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‘குயின்ஸ்லாந்து சுகலாதலாரம்’ (Queensland Health)

(Mental Health Act 2016)
‘மனந்ச் சட்டம் 2016’ ஆதலார ஆவணஙகள்

பிரதலான ஆவணம்
• உரிமைகள் பற்றிய அறிகமக (Statement of Rights)

‘மனந் ஆரரலாக்கிய சட்டம் 2016’ இன படியலான உஙகளது 
உரிமமகள்

வழிகலாட்டலகள்
• ந�ோயோளியின் உரிமைகளுககோன வழிகோட்டி 

• ைன�ல ஆந�ோககியத்திற்கோன முன்கூட்டிய உடல�லக கட்டமை  
வழிகலாடடியும் முனகூடடிய உ்டலந்க் கட்டமளப் படிவமும்

• பபயரபைோழியபபட்டுள்ை உதவியோைரகள் 
வழிகலாடடியும் நியமனப் படிவமும்

தகவர்டுகள் 
• ரநலாயலாளியின உரிமமகள் 

• பபயரபமலாழியப்படடுள்ள உதவியலாளரின பபலாறுப்பு

• குடும்பத்தினர, கவனிப்பலாளரகள் மற்றும்  
ஏமனய உதவியலாளரகளுக்குள்ள உரிமமகள்

• முனகூடடிய உ்டலந்க் கட்டமளகள் மற்றும்  
குமைந்த கடடுப்பலாடுள்ள சிகிச்மச வழிமுமை 

சிற்ரைடுகள்
• முனகூடடிய உ்டலந்க் கட்டமளகள் 

• உதவியலாளரகள்

இவவலாவணஙகமளப் பலாரமவயி்ட அல்து ரம்திக 
தகவலகளுக்குச் பசலக:

www.health.qld.gov.au/mental-health-act
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உஙகள் உரிமமகள் 
முக்கியமலானமவ
‘மனந்ச் சட்டம் 2016’ எனபது உஙகள் உரிமமகள் 
பலாதுகலாக்கப்படும் விதத்தில உஙகள் ஆரரலாக்கியம் மற்றும் 
பபலாதுந்ன ஆகியவற்மை ரமம்படுத்துவமதயும் 
ரபணிக்கலாப்பமதயும் ரநலாக்கமலாகக் பகலாள்கிைது.

‘உரிமமகள் பற்றிய அறிக்மக’  
எனபது யலாது?
மனந் ரசமவபயலானறில சிகிச்மசயும் கவனிப்பும் பபறும் ரவமளயில 
‘மனந்ச் சட்டம் 2016’ இன கீழ் உஙகளுக்குள்ள உரிமமகள் எனன எனபமத 
‘உரிமமகள் பற்றிய அறிக்மக’ யலானது விளக்குகிைது. 

ஒரு ரநலாயலாளியலாக மனந் ரசமவபயலானறில நீஙகள் அனுமதிக்கப்பட்டலால 
அதன ஊழியர ஒருவர ‘உரிமமகள் பற்றிய அறிக்மக’ மய உஙகளுக்கு 
விளக்குவலார. அதன பிரதி ஒனமை நீஙகள் ரகடடுப் பபைவும் பசயய்லாம். 

‘உரிமைகள் பற்றிய அறிகமக’ யோனது பின்வருவன பற்றிய 
தகவலகமை வழங்கும்:

• உஙகளுக்கலான சிகிச்மச மற்றும் கவனிப்பு பற்றிய தகவலகமளப்  
பபறும் உரிமம 

• உஙகளலால இயலுமலாயிருந்தலால, உஙகளுக்கலான சிகிச்மச மற்றும் 
கவனிப்பு ஆகியவற்மைப் பற்றிய தீரமலானஙகமள ரமற்பகலாள்ள 
உஙகளுக்குள்ள உரிமம, 

• உள் ரநலாயலாளி எனை வமகயில, மற்ைவரகளு்டன பதலா்டரபலா்டல 
பகலாள்வது உடப்ட உஙகளுக்குள்ள உரிமமகள் 

• முமைப்பலாடு பசயவதற்கு அல்து இரண்டலாம் அபிப்பிரலாயபமலானமைப் 
பபறுவதற்கு உஙகளுக்குள்ள உரிமம 

• மனந் ரசமவபயலானறில பணிபுரிரவலாரின பபலாறுப்புகள்

• உஙகள் உதவியலாளரகளுக்குள்ள உரிமமகள்

‘உரிமமகள் பற்றிய அறிக்மக’ 
எவரகளுக்குப் பபலாருந்தும்?
‘உரிமைகள் பற்றிய அறிகமக’ பின்வருநவோருககுப பபோருந்தும்:

• ‘சட்ட’ த்தின கீழ் விருப்பலாற்ைலுக்குடப்டலாத ஒரு ரநலாயலாளி 

• பினவருரவலார உடப்ட, மனந் ரசமவபயலானறில சிகிச்மசயும் 
கவனிப்பும் பபற்றுவரும் ரவறு எந்த ரநலாயலாளிக்கும்:

»  ‘முனகூடடிய உ்டலந்க் கட்டமள’ ஒனறின கீழ் உள்ரளலார 

»  தனிப்பட்ட பலாதுகலாவ்ர அல்து சட்டத்தரணியின இணக்கத்தின 
படி உள்ரளலார. 

உதவியலாளரகள் பற்றி?
குடும்பத்தவரகள், கவனிபபோைரகள் ைற்றும் உதவியோைரகளின் 
முககியத்துவம் ‘சட்டத்தின்’ கீழ் பின்வருவனவற்றினூடோக 
அங்கீகரிககபபட்டுள்ைது:

• குடும்பத்தவரகள், கவனிப்பலாளரகள் மற்றும் உதவியலாளரகளுக்குத் 
தகவலகள் வழஙகரவணடும் எனை ரதமவகள் 

• ரநலாயலாளரகமளத் தரிசிப்பதற்கு உள்ள பபலாதுவலான ஒரு உரிமம 

• குடும்பத்தவரகள், கவனிப்பலாளரகள் மற்றும் உதவியலாளரகளு்டன 
பதலா்டரபலாடுவதற்கு ரநலாயலாளரகளுக்குள்ள ஒரு பபலாதுவலான உரிமம

• முனபமலாழியப்பட்ட ஒரு அல்து இரு உதவியலாளரகமள  
நியமிப்பதற்கு தனிநபரகளுக்குள்ள இயலுமம

‘மனந்ச் சட்டம் 2016’

எனது உரிமமகள் பற்றி நலான ரமலும் அறிய 
ரவணடுமலாயின எஙகிருந்து உதவி பபை்லாம்?

பின்வருநவோரிடமிருந்து நைலதிக தகவல பபறலோம்:

• பபலாது மனந் ரசமவபயலானறிலுள்ள ஒரு ‘ரநலாயலாளி உரிமமகள் 
குறித்த சுதந்திர ஆர்லாசகர’ (Independent Patient Rights Adviser)

• மனந் ரசமவபயலானறிலுள்ள ஓர ஊழியர

• ‘மனந் ஆரரலாக்கிய சட்டம் 2016’ - இன வம்த்தளம்


