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 د عالج دپاره بستر کول په روغتون کي

 برخه) 3 اليحه روغتيا  د دماغي 1983(د 
 

 د ناروغ نوم .1      

مواظبت  د د ھغه کس نوم چه ستاسو  .2      
د معالجي د  ً◌◌َ  صالحيت لري (ستاسو
 ) پاره مسئول شخص ً

 د روغتون نوم او برخه .3 

برخي سره  3ي پيل چه ناروغ د يټد ھغه ن .4      
 سم تر مواظبت الندي نيول شوي دي

 

 ولي زه په روغتون کي يم؟ 

تنه ي. دغه دا معني لري چه دوه ږدي په دغه روغتون کي ساتل کيالن يبرخ 3د  ياليحد  روغتياد دماغي  1983تاسو د 
تاسو ته عالج که ځدماغي ناروغي لري او تاسو ضرورت لري چه په روغتون کي پاتي شي  هران فکر کوي چه تاسو يوټداک

  ي. ږاو مواظبت ورکول کي
 

 ومره مده  دلته  يم؟څزه به 

 ړدرکلري تاسو ته  ورته ھغه عالج چه تاسو ضرورتو  څتر ي ږوري ساتل کيپ ومياشت وږل دپاره تر شپځي ړتاسو دلته د لم
  . شي

 
ستاسو د مواظبت با صالحيت شخص (ستاسود  چه ي بغير د دي نهړترک نه ک ايځدا  په جريان کي بايدمودي تاسو د دغه 

ي ړترک ک ايځدا  چهي ړکه چيري تاسو وغوا وايي چه تاسو کوالي شي. و)  تاسو ته معالجي د پاره مسئول شخص
 ي.  ږل کيړي  تاسو بيرته راوړترک ک ايځدا  شي، او که چيري تاسوولي  ځرګراکارکونکي تاسو ته 

 

 ي؟ږه  کيڅ وروسته به

ه ګي چه ستاسو روغتيا په کافي توړدوي فکر وکچي کيداي شي  تاسو ته ووايي  کله  معالجي د پاره مسئول شخصستاسو د 
ي چه تاسو ضرورت لري ړفکر وک معالجي د پاره مسئول شخصکه چيري ستاسو د  ي.  ړک کچه روغتون  ترشوي ده ه ښ

و د پاره تاسو مياشت ږنه زياد پاته شي، دوي تجديد کوالي شي چه د نورو شپ ومياشت ږچه د عالج دپاره په روغتون کي د شپ
کيداي شي معالجي د پاره مسئول شخص ستاسو د  ل دپاره. ځکال فقط د يو  هيوتر پاته شي، او پس له دي نه   په روغتون کي

 ي.  ړخبري وک پايه پوري په دي ھکلهتر دوري  سره د ھري  چه تاسو 
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 ي؟ږکيکول راه عالج ماته څ

د ھر عالج په باره کي چه دوي فکر کوي چه تاسو سره ي تاسو ړاو نور  کارکونکي غ معالجي د پاره مسئول شخصستاسو د 
  چه د دوي مشوري  ومني. ياستي مجبور  سيکي تا وپه اکثر قضايا کوي. لري خبري  ورته ضرورت

  
درکول د دماغي ناروغي دپاره  سياو دوا دپاره چه تاسو ته  ستادرمل ، دلته مخصوص مقررات د ھره وپس له دري مياشت

 سيچه تانه شي ويالي ه ي، او يا  سخت ناروغ ئي چړاني نه غواګکه چيري تاسو دغه طبي عالج او دوا ي وجود لري. ږکي
اکتر تاسو ډمستقل ا  يکي نه لري تاسو  معاينه کوي.ړکوم اسره وک چه  دي روغتون څر ھغه ټاکډ، يوه که نه يړھغه غوا

مستقل داکتر فيصله کوي چه کومه دوا او درمل تاسو  خبري کوي. ،چه تاسو  پيژنيسره سره او  د روغتون ھغه کارکونکو 
  ي. ږتاسو ته ورکول کي خهڅستاسو له موافقي  دوا او درمل پرته  په عاجل حالت کي ھمدغهھغه  بغير د . ل شيړدرکته 
 

