
Vi
et

na
m

es
e

Bộ Y Tế Queensland (Queensland Health)

(Mental Health Act 2016)
Đạo Luật Sức Khỏe Tâm Thần 2016

cho bệnh nhân bệnh tâm thần



QH841 1216

Đạo Luật Sức Khỏe Tâm Thần 2016

Tuyên Ngôn 
Quyền Bệnh Nhân

Đạo Luật Sức Khỏe Tâm Thần 2016 Tuyên Ngôn Quyền Bệnh Nhân

do Tiểu Bang Queensland (Bộ Y Tế Queensland) 
(State of Queensland (Queensland Health)) thực hiện, 
tháng 1 năm 2017. Tài liệu này được thực hiện theo giấy phép 
Creative Commons Attribution 3.0 Australia.

Muốn xem giấy phép này, xin vào: 
creativecommons.org/licenses/by/3.0/au

© Tiểu Bang Queensland (Bộ Y Tế Queensland) 2017

Độc giả được tự do sao lại, phổ biến và 
trích dẫn tài liệu này miễn là có ghi nhận đây là tài liệu của 
Tiểu Bang Queensland (Bộ Y Tế Queensland). 

Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc với:

Chi Nhánh Sức Khỏe Tâm Thần, Bia Rượu và Ma Túy, 
Phân Bộ Lâm Sàng Xuất Sắc 
(Mental Health, Alcohol and Other Drugs Branch, 
Clinical Excellence Division)

Bộ Y Tế | Chính Phủ Queensland 
15 Butterfield Street Herston, QLD 4006

Miễn trách nhiệm:

Nội dung trình bày trong tài liệu này được Chính Phủ Queensland (Queensland Government) phân phối như là 
một nguồn thông tin mà thôi. Tiểu Bang Queensland không tuyên bố, trình bày hay bảo đảm gì về sự chính xác, 
đầy đủ hay tin cậy của bất cứ chi tiết nào trong tài liệu này. Tiểu Bang Queensland không chịu trách nhiệm và 
mọi trách nhiệm bồi thường (không có giới hạn, trong đó có trách nhiệm bồi thường do sự bất cẩn) về mọi chi 
phí, mất mát, thiệt hại và phí tổn mà quý vị có thể gánh chịu vì những chi tiết này không chính xác hay không 
đầy đủ thế nào đi nữa, và vì bất cứ lý do gì khiến quý vị tin vào những chi tiết đó.



3

Tuyên Ngôn Quyền Bệnh Nhân 4

Tuyên Ngôn Quyền Bệnh Nhân là gì?  4

Tuyên Ngôn Quyền Bệnh Nhân áp dụng cho những ai?  4

Cố Vấn Độc Lập Quyền Bệnh Nhân có thể giúp tôi như thế nào? 4

Hiểu biết quyền của mình 5

Có sự sáng suốt để quyết định 5

Cách điều trị ít bó buộc hơn 6

Lệnh điều trị  6

Quyền bệnh nhân trong lúc điều trị và chăm sóc 7

Khiếu nại và ý kiến của người thứ hai 8

Quyền được biết dữ kiện 8

Gia đình, người chăm sóc và những người hỗ trợ khác  9

Hội Đồng Xét Duyệt Sức Khỏe Tâm Thần 10

Hệ thống công lý hình sự  11

Tìm hiểu thêm và sự hỗ trợ 11

Làm sao để tôi tìm hiểu thêm về quyền của tôi? 11

Đạo Luật Sức Khỏe Tâm Thần 2016 Tuyên Ngôn Quyền Bệnh Nhân

Mục lục



4

Đạo Luật Sức Khỏe Tâm Thần 2016 Tuyên Ngôn Quyền Bệnh Nhân

Tuyên Ngôn Quyền Bệnh Nhân

Tuyên Ngôn Quyền Bệnh 
Nhân là gì?

Tuyên Ngôn Quyền Bệnh Nhân gồm những chi 
tiết quan trọng về quyền của quý vị thể theo 
Đạo Luật Sức Khỏe Tâm Thần 2016. 

Tuyên Ngôn Quyền Bệnh 
Nhân áp dụng cho những ai?

