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وثائق داعمة:

الوثيقة الرئيسية
)Statement of Rights( بيان الحقوق  •

حقوقك بموجب قانون الصحة العقلية لعام 2016   

ات إرشاديّة ن�ش
دليل حقوق المر�ض  •

ز  دليل واستمارة التوجيه الصحي المسَبق الخاّص�ي  •
بالتوجيه الصحي المسَبق للصحة العقلية  

ز  دليل واستمارة تعي�ي  •
ض أشخاص الدعم المسّم�ي  

ات حقائق ن�ش
حقوق المر�ز  •

ز دور أشخاص الدعم المسّم�ي  •

حقوق العائلة ومقّدمي الرعاية وأشخاص الدعم الآخرين  •

التوجيهات الصحّية المسَبقة والمعالجة بطرق أقل تقييًدا  •

منشورات
التوجيهات الصحية المسَبقة   •

حقوقك   •

لالّطالع عىل هذه الوثائق أو لمعرفة المزيد من المعلومات، 
تفّقد الموقع: 

www.health.qld.gov.au/mental-health-act
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قانون الصحة العقلية لعام 2016



َدور أشخاص الدعم
ف قانون الصحة العقلية لعام 2016 بأهمية العائلة  يع�ت

ومقّدمي الرعاية وأشخاص الدعم الآخرين.

قانون الصحة العقلية لعام 2016

: يشمل َدور أشخاص الدعم ما يلي

التصال بك أثناء تلّقيك العالج والرعاية  •

ي القرارات بشأن عالجك ورعايتك
المشاركة �ز  •

تلّقي معلومات آنّية ودقيقة عن عالجك ورعايتك وتعافيك  •

رشاد  عداد للحصول عىل خدمات الدعم لك، بما فيها الإ الإ  •
والرعاية المجتمعية.

أشخاص الدعم المسّمون
ز ليكونا بمثابة شخص دعم مسّمى  ز شخص أو شخَص�ي يمكنك تعي�ي
لمساعدتك إذا توّعكت ورصَت مريًضا ق�يًا بموجب قانون الصحة 

العقلية لعام 2016. 

وشخص الدعم المسّمى:

ي يجب إعطاؤها لك      
شعارات ال�ت يجب أن يتلّقى كّل الإ  •

بموجب القانون

يجوز له أن يبحث المعلومات ال�يّة المتعلقة بعالجك ورعايتك   •
مع فريق عالجك

ي جلسات استماع القضايا أمام 
يجوز له أن يساعدك أو يمثلك �ز  •

هيئة المراجعة الخاصة بالصحة العقلية

ي إذا ُوجهت إليك 
يجوز له أن يطلب تقريًرا من اختصا�ي نفسا�ز  •

ة. تهمة خط�ي

ز شخص دعم مسّمى باستخدام دليل واستمارة  يمكنك تعي�ي
ز يمكن الحصول عليهما من  ، اللَت�ي ز ز أشخاص الدعم المسّم�ي تعي�ي

إحدى خدمات الصحة العقلية أو من موقع قانون الصحة العقلية             
. ي

و�ز لك�ت لعام 2016 الإ

ي معرفة المعلومات
الحق �ز

يُلزم القانون الأطباء بمناقشة الأمور الرئيسية مع أشخاص 
حها لهم، إلّ إذا: الدعم و�ش

كنت ل تريد أن يحصل ذلك )وكانت لك القدرة العقلية عىل   •
) ز ي ذلك الح�ي

اتخاذ قرار �ز

تعّذر التصال بالشخص الداعم لك بصورة معقولة  •

كان من شأن التواصل بينهما أن يؤثر سلًبا عىل صحتك وعافيتك.  •

يمكن أن يقوم طبيب أيًضا ببحث معلومات رسيّة مع الأشخاص 
ز لك إذا كانت عن رعايتك وعالجك أو إذا كان لدى أولئك  الداعم�ي

الأشخاص اهتمام كاف بصحتك وعافيتك.

 )Statement of Rights( بيان الحقوق
يدرج بيان الحقوق حقوق المر�ز وأشخاص الدعم بموجب قانون 

الصحة العقلية لعام 2016. من المهم أن يفهم أشخاص الدعم 
هذه الحقوق.

ويمكنك طلب نسخة من بيان الحقوق من أي موظف لدى خدمة 
للصحة العقلية.

حقوق أخرى
لأشخاص الدعم:

حُق عام بزيارة المر�ز  •
حُق عام بالتواصل مع المر�ز  •

أن يطلبوا رأياً آخر بالنيابة عن المريض.  •

ي الحصول عىل المساعدة إذا أردت 
من أين يمكن�ز

أن أعرف المزيد عن حقوق أشخاص الدعم؟ 
يمكنك الحصول عل مزيد من المعلومات من:

 Independent Patient Rights( مستشار مستقل لحقوق المر�ز  •
Adviser( لدى إحدى خدمات الصحة العقلية العامة

موظف لدى خدمة للصحة العقلية  •
. ي

و�ز لك�ت موقع قانون الصحة العقلية لعام 2016 الإ  •


