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GLOBA
(1983 m. psichinės sveikatos įstatymo 7 skyrius)
1. Paciento vardas ir pavardė
2. Jūsų globėjo
2.1 vardas, pavardė

2.2 adresas

2.3 telefono Nr.

3. Atsakingoji socialinių paslaugų
įstaiga

Kas yra globa?
Pagal 1983 metų psichinės sveikatos įstatymą, remiantis dviejų gydytojų
rekomendacijomis psichikos sutrikimų turintiems asmenims prižiūrėti gali būti paskirtas
globėjas.
Jūsų globėju gali būti vietinė socialinių paslaugų įstaiga arba tokios įstaigos patvirtintas
asmuo. Jei jūsų globėjas ne socialinių paslaugų įstaiga, toks globėjas vadinamas privačiu.
Jūsų globėjas turi juridinius įgaliojimus nurodyti jums:
– kur gyventi;
– nustatytoje vietoje ir nustatytu laiku dalyvauti paskirtuose susitikimuose dėl
gydymo, darbo, švietimo ar mokymo;
– leisti su jumis susitikti gydytojui arba kitokiam įvardytam asmeniui.
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Kam man reikia globėjo?
Dviejų daktarų manymu, jums reikia padėti gyventi bendruomenėje, nes turite psichikos
sutrikimą ir jums reikia globėjo, kuris rūpinsis jūsų gerove arba saugos nuo jūsų kitus
asmenis.

Kaip ilgai tai truks?
Iš pradžių globa trunka iki pusės metų.
Jūsų globa gali būti pratęsta papildomam pusės metų laikotarpiui, vėliau – vieneriems
metams ir t.t., jei už jus atsakingas gydytojas praktikas arba jūsų nurodytas gydytojas
mano, kad to reikia. Tai su jumis jie aptars kiekvieno laikotarpio pabaigoje.
Už jus atsakingas gydytojas praktikas yra daktaras arba kitoks asmuo, kurio vietinė
socialinių paslaugų institucija paprašė pasakyti, ar jums vis dar reikia globėjo. Jei turite
privatų globėją, šią procedūrą atliks daktaras, vadinamas jūsų „nurodytu gydytoju“.

Ar galiu prieštarauti?
Jei norite atsisakyti globos, tai turėtumėte aptarti su savo globėju, socialiniu darbuotoju, už
jus atsakingu gydytoju arba jūsų nurodytu gydytoju.
Be to, galite raštu paprašyti socialinių paslaugų įstaigos nutraukti jums skirtą globą. Prieš
priimant sprendimą dėl to, ar jums reikalingas globėjas, su jumis gali susisiekti socialinių
paslaugų įstaigos atstovai.
Jūsų artimiausias giminaitis gali nutraukti jums teikiamą globą raštu kreipdamasis į
socialinių paslaugų įstaigą. Šiame lankstinuke paaiškinama, kas yra jūsų artimiausias
giminaitis.
Be to, prašymą dėl globos nutraukimo galite pateikti ir tribunolui.

Kas yra tribunolas ir kas nutinka jo metu?
Tribunolas – tai nepriklausoma komisija, galinti spręsti dėl to, ar jums dar reikalingas
globėjas. Ji susitiks su jumis ir su jus pažįstančiu ligoninės personalu. Toks susitikimas
vadinamas „posėdžiu“. Jei norite, galite paprašyti, kad kas nors dalyvautų posėdyje ir jums
padėtų. Prieš posėdį tribunolo nariai perskaitys ligoninės ataskaitas apie jus ir jūsų globą.
Be to, su jumis kalbėsis vienas tribunolo narių.

Kada galiu kreiptis į tribunolą?

G-7-2

INFORMACIJA PACIENTUI

G-7

Į tribunolą kreiptis galite kartą per pirmuosius šešis savo globos mėnesius. Po to dar kartą
galite kreiptis antruoju šešių mėnesių laikotarpiu ir dar vėliau – kartą kiekvienais jūsų
globos metais.
Tribunolui rašyti galite adresu:
The Tribunals Service
PO BOX 8793
5th Floor
Leicester
LE1 8BN

Tel. 0300 123 2201

Galite prašyti advokato kreiptis į tribunolą ir padėti jums per posėdį. Jus aptarnaujanti
socialinių paslaugų įstaiga ir teisės draugija turi šios srities advokatų sąrašą. Už tokią
advokato pagalbą jums nereikės mokėti. Pagal teisinės pagalbos planą, tokia pagalba yra
nemokama.

