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  محکوم نشده به بيمارستان (با يا بدون ممنوعيت)انتقال يک زندانی 

  )1983اليحۀ سالمت روانی  48 بند(
 

       . نام بيمار1

. نام شخص مسئول مراقبت از شما (پزشک 2
 مسئول شما)

      

       نام بيمارستان و بخش. 3

       نتقال شماحکم ا. تاريخ 4

      بله/نه حکم ممنوعيت اجرا شده است؟. 5

 

  چرا در بيمارستان ھستم؟

يه توصيه کرده اند شما مبتال به اختالل روانی ھستيد دبيرکل قوۀ قضائشما به اين بيمارستان منتقل شده ايد زيرا دو پزشک به 
  ر بيمارستان بستری شويد.و برای درمان پزشکی الزم است د

  
صادر نموده است که اجازه می دھد يک زندانی  1983اليحه سالمت روانی  48 بنددبيرکل قوۀ قضائيه "حکم انتقال" را طبق 

  محکوم نشده به بيمارستان انتقال يابد.
  

  برای شما صادر کند. اليحه سالمت روانيف يک حکم ممنوعيت نيز   49طبق بخش  ھمچنين ممکن است دبيرکل قوۀ قضائيه
  
  

  حکم ممنوعيت چيست؟

حکم ممنوعيت بدين معناست که نمی توانيد از بيمارستان مرخص شويد مگراينکه دبير کل قوۀ قضائيه يا يک دادگاه خصوصی 
حکم کند که می توانيد بيمارستان را ترک کنيد، در اين صورت مرخصی شما ممکن است موضوع شرايط معينی باشد که در 

ن زمان ممکن برای شما توضيح داده خواھد شد. در مدتی که در بيمارستان ھستيد، قبل از آنکه به مرخصی موقت برويد اولي
يا به بيمارستان ديگری فرستاده شويد، شخص مسئول درمان تان (پزشک مسئول شما) بايد موافقت دبيرکل را اخذ نمايد. ايشان 

  الی يکبار گزارشی دربارۀ شما برای دبيرکل ارسال نمايد.ھمچنين بايد شما را معاينه کند و دستکم س
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  چه مدت در اينجا خواھم ماند؟

  شما تا زمانی در اين بيمارستان نگه داشته خواھيد شد که حکم انتقال تان به پايان برسد.
  

  به اينجا منتقل شده ايد:  توسط يک دادگاه دادرسیبازداشت مجدد از پس در صورتی که 
  

محاکمه به که دورۀ بازداشت مجدد شما خاتمه يابد در اين بيمارستان نگاه داشته خواھيد شد، مگراينکه برای تا زمانی 
مجددا توسط دادگاه دادرسی بازداشت شويد (در اين صورت در بيمارستان خواھيد  يادادگاه سلطنتی فرستاده شويد 

ر پزشک مسئول تان بگويد ديگر نيازی به درمان پزشکی ماند). دادگاه دادرسی می تواند حکم انتقال را خاتمه دھد اگ
دادگاه تصميم بگيرد شما را برای اختالل روانی در بيمارستان نداريد. سپس به زندان برگردانده خواھيد شد، مگراينکه 

  به قيد ضمانت آزاد کند.
  

  شده ايد:  به اينجا منتقل اجتماعی يا تحت قوانين مھاجرتیزندانی به عنوان يک  در صورتی که
  

تازمانی که از زندان آزاد يا از بازداشتگاه مرخص شويد در بيمارستان خواھيد بود، مگراينکه پزشک مسئول تان 
اگر حکم ممنوعيت داريد و پزشک مسئول تان بگويد ديگر نيازی به درمان بگويد ديگر نيازی به درمان نداريد. 