اکل ټي او د يوه مستقل کمسيون په واسطه ږاکتر ) په نامه ياديډودونکي ښ ينظري ي( د دوھم SOADاکتر د ډدغه مستقل 
  .نظارت کويوالي ګرنڅد  ياستفادچخه د  ياليحد  ي چه د دماغي روغتيا ږکيي ږکي
 

که چيري کارکونکي فکر  .(ECT)دپاره وجود لري، لکه د برقي تکان عالج  وعالج ويني خاصځدلته مختلف مقررات د 
  ي. ږکيدرکول نشريه  هي چه تاسو يوه خاص عالج ته ضرورت لري، مقررات تاسو ته تشريح کوي او تاسو ته يوه بلړوک
 

 کوالي شم؟ (دعوي) ايا زه درخواست

کوالي ( دعوي) ي درخواست ږبرخه الندي په روغتون کي ساتل کي 3په مقابل کي چه تاسو تر  يفيصل   ياسو د ھغ، تھو
 شي. 

 
 . يړدرکاجازت  ودلوښد روغتون د پريي چه تاسو ته ړي، تاسو کوالي شي چه د روغتون د منيجرانو نه وغواړکه داسي وک

کميته  ه يوه خاصهړخه جوڅد کار کونکو د روغتون په دننه کي ان د د روغتون منيجر ھر وخت کوالي شي.  کارتاسو دغه 
  کوم ناروغانفيصله کوي چه  يچده 

خه د مخه خبري څد فيصلي اجازي د  ودلوښروغتون د پريي چه تاسو سره د ړدوي غوا بايد په روغتون کي وساتل شي.  
  ي.ړوک
 

  د روغتون منيجرانو ته وليکي: درس االندي  په تاسو کوالي شي چه
 

 

 
ي چه تاسو ته د روغتون د منيجرانو سره د ارتباط په ھکله ړتنه وکښي ته غوړيوه غ واو يا تاسو کوالي شي چه د کارکونک

 ي. ړمرسته وک
 

ته د روغتون ي چه تاسو ړووايي چه دوي غوااو خط وليکي ته ستاسو نژدي قريبان ھم کوالي شي چه د روغتون د منيجرانو 
که چيري ستاسو نژدي قريبان  وک ستاسو نژدي قريبان دي. څدغه نشريه  تشريح کوي چه  ل شي.ړد ترک کولو اجازه ورک

د بغير د ھغه نه ستاسو ي ، ړدرکپه جريان د ترک کولو اجازه  وساع 72دغه کار کوي، د روغتون منيجران بايد تاسو ته د 
ان دپاره او د نوروخلکو دپاره ځووايي چه دغه کيداي شي ستاسو د ( تداوي خپلوانو ته) دوي ته معالجي د پاره مسئول شخص 

د  ومياشت ږشپ ونوربيا د ته شوه،  ځکه چيري دغه رامن ي.ږخطرناک وي که چيري تاسو ته د ترک کولو اجازه ورکول کي
 روغتون ي چه تاسوړووايي چه دوي غوا ته بيا وچه د روغتون  منيجراندي د مخه  ستاسو نژدي قريبان قادر پوره کيدو 

 ي.   ږي، که چيري تاسو تراوسه پوري ھم په روغتون کي ساتل کيړترک ک
 دپاره په روغتون کي پاته نشي.  دي موديږبايد د يوه اوچه تاسي  ي چيړوغواخه څھمدا راز تاسو کوالي شي چه د محکمي  
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 ي؟ږه پيشيڅه شي دي او څاه ګد محکمي داد

شي چه روغتون  ترک ل ړدرکي چه ايا تاسو ته بايد اجازه ړاه يو مستقل ھيئت دي چه کوالي شي فيصله وکګدادد محکمي 
دغه مجلس  سره چه تاسو وپيژني يو مجلس ونيسي. کارکونکو کيداي شي چه دوي ستاسو سره او د روغتون د  ي.   ړک

تاسو سره اوريدلو مجلس ته د ي چه دوي تاسو ړوک تنهښغوخه څکوم بل چا تاسو کوالي شي چه  ي.ږد ًاوريدًل په نامه يادي
ي ستاسو د مواظبت په باره کي د ړاه غګد اوريدلو نه د مخه، د محکمي د داد ي.ړراشي، که چيري تاسو وغوا مرستي د پاره

