Вашите права на расправа во Трибуналот
Што е Трибунал за ментално здравје
Трибуналот за ментално здравје - Mental Health
Tribunal (Трибуналот) е формиран со Законот за
ментално здравје од 2014 година (Закон) за да
обезбеди независно надгледување на лицата на кои
им се укажува задолжително лекување и да ги намали
на минимум ограничувањата на правата на луѓето.
Трибуналот ги посетува службите за ментално
здравје за да одржи расправи. Исто така Трибуналот
спроведува расправи преку видео поврзување. Секое
одделение на Трибуналот има три члена: правник,
психијатар или регистриран лекар, и член на
заедницата.
Трибуналот одлучува дали на некој треба да му се
укаже задолжително лекување. Трибуналот мора да
биде задоволен дека сите критериуми за лекување
наведени во Законот се исполнети пред да издаде
налог за лекување (Treatment Order).
Исто така, Трибуналот може да одржи расправа за да
одлучи дали да одобри електроконвулзивно лекување
(ECT) во ограничен број околности.
Што е расправа во Трибуналот за ментално
здравје?
Расправа во Трибуналот е специјален состанок
заради
одлучување
дали
критериумите
за
задолжително лекување се исполнети во однос на
некое лице.
Имате право на праведна и навремена расправа
Трибуналот ги води расправите праведно и
навремено. Вие ќе бидете почитувани, вклучени и
ислушани за време на расправата. Вашето мислење е
важно.
Праведна расправа значи дека ќе ви бидат дадени
информациите кои Трибуналот ќе ги земе предвид и
ќе ви биде дадено доволно време пред расправата
за да се подготвите што сакате да кажете. Службата
за ментално здравје мора да ви го даде извештајот
за задолжително лекување (Compulsory Treatment
Report), подготвен од тимот што ве лекува, најмалку
48 часа пред расправата во Трибуналот. Освен во
случај да постојат специјални околности, вие исто
така имате право на пристап на информациите во
вашето клиничко досие најмалку 48 часа пред
вашата расправа.
Може да ви треба време за да организирате да ве
застапува правник или за некој да присуствува и ви
дава поддршка на расправата. Ако вие или вашето
лице за поддршка не можете да присуствувате на
расправата, може да се јавите на Трибуналот и да
побарате нов датум за расправа. Трибуналот ќе
направи сé што може за да излезе во пресрет на
вашето барање, но во Законот се наведени стриктни
временски ограничувања кога расправите мора да се
одржат и Трибуналот мора да ги почитува тие
временски ограничувања.

Имате право да присуствувате на расправата за
да го кажете вашето мислење
Вие имате право да присуствувате на расправата и да
го кажете своето мислење. Вие може да доведете,
негувател, роднина или пријател за да ве поддржат на
расправата. Вашите мислења, желби и потреби се
важни за Трибуналот при одлучувањето дали да
донесе налог за лекување или дали да одобри
ЕСТ. Ако одлучите да не присуствувате,
Трибуналот може да одржи расправа и донесе
решение во ваше отсуство.
Имате право на правник кој ќе ве застапува
Вие може да одлучите дали сакате или не сакате да
имате правник кој ќе ве застапува на расправата.
Victoria Legal Aid дава бесплатни правни совети и во
некои случаи може да ве застапува на вашата
расправа. Членовите на Трибуналот сепак ќе сакаат
да разговараат директно со вас, дури и кога ве
застапува правник.
Јавете се на Victoria Legal Aid на 1300 792 387 за
да видите како може да ви помогнат. Правници на
Victoria Legal Aid исто така редовно посетуваат
болници и некои комунални клиники за ментално
здравје.
Mental Health Legal Centre исто така може да даде
правни совети и услуги. Нивниот телефонски број е
9629 4422 и 1800 555 887 за повици од
внатрешноста.
Имате право да наименувате лице кое ќе добива
информации и ќе ви дава поддршка
Имате право да наименувате лице кое може да биде
ваш негувател, роднина или пријател што ќе добива
информации и ќе ви дава поддршка. Тоа лице се
нарекува „наименувано лице“ (Nominated Person).
Наименуваното лице може да ви помогне да ги
остварите вашите права и да ги пренесете вашите
погледи и желби. Тимот што ве лекува може да ви
даде информации како да наименувате „наименувано
лице“.
Имате право на Трибуналот
информации пред расправата.

да

му

дадете

На расправата може да го донесете Вашиот
извештај до трибуналот (Your Report to the
Tribunal) и вашата Однапред дадена изјава
(Advance Statement).
Вашиот извештај до трибуналот е образец што
може да ви помогне да му ги пренесете вашите
погледи на Трибуналот. Образецот ќе ви биде
пратен заедно со поканата за расправа, а можете да
го преземете и од интернет страницата на
Трибуналот.

Однапред дадена изјава е документ со кој ги
претставувате вашите желби во поглед на
лекувањето. Тимот што ве лекува мора да ги
разгледа вашите желби изразени во „однапред
дадената изјава“ кога ќе одлучува за вашето
лекување.