Kaip pranešti jūsų artimiausiam giminaičiui
Vienas šio lankstinuko egzempliorius bus pateiktas asmeniui, kuris pagal psichinės
sveikatos įstatymą yra laikomas jūsų artimiausiu giminaičiu.
Psichinės sveikatos įstatyme pateikiamas sąrašas asmenų, kurie traktuojami kaip jūsų
giminės. Paprastai šio sąrašo viršuje esantis žmogus ir yra jūsų artimiausias giminaitis.
Jus aptarnaujanti socialinių paslaugų įstaiga gali pateikti jums lankstinuką, kuriame visa tai
paaiškinama ir išdėstomos jūsų artimiausiojo giminaičio teisės jūsų priežiūros ir gydymo
požiūriu.
Jūsų atveju mums pranešta, kad jūsų artimiausias giminaitis yra:

Jei nenorite, kad šiam asmeniui būtų įteiktas lankstinukas, prašome apie tai pranešti savo
globėjui, socialiniam darbuotojui arba asmeniui, kuris davė jums šį lankstinuką.
Jei manote, kad šis asmuo netinka būti jūsų artimiausiu giminaičiu, galite kreiptis į
apygardos teismą su prašymu jūsų artimiausiu giminaičiu laikyti kitą asmenį. Jus
aptarnaujanti socialinių paslaugų įstaiga gali pateikti jums lankstinuką, kuriame aprašoma
ši procedūra.

Praktikos kodeksas

G-7-3

INFORMACIJA PACIENTUI

G-7

Egzistuoja praktikos kodeksas, informuojantis jus prižiūrinčius asmenis apie psichinės
sveikatos įstatymą. Priimdami sprendimus dėl jūsų priežiūros, tokie asmenys privalo
vadovautis kodekso nuostatomis. Jei pageidaujate, jūs taip pat galite paprašyti gauti šio
kodekso egzempliorių.

Daugiau pagalbos ir informacijos
Jei kažko nesuprantate apie jūsų priežiūrą, kreipkitės į savo globėją, socialinį
darbuotoją arba jus prižiūrintį kitą asmenį. Prašome kreiptis į šiuos asmenis, jei
nesuprantate kurių nors šiame lankstinuke išdėstytų dalykų arba jei turite daugiau
klausimų, į kuriuos neradote atsakymo šiame lankstinuke.
Galite paprašyti dar vieno lankstinuko, jei norite jį duoti kitam asmeniui.

Nuo psichikos sveikatos centro nepriklausomo patikėtinio pagalba
Turite teisę naudotis nuo psichikos sveikatos centro nepriklausomo
paciento patikėtinio paslaugomis, jei to pageidaujate. Šie patikėtiniai
nėra priklausomi nuo asmenų, susijusių su Jūsų priežiūra.
Jie gali padėti gauti informaciją apie Jūsų priežiūrą ir gydymą, kodėl
esate laikomi ligoninėje, ką tai reiškia ir kokios yra Jūsų teisės. Jie
gali ateiti susitikti su Jumis ir padėti Jums suprasti tai, ką Jums sakė
su Jūsų priežiūra ir gydymu susiję asmenys. Jei pageidaujate, jie gali
padėti Jums pasikalbėti su šiais žmonėmis arba gali pakalbėti su jais už
Jus. Jie taip pat gali padėti Jums specialiosios jurisdikcijos teismo
klausimais.
Galite ir patys susisiekti su nuo psichikos
nepriklausomų patikėtinių paslaugų tarnyba.

sveikatos

įstaigos

Čia turėtų būti telefonas, kuriuo galėtumėte skambinti,
susisiekti su paramos tarnyba ir konfidencialiai pasikalbėti
Galite paklausti įstaigos personalo, kur yra šis telefonas.

norėdami
su jais.

Paramos tarnybos telefono numeris yra:
.......................................
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