ه خبري خه يوه کس کيداي شي چه راشي او تاسو سرڅي د جملي ړاه د غګد محکمي داد .لوليروغتون له خوا راپورونو  
  ي. ړوک
 

 م؟ړانديز ورکړاه دپاره وګکله زه کوالي شم چه د محکمي د داد

الندي په  يبرخ 3د چه تاسو  و کيمياشت وږشپ ونيړپه لم کي اه ته يوه مراتبه په ھره وختګتاسو کوالي شي چه د محکمي داد
 وږشپ د  د دوھمکي په ھره وخت  ي. پس له دي نه تاسو کوالي شي چه يو مراتبهړي درخواست وکږروغتون کي ساتل کي

ي، او پس له ھغه نه يو مراتبه د ھره کال په جريان کي چه تاسو په روغتون کي ساتل ړپه مده کي درخواست وک ومياشت
  ي.ږکي
 

ته د روغتون د  سوي ده چه تاړتنه کښته ووايي چه دوي تاسو دپاره غو وکه چيري ستاسو نژدي قريبان د روغتون منيجران
 چه ل شوهړدر نه کوويل چه تاسو ته اجازه  معالجي د پاره مسئول شخصل شي، الکن ستاسو د ړلو اجازه ورکترک کو
ستاسو نژدي قريبان   ي.ړدرخواست وک يمحکميوي کوالي شي چه د ھمداراز ي،  ستاسو نژدي قريبان ړترک ک روغتون

ي چه تاسوته د روغتون د ترک ٻشخص ووا کي وروسته له ھغه چي ستاسي د معالجي مسؤل څو په ترځور 28بايد د 
 .يړي د محکمي درخواست ورکږکولواجازه نه ورکول کي

 
 وليکي: ادرس ته ي تاسو کوالي شي چه دغه ړاه دپاره درخواست ورکګي چه د محکمي د دادړکه چيري تاسو وغوا

 
The Tribunals Service 

PO BOX 8793 
5th Floor 
Leicester 
LE1 8BN   0300 123 2201تيلفون 

 
مرسته کي اوريدلو  سره پهي چه  محکمي ته ستاسو دپاره وليکي او تاسو ړخه پوشتنه وکڅتاسو کوالي شي چه د يوه وکيل 

  ي.ړوک
تاسو مجبور نه يي چه د مرستي د  وک په دغه کي متخصص دي. څد وکيالنو يو لست لري چه  ولنه د ټحقوقي  روغتون او 

 دغه د قانوني مرستي د پالن په اساس چارج نلري او مفت دي.  ي. ړل دپاره پيسي ورکيوه وکي
 

 يږي چه ستاسي نژدي قريبان وپوھيړاجازه ورک

ووايي چه دغه ستاسو نژدي قريب  (اليحه) ي چه د دماغي روغتيا مقرراتږيوه کاپي ھغه کس ته ورکول کي يد دغه نشري
 دي.

 
په لست کي  ي، ھغه شخص چولډپر طبعي  دي چه کوم کسان ستاسو قريبان دي.لست  وپه اليحي کي يدماغي روغتيا  د

ي چه دغه  ړکوالي شي چه تاسو ته يوه نشريه ورک د روغتون کارکونکو ي.ږنل کيګقريب لري ھغه ستاسو  نژدي يتوب ړلوم
 ه حقوق لري.څي چه ستاسو نژدي قريبان ستاسو د مواظبت او اعالج په ارتباط ړتشريح ک
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ته ي ړيوه غ ونرس او يا د کارکونک يي، لطفاً خپلړي يوه کاپي نشريه تر السه وکړي چه دغه سړکه چيري تاسو نه غوا

 ووايي.  
 

