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 دخول المستشفى لتلقي العالج

  )١٩٨٣من قانون الصحة العقلية لعام  ٣(قسم 
 

       . اسم المريض١

. اسم الشخص المسؤول عن رعايتك ٢
 ("الطبيب المسؤول عنك")

      

  . اسم المستشفى والجناح٣

       ٣ . تاريخ بداية الحجز وفقاً لقسم٤

 

 ما ھو سبب وجودي بالمستشفى؟

.  يعني ھذا أن طبيبين يعتقدان أنك تعاني من ١٩٨٣من قانون الصحة العقلية لعام  ٣لقد تم حجزك في ھذه المستشفى وفقاً لقسم 
  خلل عقلي ويجب عليك التواجد بالمستشفى حتى يمكننا تقديم العالج والرعاية إليك.

  

  ا ھنا؟  ما المدة التي يجب علّي أن أقضيھ

  قد يتم إحتجازك ھنا في بادئ األمر لمدة قد تصل إلى ستة أشھر حتى يمكننا تقديم العالج الذي تحتاج إليه.
  

يجب عليك أال تترك المستشفى خالل ھذه الفترة إال إذا أخبرك الشخص القائم برعايتك (طبيبك المسؤول عنك) أنه بإمكانك 
ستشفى فإنه يمكن على الموظفين منعك عن ذلك، وإذا غادرتھا بالفعل فقد يمكنھم إعادتك مغادرة المستشفى. إذا حاولت مغادرة الم

 إلى المستشفى مرة أخرى.
 

 ما ھي الخطوة التالية؟

سوف يخبرك الطبيب المسؤول عنك عند إعتقاده أن صحتك جيدة بقدر كافي يسمح لك بمغادرة المستشفى.  إذا اعتقد طبيبك 
بقاء بالمستشفى أكثر من ستة أشھر، فإن بإستطاعته تجديد فترة بقائك بالمستشفى لمدة ستة أشھر المسؤول أنه يجب عليك ال

 إضافية تليھا فترات تجديد مدتھا عام واحد في كل مرة.  وسوف يتحدث طبيبك المسؤول إليك عن ھذا األمر عند نھاية كل فترة.
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 ما نوع العالج الُمقدم إلّي؟

سؤول والموظفين اآلخرين عن أي عالج قد يعتقدون أنك في حاجة إليه.  ويجب عليك في معظم سوف يتحدث إليك طبيبك الم
  األحوال قبول النصائح التي يقدمونھا إليك.

  
بعد مرور ثالثة أشھر، ھناك قوانين خاصة تـتعلق باألدوية أو العقاقير الُمقدمة إليك لمعالجة الخلل العقلي.  إذا لم ترغب في 

دوية أو العقاقير أو إذا كنت مريض بقدر يمنعك عن التقرير ما إذا رغبت في الحصول على تلك األدوية الحصول على األ
والعقاقير، فسوف يزورك طبيب من مستشفى أخرى.  وسوف يتحدث ھذا الطبيب المستقل إليك وإلى موظفي المستشفى الذين 

ألدوية والعقاقير الُمقدمة إليك.  بإستثناء حاالت الطوارئ، تكون يعرفونك جيداً.  وبناءاً عليه سوف يقرر الطبيب المستقل نوع ا
  ھذه ھي األدوية والعقاقير الوحيدة التي يمكننا تقديمھا إليك بدون موافقتك.

  
(طبيب تم تعيينه لتقديم رأي ثاني) وتقوم بتعيينه لجنة مستقلة مھمتھا مراقبة طرق  SOADويـُطلق على ھذا الطبيب المستقل اسم 

  دام قانون الصحة العقلية.إستخ
  

).  إذا اعتقد الموظفون أنك تحتاج ECTھناك قوانين مختلفة تحكم بعض طرق العالج الخاصة، مثل رجفات الكھرباء العالجية (
  إلى احدى طرق العالج الخاصة تلك، فسوف يشرحون ھذه القوانين لك ويقدمون كراسة أخرى إليك.

 

 ھل يمكنني الطعن في القرار؟

  .٣يمكنك الطعن في قرار حجزك بالمستشفى وفقاً لقسم نعم، 
  

لكي تقوم بھذا، يمكنك في أي وقت التقدم بطلب إلى مديري المستشفى للسماح لك بمغادرة المستشفى.  مديروا المستشفى ھم عبارة 
م ال.  وقد يرغبون في عن لجنة خاصة ُمشكلة بالمستشفى مھمتھا التقرير ما إذا كان من الضروري حجز األشخاص بالمستشفى أ

  التحدث إليك حتى يمكنھم التقرير بشأن مغادرتك للمستشفى.
  

 يمكنك مراسلة مديري المستشفى على العنوان التالي:
 

Princess Marina Hospital 
Upton 

Northampton NN5 6UH 

 
  أو يمكنك أن تطلب من أحد الموظفين مساعدتك على االتصال بمديري المستشفى.