  ھيد شد.نداريد، به زندان يا بازداشتگاه برگردانده خوا
  

  در ديگر موارد:
تا زمانی در بيمارستان خواھيد ماند که پزشک مسئول شما بگويد ديگر نيازی به درمان نداريد يا تا وقتی که پروندۀ 

اگر پزشک مسئول تان بگويد ديگر نيازی به درمان نداريد به زندان شما توسط دادگاه مورد تصميم گيری قرار گيرد. 
  گراينکه دادگاه تصميم بگيرد شما را با قيد ضمانت آزاد کند.برگردانده خواھيد شد، م

  
 

  آيا می توانم پس از پايان حکم ممنوعيت در بيمارستان نگاه داشته شوم؟

ديگری از اليحۀ سالمت روانی در بيمارستان نگاه داشته شويد اگر پس از خاتمۀ حکم انتقال  بنداين امکان وجود دارد که تحت 
  در اين صورت، جزوۀ ديگری به شما داده خواھد شد که اين مطلب را توضيح می دھد.داشته باشيد.  نيز به درمان نياز

  
  

  اگر مجبور باشم به دادگاه برگردم چه خواھد شد؟

در صورتی که مجددا بازداشت شده ايد و ھنوز دادرسی نشده ايد، ممکن است به دادگاه برگرديد. دادگاه پروندۀ شما را بررسی 
اليحۀ سالمت روانی صادر کند که می گويد بايد در بيمارستان  37 بندد و ممکن است يک حکم بيمارستان طبق خواھد کر

بمانيد، يا ممکن است يک حکم جايگزين به شما بدھد. اگر دو پزشک بگويند شما دارای اختالل روانی ھستيد و الزم است 
  فقط می تواند حکم بيمارستان صادر کند.تحت اليحۀ سالمت روانی مورد درمان قرار گيريد، دادگاه 

  

  آيا می توانم درخواست استيناف کنم؟

شما نمی توانيد عليه تصميم دبيرکل قوۀ قضائيه مبنی بر انتقال شما به يک بيمارستان، يا عليه بازداشت مجدد توسط يک دادگاه 
  دادرسی، درخواست استيناف دھيد. 

  
  ن درخواست کنيد اجازه دھند بيمارستان را ترک نماييد.اما اشخاصی ھستند که می توانيد از آنا
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اگر حکم ممنوعيت نداشته باشيد، می توانيد از مديران بيمارستان درخواست کنيد به شما اجازه دھند بيمارستان را ترک نماييد. 
رادی درون بيمارستان تشکيل مديران بيمارستان کميته يی است که از افشما می توانيد اين کار را در ھر زمانی انجام دھيد. 

می شود که تصميم می گيرند آيا بيمار بايد در بيمارستان نگه داشته شود يا مرخص گردد. ممکن است مديران بيمارستان 
بخواھند قبل از تصميم گيری دربارۀ مرخص کردن تان با شما صحبت کنند. در صورتی که قصد داريد مرخص شويد، می 

  ای آنان نامه بنويسيد:توانيد به نشانی زير بر
  

 

 
  يا می توانيد از يکی از اعضاء کادر بيمارستان بخواھيد به شما کمک کند با مديران بيمارستان تماس بگيريد.

  
چه حکم ممنوعيت داشته يا نداشته باشيد، می توانيد از يک محکمه درخواست کنيد حکم کند که نبايد در بيمارستان نگه داشته 

  شويد.
  

 

  ست و چه می کند؟محکمه چي

محکمه يک ھيئت مستقل است که می تواند تصميم بگيرد آيا بايد به شما اجازه داد بيمارستان را ترک کنيد يا خير. اين دادگاه 
جلسه يی با حضور شما و کارکنان بيمارستان که شما را می شناسند برگزار خواھد کرد. اين جلسه "دادرسی" ناميده می شود. 

توانيد از شخص ديگری درخواست کنيد برای کمک به شما در جلسۀ دادرسی حاضر شود. اعضاء محکمه  اگر بخواھيد می
پيش از دادرسی، گزارشات بيمارستان دربارۀ شما و درمان تان را خواھند خواند. ھمچنين، يکی از اعضاء محکمه برای 

  گفتگو با شما خواھد آمد.
  

  م کنم؟چه وقت می توانم برای برگزاری محکمه اقدا

  شما می توانيد يکبار در ھر زمان در طی شش ماه اول پس از دريافت حکم انتقال خود، برای برگزاری محکمه اقدام نماييد. 
  

  سپس می توانيد در طی شش ماه بعد يکبار، و در ھر سال که در بيمارستان نگه داشته می شويد يکبار اقدام نماييد. 
  