 بدلول وبانستاسو د نژدي قري

دي، تاسو کوالي شي چه د مربوطه نه ي ړکه چيري تاسو فکر  کوي چه دغه ستاسو د نژدي قريبانو په حيث يو مناسب س
  ي. ړي چه ھغه وکوالي شي ستاسو د نژدي قريب په عوض چلند وکړمحل په محکمه کي د يو بل کس دپاره درخواست وک
  چه په ھغه کي دغه تشريح شوي دي. يړنشريه ورک د روغتون کارکونکي کوالي شي چه تاسو ته يوه

 

 ستاسو ليکونه

تاسو کوالي شي  ي. ږول ليکونه چه تاسو ته راغلي دي د ھغه وخت نه چه تاسو په روغتون کي ئي تاسو ته ورکول کيټھغه 
 ليکونه واخلي.ي ستاسو له خوا ړخه چه دوي ويلي دي چه دوي نه غواڅي پرته له ھغه کسانو ږچه ھر چا دپاره خط ولي

 ي.ږول کيډنځليکونه دغه خلک ته د روغتون د کارکنانو له خوا 
 

 د تمرين کود

 ياليحد  د دماغي روغتياچي خلکو ته د دماغي روغتيا درمان ورکوي تون کارکونکو ته دلته د تمرين يوه کود دي چه د روغ
ه ويلي دي کله چه دوي ستاسو د څي ونيسي چه کود کارکونکي مجبور دي چه کود  تر کتني الند په باره کي مشوره ورکوي .

، که چيري تاسو ه شيړد ليدو لپاره درکي چه د کود يوه کاپي ړوکتنه ښغوتاسو کوالي شي   مواظبت په ھکله تصميم نيسي. 
 ي. ړوغوا

 

 ه زه شکايت کوالي شم ؟ ګنڅ

او ړتستاسو د مواظبت او عالج په  روغتون کيکي چي په  ني شيانو د سرته رسولو  په بارهځي چه د ړکه چيري تاسو وغوا
 ي .ړک حلکيداي شي چه دوي قادر وي چه موضوع  ي. ړي سره خبري وکړي ، لطفاَ د کارکونکو د يوه غړشکايت وک دي

کوالي شي  د  وي، چه تاسوړھمدا راز دوي کوالي شي چه تاسو ته د روغتون د شکاياتو د طريقي په باره کي معلومات ورک
ه دوي کوالي شي چه ګھمدا رن ي.ږي چه د  داخلي حل په نامه ياديړکحل الري   ياستفادي  خپل شکايات د ھغپه ھغه 

 ي. ړي وکي خبري وکګپه باره کي چه  ھغوي کوالي شي  ستاسو شکايت ته رسيد وني خلکځتاسوته د 
 

ي ، تاسو کوالي شي چه  ړمرسته وکسره چه تاسو  نه شي کواليروش  وچه د روغتون د شکايات هړککه چيري تاسو احساس 
ي ، اطمنان ږه استفاده کيګرنڅ ياليحد کمسيون نظارت کوي چه د دماغي روغتيا  ي.ړشکايت وکته يوه مستقل کمسيون 

خه چه دوي په روغتون کي دي  په څد ھغه وخت  وناروغان واو دغ  ده ه استفاده شويګپه صحيح توھغي ته ي چه ړکحاصل 
ه کمسيون ګرنڅي چه ړکوالي شي چه تاسوته يوه تشريح شوي نشريه ورک يد روغتون کارکونک . دهي ه توجه شوګصحيح تو

  ي.  ړارتباط پيدا کسره 
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 زيادتر مرستي او معلومات

پوه شوي، د کارکونکو  ياست چه تاسو په ھغه  نه وي  ني شيان ستاسو د مواظبت او عالج په باره کي ځکه چيري دلته 
ي چه ستاسو د پاره ړوکتنه ښخه غوڅي ړلطفاَ د کارکونکو د يوه غ ي. ړمرسته وکتاسوسره وي چه ي کوشش کړيو غ
پوه نشي او يا که چيري تاسي ني شيان په دغه نشريه کي ستاسو دپاره واضح نه وي او يا ځي که چيري ړتشريح  ککي 

  ورکوي . نه واب ځتنه لري چه دغه نشريه ښتاسو بل پو
 

 ي.ړيوه بل کاپي د يو بل چا دپاره ورک ينشري يي که چيري تاسو عالقمندي لري چه د دغړوکتنه ښغولطفاَ 

 

 

 

 