Tuyên Ngôn Quyền Bệnh Nhân áp dụng cho bệnh 
nhân của bệnh viện tâm thần, tức là:
• bệnh nhân bị buộc đưa vào bệnh viện, chẳng hạn như những 

người bị lệnh điều trị của bác sĩ áp đặt thể theo Đạo Luật Sức Khỏe 
Tâm Thần 2016, và 

• bệnh nhân tự nguyện đang được điều trị tại một bệnh viện tâm 
thần, kể cả người đang được điều trị dựa theo nguyện vọng điều 
trị tương lai của họ hay với sự đồng ý của giám hộ hay người được           
ủy quyền.  

Tuyên Ngôn Quyền Bệnh Nhân cũng áp dụng cho gia đình, người chăm 
sóc và những người hỗ trợ khác của bệnh nhân. 

Cố Vấn Độc Lập Quyền                 
Bệnh Nhân có thể giúp tôi 
như thế nào?

Tất cả mọi bệnh viện tâm thần công đều bổ 
nhiệm những Cố Vấn Độc Lập Quyền Bệnh Nhân.

Vai trò của những cố vấn này là giúp quý vị, gia đình, người chăm sóc 
và những người hỗ trợ khác của quý vị hiểu biết quyền của mình.                  
Họ cũng có thể giúp quý vị, gia đình, người chăm sóc và những người 
hỗ trợ khác của quý vị liên lạc với chuyên viên y tế về sự điều trị và chăm 
sóc cho quý vị. 
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Hiểu biết quyền của mình

Có sự sáng suốt để quyết định

Tôi có quyền gì để quyết định về việc 
chăm sóc sức khỏe cho chính mình?
Quý vị được xem là có thể quyết định về việc chăm sóc sức khỏe cho 
chính mình. Điều này gọi là có sự sáng suốt để quyết định. 

Nếu quý vị có thể quyết định với sự giúp đỡ của một người khác thì quý 
vị được xem là có sự sáng suốt để quyết định về việc này. Điều này gọi là 
quyết định với sự giúp sức. 

Nếu quý vị có thể quyết định về việc chăm sóc sức khỏe cho chính 
mình thì quý vị có quyền đồng ý, hay không đồng ý, nhận sự điều 
trị và chăm sóc.

Còn nếu tôi không quyết định được thì 
tôi có quyền gì? 
Bác sĩ có thể điều trị và chăm sóc cho quý vị mà không cần sự đồng ý 
của quý vị qua lệnh điều trị của bác sĩ thể theo Đạo Luật Sức Khỏe Tâm 
Thần 2016. Có những tiêu chuẩn nghiêm nhặt (tiêu chuẩn điều trị) về 
việc ra lệnh điều trị. 

Tất cả những tiêu chuẩn sau đây phải được thỏa: 

• quý vị bị bệnh tâm thần 

• quý vị không có sự sáng suốt để quyết định về sự điều trị và chăm 
sóc cho bệnh của mình 

• quý vị hay người khác có nguy cơ cấp bách bị nguy hại trầm trọng, 
hay chính quý vị có nguy cơ bị sút giảm tinh thần hay thể xác                    
thật nhiều.

Nếu quý vị có thể quyết định về việc chăm sóc sức khỏe cho chính 
mình thì bác sĩ không được ra lệnh điều trị.  
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Cách điều trị ít bó buộc hơn

Tôi có quyền gì để được điều trị theo 
‘cách ít bó buộc hơn’?
Nếu không có sự sáng suốt để quyết định về việc điều trị và chăm sóc 
cho mình, quý vị có quyền được điều trị theo cách ít bó buộc hơn. 
Điều trị theo cách ít bó buộc hơn có nghĩa là quý vị được điều trị với 
sự đồng ý của chính mình, hay với sự đồng ý của một người khác, thay 
vì bị buộc điều trị qua lệnh điều trị của bác sĩ thể theo Đạo Luật Sức 
Khỏe Tâm Thần 2016. 

Nếu quý vị đã đạt nguyện vọng điều trị tương lai nhưng nay vẫn bị 
lệnh điều trị, bác sĩ sẽ giải thích cho quý vị tại sao bệnh viện không 
dựa vào nguyện vọng điều trị tương lai của quý vị để điều trị và ghi 
điều này vào hồ sơ y tế của quý vị. Điều này có thể xảy ra nếu trong 
nguyện vọng điều trị tương lai của quý vị, quý vị không đồng ý với sự 
điều trị và chăm sóc mà quý vị cần để được bình phục trở lại. 