رين خويشاوندتان می تواند يک بار در طی شش ماه دوم پس از حکم انتقال و يکبار در نزديک تاگر حکم ممنوعيت نداريد، 
  اين جزوه دربارۀ اينکه نزديک ترين خويشاوندتان کيست، بيشتر توضيح می دھد.ھر سال برای محکمه اقدام کند. 

  
  محکمه اقدام کنيد، می توانيد درخواست خود را برای نشانی زير ارسال نماييد: در صورتی که بخواھيد برای

 
The Tribunals Service 
 8793 صندوق پستی
5th Floor 
Leicester 
LE1 8BN   2201 123 0300 .تلفن 
 

سی نيز به شما می توانيد از يک مشاور حقوقی درخواست کنيد از طرف شما به دادگاه خصوصی نامه بنويسد و در جلسۀ دادر
کمک کند. بيمارستان مسئول شما و "قانون جامعه" فھرستی از مشاوران حقوقی متخصص در اين زمينه را به شما معرفی 
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خواھند کرد. نيازی به پرداخت دستمزد به مشاور حقوقی برای کمک در اين زمينه نيست. اين مورد، رايگان و تحت "طرح 
  کمک حقوقی" می باشد.

  
  

  ه محکمه بگويد من نبايد در بيمارستان نگه داشته شوم، چه اتفاقی روی می دھد؟در صورتی ک

اگر محکمه بگويد شما نبايد در بيمارستان نگه داشته شويد، ممکن است به اين معنا باشد که بايد به زندان يا به يک بازداشتگاه 
  برگرديد، مگراينکه محکمه توصيه کند در بيمارستان بمانيد.

  
  

  ی دريافت خواھم کرد؟چه درمان

پزشک مسئول تان و ديگر اعضاء بيمارستان دربارۀ ھر درمانی که فکر می کنند برای شما الزم است با شما صحبت خواھند 
  کرد. در اکثر موارد، بايد توصيۀ آنان را بپذيريد. 

  
نی به شما داده می شود. درصورتی پس از سه ماه، قوانين خاصی برای ھر معالجه يا دارويی وجود دارد که برای اختالل روا

که درمان يا دارو را قبول نداشته باشيد، يا مريض تر از آن باشيد که بتوانيد بگويی انھا را نمی خواھيد، يک پزشک که از اين 
بيمارستان نيست، شما را خواھد ديد. اين پزشک مستقل با شما و کارکنان بيمارستان که شما را می شناسند صحبت خواھد 

رد. پزشک مستقل تصميم خواھد گرفت چه نوع درمان يا دارويی بايد به شما داده شود. اينھا تنھا درمان و دارويی خواھند ک
  بود که بدون موافقت تان به شما داده خواھند شد، مگراينکه مورد اورژانسی پيش بيايد.

  
توسط يک کميسيون مستقل انتخاب می شود (پزشک منتخب دارای عقيدۀ دوم) ناميده می شود و  SOADاين پزشک مستقل 

  که بر چگونگی کاربرد اليحۀ سالمت روانی نظارت می کند. 
 

وجود دارد. اگر کارکنان متخصص  (ECT)قوانين متفاوتی برای بعضی از درمانھای خاص، مانند درمان با شوک الکتريکی 
وانين برای شما توضيح داده خواھند شد و جزوۀ ديگری بيمارستان فکر می کنند شما به چنين درمانھای خاصی نياز داريد، ق

  به شما داده می شود. 
  

 

  اطالع دادن به نزديک ترين خويشاوندتان

در صورتی که حکم ممنوعيت نداشته باشيد، نسخه يی از اين جزوه به شخصی داده می شود که اليحۀ سالمت روانی او را 
  نزديک ترين خويشاوند شما بداند. 