  
ضاً لقريبك األقرب إليك الكتابة إلى مديري المستشفى ليعبر عن رغبتك في مغادرة المستشفى.  وسوف تحصل في يمكن أي

األجزاء التالية من ھذه الكراسة على مزيد من المعلومات عن من يـُعتبر قريبك األقرب إليك.  إذا قام قريبك بالكتابة إلى 
ساعة إال إذا أخبرھم طبيبك المسؤول  ٧٢ح لك بمغادرة المستشفى في غضون المستشفى، فإنه يجب على مديري المستشفى السما

أن مغادرتك للمستشفى تشكل خطراً على نفسك أو على اآلخرين.  إذا حدث ھذا، فإنه يجب أن تمر ستة أشھر قبل أن يتمكن 
رتك للمستشفى، إذا كنت ال تزال قريبك األقرب إليك من التقدم بطلب آخر إلى مديري المستشفى يعبر فيه عن رغبته في مغاد

  ُمحتجزاً بالمستشفى في ذلك الوقت.
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  يمكنك أيضاً التقدم بطلب إلى لجنة التحكيم إلتخاذ قرار بعدم إحتجازك بالمستشفى.
  

 ما ھي لجنة التحكيم وماذا يحدث؟

درة المستشفى أم ال.  وسوف تعقد لجنة لجنة التحكيم ھي عبارة عن لجنة مستقلة يمكنھا أن تقرر ما إذا أمكن السماح لك بمغا
التحكيم إجتماعاً معك ومع موظفي المستشفى الذين يعرفونك.  ويـُطلق على ھذا اإلجتماع اسم "جلسة".  وإذا رغبت فإنه يمكنك 

أن تطلب من شخص آخر مصاحبتك أثناء حضور الجلسة لمساعدتك.  قبل الجلسة، سوف يقرأ أعضاء لجنة التحكيم التقارير 
 الُمقدمة من المستشفى والمتعلقة بحالتك والعناية بك.  وسوف يتحدث إليك أيضاً أحد أعضاء لجنة التحكيم. 

 

 متى يمكنني التقدم بطلب إلى لجنة التحكيم؟

.  ٣ يمكنك التقدم بطلب إلى لجنة التحكيم مرة واحدة في أي وقت أثناء فترة الستة أشھر األولى من إحتجازك بالمستشفى وفقاً لقسم
يمكنك بعدھا التقدم مرة واحدة في أي وقت أثناء الستة أشھر التالية، ومرة واحدة كل عام أثناء الفترات التالية من إحتجازك 

  بالمستشفى.
  

إذا قام قريبك األقرب إليك بإخبار مديري المستشفى برغبته في السماح لك بمغادرة المستشفى، بينما قرر طبيبك المسؤول بعدم 
ك بمغادرة المستشفى، فإنه يمكن لقريبك األقرب إليك بالتقدم بطلب إلى لجنة التحكيم أيضاً.  ولكن عليه أن يقوم بھذا في السماح ل
  يوم من تاريخ إشعاره بأن طبيبك المسؤول يعتقد أنه يجب عدم السماح لك بمغادرة المستشفى. ٢٨غضون 

  
 سلتھا على العنوان التالي:إذا رغبت في التقدم بطلب إلى لجنة التحكيم يمكنك مرا

 
  خدمة لجان التحكيم

The Tribunals Service 
PO BOX 8793 

5th Floor 
Leicester 
LE1 8BN    :2201 123 0300ھاتف 

 
يمكنك الطلب من محامي أن يكتب إلى لجنة التحكيم بالنيابة عنك ويساعدك أثناء الجلسة.  لدى المستشفى وجمعية القانون قائمة 

المتخصصين في مثل ھذه الحاالت.  ولن يتطلب عليك تسديد أية رسوم عن المساعدة الُمقدمة من المحامي.  ھذه خدمة بالمحاميين 
  مجانية ُمقدمة وفقاً لبرنامج المساعدة القانونية.

  

 إخبار قريبك األقرب إليك

  القريب األقرب إليك.   سوف يتم تقديم نسخة من ھذه الكراسة إلى الشخص الذي يحدده قانون الصحة العقلية بأنه
  

تلي قائمة باألشخاص الُمحددين ضمن قانون الصحة العقلية والذين يتم معاملتھم بصفتھم أقربائك.  وعادة ما يكون الشخص 
المسرود بأعلى القائمة ھو األكثر قرابة إليك.  ويمكن لموظفي المستشفى تقديم كراسة تشرح لك ھذا األمر بالتفصيل باإلضافة إلى 

 قوق المتوفرة لدى القريب األقرب إليك والمتعلقة برعايتك وعالجك.الح
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 بالنسبة لحالتك تم إخبارنا أن القريب األقرب إليك ھو:
 

      

 
 إذا لم ترغب أن يتلقى ھذا الشخص نسخة من الكراسة، الرجاء إخبار الممرض/الممرضة أو أحد الموظفين اآلخرين بذلك.