Cảm tưởng, ước muốn và ý thích trong nguyện vọng điều trị tương 
lai của quý vị vẫn được bác sĩ xét đến ngay cả khi có lệnh điều trị. Bác 
sĩ sẽ giải thích tại sao bệnh viện không làm theo bất cứ cảm tưởng, 
ước muốn hay ý thích nào của quý vị và ghi điều này vào hồ sơ y tế 
của quý vị.

Sự điều trị theo ‘cách ít bó buộc hơn’ là sự điều trị: 

• theo nguyện vọng điều trị tương lai mà quý vị đã đạt 

• với sự đồng ý của một giám hộ được cử ra cho quý vị theo luật 
giám hộ 

• với sự đồng ý của một người được ủy quyền mà quý vị đã cử trước 
đây để quyết định về việc điều trị và chăm sóc cho mình 

• với sự đồng ý của một người được luật pháp ủy quyền về y tế 
chẳng hạn như người phối ngẫu đã từng có mối liên hệ mật thiết 
và lâu dài với quý vị 

• với sự đồng ý của cha mẹ nếu quý vị dưới 18 tuổi.

Quý vị có thể đạt nguyện vọng điều trị tương lai bằng cách 
điền mẫu Nguyện vọng điều trị tương lai cho bệnh tâm thần 
trên trang mạng Đạo Luật Sức Khỏe Tâm Thần 2016. Xin xem 
phần Làm sao để tôi tìm hiểu thêm về quyền của tôi? (trang 11).

Lệnh điều trị 

Tôi có cần phải ở lại bệnh viện nếu tôi 
được điều trị theo một lệnh điều trị?
Nếu được điều trị theo một lệnh điều trị, quý vị sẽ được điều trị trong 
khi sinh sống bình thường giữa xã hội, chẳng hạn như đang sống ở nhà, 
trừ khi nhu cầu điều trị và chăm sóc cho quý vị không thể đáp ứng được 
theo cách như vậy. Nếu bị bệnh nặng, có thể quý vị cần được điều trị tại 
bệnh viện cho đến khi nào khỏe mới được về nhà. 

Nếu được điều trị tại bệnh viện, bác sĩ cần phải quyết định là quý vị có 
thể được thỉnh thoảng về nhà hay không. Điều này gọi là điều trị giới 
hạn trong xã hội. Mục đích của lối điều trị giới hạn trong xã hội là để 
giúp quý vị chóng bình phục bằng sự chuyển tiếp dần dần về với cuộc 
sống cũ trong xã hội với sự điều trị và chăm sóc thích hợp. 

Phần Hội Đồng Xét Duyệt Sức Khỏe Tâm Thần (trang 10)  
nói về vai trò của Hội Đồng trong việc xét duyệt lệnh điều trị.

Theo lệnh điều trị thì tôi được                                        
điều trị bao lâu?
Nếu bác sĩ ra lệnh điều trị cho quý vị không phải là một bác sĩ tâm lý 
thì phải có một bác sĩ tâm lý duyệt lệnh điều trị này trong vòng 3 ngày. 
Bác sĩ tâm lý này có thể xác nhận lệnh điều trị với một vài thay đổi 
hoặc giữ nguyên hay rút lại lệnh điều trị.

Quý vị, hay một người nào khác thay mặt quý vị, có thể làm đơn lên 
Hội Đồng Xét Duyệt Sức Khỏe Tâm Thần bất cứ lúc nào để yêu cầu họ 
duyệt lại lệnh điều trị.

Bác sĩ sẽ thẩm định quý vị, ít nhất mỗi ba tháng một lần, để xem lệnh 
điều trị có nên tiếp tục hay không. Bác sĩ cũng phải thẩm định vào bất 
cứ lúc nào nếu tiêu chuẩn điều trị có thể không còn nữa hay có thể có 
cách điều trị ít bó buộc hơn. 

