به خانواده، مراقب�ی

•  یک حق عمومی برای مالقات با بیماران

ز و سایر  •  یک حق عمومی برای بیماران تا با خانواده، مراقب�ی
افرادپشتیبان ارتباط برقرار کنند

•  توانا�ی برای اشخاص تا یک یا دو نفر را به عنوان افراد پشتیبان 
منتخب منصوب کنند.

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

ید: شما می توانید از جاهای زیر اطالعات بیش�ت بگ�ی

 Independent Patient Rights( یک مشاور مستقل حقوق بیماران  •
Adviser( در یک عرضه کننده خدمات بهداشت روا�ز دول�ت

•  کارمند یک عرضه کننده خدمات بهداشت روا�ز

.Mental Health Act 2016 وب سایت  •