Имате право на помош од независен застапник
или посетител од заедницата

Имате право да бидат разгледани вашите
културолошки или други специфични потреби

Независно застапување за ментално здравје
(Independent Mental Health Advocacy - IMHA) е
бесплатна и независна услуга во доверба за луѓе
кои добиваат задолжително лекување во Викторија.
Застапниците на IMHA им помагаат на лицата кои
добиваат задолжително лекување да донесуваат
или учествуваат во донесувањето одлуки за нивните
процени, лекување и закрепнување.

Ако вам или на вашето лице за поддршка му треба
преведувач на расправата, ве молиме побарајте од
службата за ментално здравје да го извести
Трибуналот да го организира тоа. Преведувач може
да ви помогне вам, или на вашето лице за поддршка,
ефикасно да комуницирате на расправата. Вие нема
да платите за преведувачот. Ве молиме известете ја
службата за ментално здравје ако имате некои други
културолошки или специфични потреби
Имате право на приватност и доверливост
Расправите во Трибуналот се затворени за јавноста.
Тоа значи дека може да присуствуваат само лицата
кои ќе придонесат во расправата.
Членовите и персоналот на Трибуналот се законски
обврзани информациите за вас да ги чуваат во
доверба.
Имате право да барате писмено решение
Вие може да барате од Трибуналот да ви даде
писмено образложение за неговата одлука. Тоа се
вика Statement of Reasons (Изјава за причини).
Барање за издавање на Statement of Reasons мора
да биде поднесено написмено во рок од 20 работни
дена по вашата расправа.

За вашите права може да разговарате со независен
застапник (independent advocate) или со посетители
од заедницата (community visitors).

Телефон:
Електронска пошта:
Интернет страница:

1300 947 820
contact@imha.vic.gov.au
www.imha.vic.gov.au

Посетители од заедницата се луѓе кои ги
посетуваат службите за ментално здравје и може да
ви помогнат околу сите прашања, да обезбедат дека
добивате нега и поддршка со достоинство и
почитување, и да идентификуваат секое прашање
кое
предизвикува
загриженост.
За
повеќе
информации за посетителите од заедницата може
да се јавите на Канцеларијата на Јавниот застапник
(Office of the Public Advocate).
Телефон: 1300 309 337
Електронска пошта:
OPA_Advice@justice.vic.gov.au
Интернет страница:
http://www.publicadvocate.vic.gov.au
/our-services/community-visitors

Имате право на жалба

Имате право да се жалите

Вие може да поднесете барање до Трибуналот за
одржување расправа во секое време. На расправата
може да му објасните на Трибуналот зошто не треба
да ви се издаде налог (Order). Обрасците за
поднесување барање се на располагање во
службата за ментално здравје, а може да се
преземат и од интернет страницата на Трибуналот.
Вработените во болниците и клиниките може да ви
помогнат да го пополните образецот. Независен
застапник (advocate) или посетител од заедницата
(community visitor) исто така може да ви помогне да
го пополните образецот и да се подготвите за
расправата.

Началник за жалби во врска со менталното
здравје (Mental Health Complaints Commissioner MHCC) е независно тело за разгледување на жалби
во врска со менталното здравје, кое помага околу
проблеми или жалби за јавните служби за ментално
здравје.

Ако Трибуналот издаде налог за лекување
(Treatment Order) или налог за електроконвулзивно
лекување (ECT Order) вие може да поднесете
барање
до
Викторискиот
граѓански
и
административен трибунал (Victorian Civil and
Administrative Tribunal - VCAT) за преразгледување
на одлуката на Трибуналот. Вашето барање до
VCAT мора да биде поднесено во рок од 20 работни
дена по решението на Трибуналот.

Ако вашата повратна информација или жалба е во
врска со Трибуналот, член на Трибуналот или
вработен во Трибуналот, може да се јавите на
Трибуналот или да го пополните образецот за
повратни информации и жалби (Feedback
and
Complaints form) што може да се преземе од интернет
страницата на Трибуналот.

Victorian Civil and Administrative Tribunal (VCAT)
Телефон:

9628 9900
1300 079 413 (Бесплатно само за
повици од внатрешноста)
Електронска пошта:
vcat-hrd@vcat.vic.gov.au
Интернет страница:
www.vcat.vic.gov.au

Level 30, 570 Bourke Street, Melbourne Victoria 3000 Australia
T +61 3 9032 3200 F +61 3 9032 3223 T 1800 242 703 (бесплатно)
E mht@mht.vic.gov.au W mht.vic.gov.au

Телефон:

1800 246 054 (Бесплатни повици од
фиксни телефони) или 9032 3328
Електронска пошта:
help@mhcc.vic.gov.au
Интернет страница:
www.mhcc.vic.gov.au

Ако имате натамошни прашања за Трибуналот за
ментално здравје, ве молиме јавете ни се на:
Адреса:

Level 30, 570 Bourke Street
Melbourne, Victoria 3000
Телефон: 9032 3200 или 1800 242 703
(Бесплатни повици)
Електронска пошта:
mht@mht.vic.gov.au
Интернет страница:
www.mht.vic.gov.au
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