Bác sĩ phải rút lại lệnh điều trị nếu tiêu chuẩn điều trị không còn nữa, 
hay nếu có cách điều trị ít bó buộc hơn. Việc rút lại sẽ không áp dụng 
nếu quý vị đã lấy lại sự sáng suốt để quyết định nhưng sự sáng suốt 
này không bền, tức là quý vị có sự sáng suốt trong một thời gian ngắn 
rồi lại mất đi.
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Quyền bệnh nhân trong lúc 
điều trị và chăm sóc 

Là bệnh nhân, tôi có quyền gì?
Quý vị có quyền được bác sĩ và những người điều trị và chăm sóc khác 
cho mình phải: 

• bảo vệ quyền của quý vị 

• bảo đảm là quyền và sự tự do của quý vị chỉ bị ảnh hưởng tới mức 
cần thiết để bảo vệ sự an toàn và an sinh của quý vị, hay sự an toàn 
của người khác

• giúp quý vị mau bình phục và phát huy khả năng sống bình thường 
trong xã hội của quý vị mà không bị buộc điều trị và chăm sóc.

Quý vị có quyền được bác sĩ và những người khác phải để ý tới những 
nguyên tắc quan trọng trong cách điều trị và chăm sóc cho mình. 
Những nguyên tắc này là: 

• công nhận quyền của mọi người như những nhân quyền căn bản 

• khi quyết định điều gì, hãy xét đến cảm tưởng, ước muốn và ý thích 
của quý vị càng nhiều càng tốt trong hoàn cảnh thực tế cho phép 

• khi quyết định về việc điều trị và chăm sóc cho quý vị, hãy cho gia 
đình, người chăm sóc và những người hỗ trợ khác tham gia càng 
nhiều càng tốt trong hoàn cảnh thực tế cho phép, đồng thời tôn 
trọng quyền riêng tư của quý vị.

Quý vị có quyền được bác sĩ bảo đảm là sự điều trị và chăm sóc dành 
cho quý vị phù hợp với nhu cầu điều trị và chăm sóc của mình đồng 
thời tuân thủ với những đòi hỏi của Đạo Luật.

Quý vị có quyền được bác sĩ ghi vào hồ sơ y tế của quý vị những sự điều 
trị và chăm sóc dành cho mình. 

Tất cả những nguyên tắc trên đều được liệt kê trong phần 
Hướng dẫn về quyền bệnh nhân trên trang mạng Đạo Luật 
Sức Khỏe Tâm Thần 2016. Xin xem phần Làm sao để tôi tìm hiểu 
thêm về quyền của tôi? (trang 11).

Là bệnh nhân được điều trị tại bệnh 
viện, tôi có quyền gì?
Quý vị có quyền được gia đình, người chăm sóc và những người hỗ trợ 
khác đến thăm viếng bất cứ lúc nào hợp lý. Tuy nhiên, nếu bệnh viện tin 
rằng sự thăm viếng của một người nào đó có hại cho sự điều trị và chăm 
sóc cho quý vị, người đó có thể không được phép vào thăm quý vị. Quý 
vị có thể khiếu nại điều này lên Hội Đồng Xét Duyệt Sức Khỏe Tâm Thần.

Quý vị có quyền được chuyên viên y tế đến thăm và khám bất cứ lúc 
nào hợp lý theo sự sắp xếp với bệnh viện.

Quý vị có quyền được cố vấn luật pháp và những cố vấn khác đến thăm 
bất cứ lúc nào hợp lý theo sự sắp xếp với bệnh viện.

Quý vị có quyền được liên lạc với người khác qua thư từ, điện thoại hay 
dụng cụ truyền thông điện tử. Tuy nhiên, nếu người đó yêu cầu đừng 
liên lạc, hay nếu có lệnh theo Đạo Luật Sức Khỏe Tâm Thần 2016 có điều 
kiện ‘không cho liên lạc’ thì quý vị không có quyền này. Bệnh viện cũng 
có thể giới hạn việc liên lạc bằng điện thoại hay dụng cụ điện tử đối với 
một hay nhiều bệnh nhân nào đó nếu việc liên lạc này có hại cho sức 
khỏe và sự an lạc của họ. 

Nếu nghĩ rằng quý vị không cần phải điều trị tại bệnh viện mà lẽ ra quý 
vị phải được điều trị ở nhà, quý vị có thể làm đơn lên Hội Đồng để xét 
lại điều này. Người hỗ trợ cũng có thể thay mặt cho quý vị làm đơn lên 
Hội Đồng.
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Khiếu nại và ý kiến của người thứ hai

Làm sao để tôi khiếu nại hay hỏi ý          
kiến của người thứ hai?

Tất cả mọi bệnh viện tâm thần đều có chính 
sách và thủ tục về việc nhận và giải quyết sự 
khiếu nại của bệnh nhân hay của người khác 
thay mặt cho bệnh nhân.