  
سالمت روانی، فھرستی از اشخاصی به چشم می خورد که خويشاوند شما شناخته می شوند. معموال"، شخصی که در اليحۀ 

در باالترين رديف اين فھرست قرار می گيرد، نزديک ترين خويشاوند شما است. کارکنان بيمارستان می توانند جزوه يی به 
وند شما در ارتباط با مراقبت و درمان شما بعھده دارد، بخوبی شما بدھند که اين موضوع و حقوقی را که نزديک ترين خويشا

  توضيح می دھد. 
  در مورد پروندۀ شما، به ما گفته شده است که نزديک ترين خويشاوند شما شخص زير است:
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يا يکی ديگر از اعضاء کادر  اگر نمی خواھيد اين شخص، نسخه يی از اين جزوه را دريافت نمايد، لطفا" به پرستار خود
 بيمارستان، اطالع دھيد.

  
  

  تغيير نزديک ترين خويشاوند

اگر فکر می کنيد اين شخص برای نزديک ترين خويشاوند شما بودن مناسب نيست، می توانيد برای برگزاری دادگاه استانی 
يد. کارکنان بيمارستان می توانند جزوه يی که اقدام نماييد تا شخص ديگری را به عنوان نزديک ترين خويشاوند شما تعيين نما

  اين مطلب را بخوبی توضيح داده است به شما ارائه نمايد. 
  
  

  نامه ھای شما

کليۀ نامه ھايی که در ھنگام بستری شدن در بيمارستان برای شما ارسال می شوند به شما تحويل داده خواھند شد. شما می 
اند نمی خواھند از شما نامه يی دريافت کنند، نامه بنويسيد. کادر بيمارستان می تواند توانيد به ھر کسی بجز کسانی که گفته 

  نامه ھای ارسالی برای اشخاص مذکور را متوقف نمايد.
  

  شماره ُکد ارجاع

يک ُکد ارجاع وجود دارد که توصيه ھايی دربارۀ اليحۀ سالمت روانی و رفتار با بيماران دارای اختالل ذھنی، به کادر 
يمارستان می دھد. ايشان بايد ھنگام تصميم گيری دربارۀ مراقبت از شما، توصيه ھای اين ُکد را در نظر بگيرند. درصورت ب

  تمايل می توانيد درخواست کنيد نسخه يی از اين ِکد را ببينيد. 
 

  چگونه می توانم شکايت کنم؟

بيمارستان شکايت کنيد، لطفا" با يکی از اعضاء کادر اگر قصد داريد دربارۀ ھر چيز مربوط به مراقبت و درمان شما در 

بيمارستان صحبت کنيد. ممکن است آنان بتوانند مشکل را حل کنند. ھمچنين می توانند اطالعاتی دربارۀ مراحل و طرزالعمل 

يل محلی ناميده می شکايت از بيمارستان مسئول به شما بدھند که با استفاده از آن می توانيد شکايت خود را از طريق آنچه تحل

  شود، طبقه بندی نماييد. ھمچنين می توانند اشخاص ديگری را به شما معرفی کنند که در تھيۀ شکايتنامه به شما کمک نمايند.

  

در صورتی که احساس نمی کنيد مراحل و طرزالعمل شکايات بيمارستان کمکی به شما بکند، می توانيد به يک کميسيون 

اين کميسيون بر چگونگی استفاده از اليحۀ سالمت روانی نظارت می کند، تا مطمئن گردد اين اليحه  مستقل نيز شکايت کنيد.

بدرستی به کار می رود و اينکه بيماران در طول مدت بستری شدن در بيمارستان، بطور مناسبی تحت مراقبت قرار می 

  ح می دھد چگونه با اين کميسيون تماس بگيريد.گيرند. کارکنان بيمارستان می توانند جزوه يی به شما بدھند که توضي
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  کمک و اطالعات بيشتر

اگر در مورد مراقبت و درمان شما مسئله يی مبھم باقی مانده است، يکی از کارکنان به شما کمک خواھد نمود. در 

ريد که در اين جزوه به صورتی که ھر مطلب يا نکته يی در اين جزوه برای شما قابل درک نيست يا پرسشھای ديگری دا

  آنھا پاسخ داده نشده است، لطفا از يکی از اعضاء کادر بيمارستان درخواست کنيد برای شما توضيح دھد. 

 اگر نسخۀ ديگری از اين جزوه برای شخص ديگری نياز داريد، لطفا" درخواست نماييد يک نسخۀ ديگر به شما داده شود.

 