 

  يير قريبك األقرب إليكالقيام بتغ

إذا شعرت أن ھذا الشخص غير مالئم بأن يكون قريبك األقرب إليك، فإنه يمكنك التقدم بطلب إلى المحكمة االقليمية حتى يتم 
 تعيين شخص آخر لكي يكون قريبك األقرب إليك.  ويمكن لموظفي المستشفى تقديم كراسة تشرح لك ھذا األمر.

 

 خطاباتك

ميع الخطابات الُمرسلة إليك أثناء وجودك في المستشفى.  يمكنك إرسال الخطابات إلى أي شخص ما عدا تلك سوف يتم تسليمك ج
األشخاص الذين عبروا عن رغبتھم في عدم تلقي الخطابات منك.  ويمكن لموظفي المستشفى إيقاف عملية إرسال تلك الخطابات 

 إلى ھؤالء األشخاص. 
 

 الئحة التنفيذ

ذ تقدم المشورة لموظفي المستشفى عن قانون الصحة العقلية ومعالجة األشخاص الذين يعانون من الخلل العقلي.  ھناك الئحة تنفي
وعلى الموظفين مراجعة نصوص الئحة التنفيذ قبل إتخاذھم ألية قرارات متعلقة بالعناية بك.  يمكنك إذا رغبت طلب اإلطالع 

 على نسخة من الالئحة.
 

 كيف أتقدم بشكوى؟

رغبت في التقدم بشكوى عن أي أمر يتعلق برعايتك وعالجك بالمستشفى، الرجاء التحدث إلى أحد الموظفين.  فقد يمكنھم حل إذا 
المسألة.  ويمكنھم أيضاً تقديم معلومات إليك عن إجراءات الشكاوي الخاصة بالمستشفى، والتي يمكنك إستخدامھا للتوصل إلى حل 

اسم الحلول المحلية.  كما يمكنھم أيضاً إخبارك بأي أشخاص آخرين يمكنھم مساعدتك في التقدم بشأن شكواك من خالل ما يـُسمى ب
  بشكوى.

  
إذا شعرت أن إجراءات الشكاوي الخاصة بالمستشفى غير قادرة على مساعدتك، فإنه يمكنك التقدم بشكوى إلى لجنة مستقلة.  تقوم 

ة حتى تتأكد من إستخدامه بطريقة صحيحة ومن أنه يتم اإلعتناء بالمرضى اللجنة بمراقبة طريقة إستخدام قانون الصحة العقلي
 بطريقة مالئمة أثناء وجودھم بالمستشفى.  يمكن لموظفي المستشفى تقديم كراسة تشرح لك طريقة اإلتصال باللجنة.
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 المزيد من المساعدة والمعلومات

جك، فسوف يحاول أحد الموظفين تقديم المساعدة إليك.  إذا كان إذا كان ھناك أي شيء غير مفھوم بالنسبة لإلعتناء بك وعال
ھناك أي شيء ال تفھمه في ھذه الكراسة أو إذا كان لديك أية أسئلة أخرى لم تغطيھا ھذه الكراسة فإنه يرجى اإلستفسار من 

  أحد الموظفين.
  

 اء إخبارنا بھذا.إذا رغبت في الحصول على نسخة أخرى من ھذه الكراسة لتقديمھا لشخص آخر الرج

  
  

  تلقي المساعدة من محامي صحة عقلية مستقل
 

يحق لك تلقي المساعدة من أحد المحامين المستقلين العاملين في مجال الصحة 
علًما بأن هؤالء المحامين مستقلون وال عالقة لهم  العقلية إن رغبت في ذلك.

 .باألشخاص المنوط بهم رعايتك
 

على المعلومات المتعلقة برعايتك وعالجك، بما في  ويمكنهم مساعدتك في الحصول
آما  ذلك لماذا أنت محتجز في المستشفى وماذا يعني احتجازك بها وما هي حقوقك.

يمكنهم المجيء لزيارتك ومساعدتك على فهم المعلومات التي يخبرك بها األشخاص 
هؤالء  وإن شئت، يمكنهم مساعدتك في التحدث مع .القائمون على رعايتك وعالجك

آذلك يمكنهم مساعدتك في األمور  األشخاص أو أن يتحدثوا هم معهم بالنيابة عنك.
 القضائية.

 
هذا ويمكنك االتصال بخدمة المحامين المستقلين العاملين في مجال الصحة العقلية 

 بنفسك.
 

وسوف يتم توفير هاتف ليتسنى لك االتصال بخدمة المحامين والتحدث معهم على 
 كنك االستعالم عن مكان هذا الهاتف من أحد القائمين على رعايتك.ويم انفراد.

 
 رقم هاتف خدمة المحامين هو:

 
.............................................. 

 