Quý vị có thể nhờ Cố Vấn Độc Lập Quyền Bệnh Nhân hay nhân viên của 
bệnh viện tâm thần hướng dẫn quý vị cách khiếu nại.

Nếu bệnh viện không giải quyết được sự khiếu nại về việc điều trị và chăm 
sóc cho mình, quý vị có quyền yêu cầu bệnh viện hỏi ý kiến của một 
chuyên viên y tế khác về việc điều trị và chăm sóc cho quý vị. Thân nhân, 
người chăm sóc hay người hỗ trợ khác cũng có thể yêu cầu điều này.

Bệnh viện phải sắp xếp để hỏi ý kiến thứ hai từ một chuyên viên y tế độc 
lập với nhóm hiện điều trị cho quý vị. 

Quyền được biết dữ kiện 

Tôi có quyền được nhận những                            
dữ kiện gì?
Quý vị có quyền được nhận tin tức cập nhật, chính xác và thích hợp về 
sự điều trị và chăm sóc cho mình.

Quý vị có quyền được tham gia vào việc quyết định về sự điều trị và 
chăm sóc cho mình, và được giải thích cũng như thảo luận những vấn 
đề quan trọng, kể cả những quyết định chính yếu của bệnh viện. Lấy thí 
dụ, chuyên viên y tế phải thảo luận với quý vị về:

• sự điều trị và chăm sóc phải dành cho quý vị khi có lệnh điều trị 

• việc thẩm định thường xuyên lệnh điều trị của quý vị, kể cả kết quả 
của những lần thẩm định đó 

• sự điều trị và chăm sóc phải dành cho quý vị nếu quý vị bị lệnh điều 
trị và sắp được bệnh viện cho về để điều trị trong cuộc sống bình 
thường giữa xã hội. 

Quý vị có quyền được bác sĩ hay những người khác tìm nhiều cách dựa 
theo tuổi, văn hóa, tình trạng bệnh tâm thần, khả năng vấn đáp cũng 
như bất cứ khuyết tật nào khác của quý vị để bảo đảm là quý vị hiểu rõ 
chi tiết này chẳng hạn.

Quý vị cũng có quyền được nhận thư báo và những văn kiện khác về 
những vấn đề quan trọng thể theo Đạo Luật như phiên họp của Hội 
Đồng Xét Duyệt Sức Khỏe Tâm Thần (Mental Health Review Tribunal) 
chẳng hạn.

Tờ dữ kiện Quý vị cần phải thảo luận điều gì với bệnh nhân 
liệt kê đầy đủ những vấn đề cần phải được giải thích và thảo 
luận với quý vị. Tờ dữ kiện Thư báo và những văn kiện khác 
cho bệnh nhân liệt kê những thư báo và văn kiện mà bệnh 
viện phải đưa cho quý vị. Xin xem phần Làm sao để tôi tìm hiểu 
thêm về quyền của tôi? (trang 11) để biết thêm chi tiết.
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Gia đình, người chăm sóc và những người hỗ trợ khác

Gia đình, người chăm sóc và                    
những người hỗ trợ khác của tôi có 
những quyền gì? 

Người hỗ trợ chỉ định 

Quý vị có quyền cử một hay hai người hỗ trợ chỉ định để giúp đỡ quý vị 
những khi quý vị không khỏe và bị buộc đưa vào bệnh viện tâm thần 
thể theo Đạo Luật Sức Khỏe Tâm Thần 2016. Người hỗ trợ chỉ định:

• phải nhận được những thư báo mà Đạo Luật qui định là quý vị được 
quyền nhận 

• có thể thảo luận với nhóm nhân viên điều trị về những chi tiết bảo 
mật liên quan đến việc điều trị và chăm sóc cho quý vị 

• có thể hỗ trợ hay đại diện cho quý vị tại những phiên họp của                            
Hội Đồng 

• có thể yêu cầu một bác sĩ tâm lý báo cáo về quý vị nếu quý vị bị truy 
tố vì một sự vi phạm nghiêm trọng (xin xem Tôi có quyền gì trong hệ 
thống công lý hình sự?, trang 11). 

Liên lạc với gia đình, người chăm sóc và                                               
những người hỗ trợ khác 

Khi bác sĩ và những người khác có bổn phận phải giải thích hay thảo 
luận một vấn đề nào đó với quý vị, người đó cũng phải giải thích hay 
thảo luận vấn đề đó với người hỗ trợ chỉ định của quý vị. Nếu quý vị 
không có người hỗ trợ chỉ định, bác sĩ và những người khác phải giải 
thích hay thảo luận vấn đề đó với một hay nhiều người hơn trong gia 
đình, người chăm sóc và những người hỗ trợ khác của quý vị.

Tuy nhiên, sự đòi hỏi này sẽ không áp dụng nếu:

• quý vị yêu cầu không cần phải giải thích hay thảo luận vấn đề này 
(vào lúc mà quý vị có đủ sự sáng suốt để quyết định)

• khó liên lạc được với người đó hay người đó không muốn nghe giải 
thích hay thảo luận (chẳng hạn như người đó không muốn đến bệnh 
viện thăm, hay không liên lạc được với người đó bằng điện thoại)

• việc giải thích hay thảo luận này có thể có hại cho sức khỏe và sự an 
lạc của quý vị (chẳng hạn như trước đây người đó đã từng làm gián 
đoạn việc điều trị và chăm sóc cho quý vị khiến tình trạng của quý vị 
bị suy sụp).

Chuyên viên y tế cũng có thể thảo luận với gia đình, người chăm sóc và 
những người hỗ trợ khác nếu được Đạo Luật Bệnh Viện và Ban Quản Trị Y 
Tế 2011 (Hospital and Health Boards Act 2011) cho phép. Đạo Luật này cho 
phép việc tiết lộ chi tiết về bệnh nhân cho những người khác nếu điều 
này có lợi cho việc điều trị và chăm sóc cho bệnh nhân hay nếu họ quan 
tâm đến sức khỏe và sự an lạc của bệnh nhân.

Thư báo 

Khi bệnh viện gửi thư báo hay văn kiện nào khác cho quý vị, họ 
cũng phải gửi một bản sao cho người hỗ trợ chỉ định của quý vị, 
giám hộ được cử ra cho quý vị theo luật giám hộ và người được ủy 
quyền mà quý vị đã cử trước đây để quyết định về việc điều trị và 
chăm sóc cho mình.
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Hội Đồng Xét Duyệt Sức Khỏe Tâm Thần

Hội Đồng Xét Duyệt Sức Khỏe Tâm 
Thần có thể giúp tôi như thế nào?

Hội Đồng Xét Duyệt Sức Khỏe Tâm Thần đóng 
vai trò quan trọng trong việc bảo vệ quyền của 
quý vị. Hội Đồng là một cơ quan độc lập, không 
trực thuộc Bộ Y Tế Queensland (Queensland 
Health) hay có liên hệ gì với bất cứ bệnh viện 
tâm thần nào. 

Vai trò chính của Hội Đồng là xét duyệt lệnh 
điều trị hay những lệnh khác theo Đạo Luật có 
nên tiếp tục hay cần phải rút lại. 

Lệnh điều trị 

Nếu quý vị bị lệnh điều trị, quý vị có quyền được Hội Đồng xét duyệt 
lệnh này trong vòng 28 ngày kể từ ngày có lệnh. Hội Đồng phải quyết 
định tiếp tục hay rút lại lệnh điều trị. 

Nếu Hội Đồng quyết định tiếp tục lệnh điều trị, Hội Đồng phải quyết 
định là quý vị có nên được điều trị thêm trong cuộc sống bình thường 
giữa xã hội, chẳng hạn như đang sống ở nhà, hay không. 

Nếu lệnh điều trị tiếp tục, Hội Đồng có trách nhiệm phải duyệt lại mỗi 
sáu tháng (cho hai lần xét duyệt kế tiếp) và sau đó mỗi năm một lần.

Quý vị hay một người nào khác thay mặt quý vị cũng có quyền làm đơn 
lên Hội Đồng bất cứ lúc nào để yêu cầu họ duyệt lại lệnh điều trị.

Liệu pháp co giật điện (Electroconvulsive therapy - ECT)

Hội Đồng bảo vệ quyền của bệnh nhân khi bệnh viện dùng phương 
pháp ECT để điều trị cho họ.

Nếu quý vị là người lớn và không có sự sáng suốt để quyết định về sự 
điều trị và chăm sóc cho mình, phương pháp ECT chỉ có thể được dùng 
nếu được Hội Đồng cho phép. Nếu quý vị dưới 18 tuổi, phương pháp 
ECT chỉ có thể được dùng nếu được Hội Đồng cho phép. Phương pháp 
ECT có thể dùng cho một số bệnh nhân bị buộc đưa vào bệnh viện 
trong trường hợp khẩn cấp nguy hiểm đến tính mạng nhưng sau đó 
phải được Hội Đồng xét duyệt mới được tiếp tục. 

Phiên họp Hội Đồng 

Quý vị có quyền được tham dự những phiên họp của Hội Đồng liên 
quan đến mình, và được người ủng hộ chỉ định, luật sư hay một người 
khác đại diện cho mình.

Quý vị có quyền được có một người ủng hộ chỉ định, thân nhân, người 
chăm sóc hay người hỗ trợ khác của mình hay nhiều hơn một người, 
nếu có sự chấp thuận của Hội Đồng, đi theo dự phiên họp với mình.

Quý vị có quyền được có luật sư biện hộ miễn phí nếu quý vị dưới 
18 tuổi tại phiên họp ‘có nên đưa ra tòa xử’, phiên họp về việc dùng 
phương pháp ECT và phiên họp có mặt đại diện của Bộ Trưởng Tư Pháp.

Kháng án 

Quý vị có quyền kháng án phán quyết của Hội Đồng lên Tòa Án Sức 
Khỏe Tâm Thần.
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Làm sao để tôi tìm hiểu thêm 
về quyền của tôi?

Nếu quý vị được đưa vào bệnh viện tâm thần      
với tư cách bệnh nhân, Cố Vấn Độc Lập Quyền 
Bệnh Nhân hay nhân viên của bệnh viện tâm 
thần sẽ giải thích cho quý vị về Tuyên Ngôn 
Quyền Bệnh Nhân. 

Chúng tôi sẽ cung cấp cho quý vị, gia đình, người chăm sóc hay 
những người hỗ trợ khác của quý vị một bổn Tuyên Ngôn Quyền 
Bệnh Nhân nếu có yêu cầu.

Đạo Luật Sức Khỏe Tâm Thần 2016 Tuyên Ngôn Quyền Bệnh Nhân

Hệ thống công lý hình sự

Tôi có những quyền gì trong hệ                   
thống công lý hình sự?
Một số người tương đối ít bị bệnh tâm thần, khuyết tật trí tuệ hay những 
bệnh tinh thần khác bị dính líu với hệ thống công lý hình sự. Trong 
trường hợp này, quý vị có quyền được:

• yêu cầu chánh án xét tình trạng tâm thần của quý vị lúc xảy ra sự vi 
phạm bị truy tố hay lúc hầu tòa trước vị chánh án này

• đối với sự vi phạm nghiêm trọng, yêu cầu một bác sĩ tâm lý báo cáo 
miễn phí để trình bày ý kiến của vị đó về tình trạng tâm thần của quý 
vị lúc xảy ra sự vi phạm bị truy tố hay lúc hầu tòa trước vị chánh án 

• đối với sự vi phạm nghiêm trọng, yêu cầu Tòa Án Sức Khỏe Tâm 
Thần xét tình trạng tâm thần của quý vị lúc xảy ra sự vi phạm bị truy 
tố hay lúc hầu tòa.

Sau khi xét tình trạng tâm thần của quý vị lúc xảy ra sự vi phạm bị truy tố 
hay lúc hầu tòa, chánh án hay Tòa Án Sức Khỏe Tâm Thần có thể bác bỏ 
những cáo buộc về quý vị. Nếu Tòa Án Sức Khỏe Tâm Thần xử như vậy 
cho quý vị, Tòa Án có thể ra lệnh khám tâm lý hay lệnh điều trị hỗ trợ mà 
quý vị phải tuân theo.

Quý vị có quyền được Hội Đồng duyệt lại lệnh mỗi sáu tháng. Quý vị 
hay một người nào khác thay mặt quý vị cũng có quyền làm đơn lên Hội 
Đồng bất cứ lúc nào để yêu cầu họ duyệt lại lệnh. 

Tìm hiểu thêm và sự hỗ trợ
Muốn có một bổn của tài liệu này hay muốn biết thêm 
chi tiết kể cả tài liệu hướng dẫn, mẫu đơn và tờ dữ kiện, 
xin vào trang mạng Đạo Luật Sức Khỏe Tâm Thần: 

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


