
 PATIENT INFORMATION S5(2)

 د هغه پخواني ناروغانو توقيف چه په روغتون کي دي 
 ) برخه5) 2(اليحه  د دماغي روغتيا 1983د (
 

 د ناروغ نوم .1      

د هغه کس نوم چه ستاسو  عالج  صالحيت .2      
 لري  

 

 م؟ ړولي زه نشم کوالي چه دغه روغتون  ترک وک

وک چه ستا د څي ددي دپاره هغه ږ برخه الندي په دغه روغتون کي ساتل کي5) 2( ترروغتيا د اليحه د دماغي 1983تاسو د 
 د هغه مرستيال، فکر کوي چه تاسو يوه دماغي ناروغي لري او تاسوصرورت لري چه په عالج صالحيت لري، او يا

 . روغتون کي پاته شي
 

اي ته ځ يوه تصميم ونيسي کله چه ستاسو صالحيتدار شخص کوم ی ک چه وکوالي شي په هغه وختی دَ مرستيالَ  هغه کس
  .  تللي وي

 

 زه دلته  يم؟ موده بهومره څ

تاسو  چه اياي ړدوي فيصله وکونيول شي او رانو تر کتني الندي ټاکډدوو  د وڅتري ږ د پاره ساتل کيتوساع 72تاسو دلته  د 
  .پاته شي کي پوري روغتون ده مودي ږاوچه تر لري ضرورت دي ته 

 
  . متخصص له خوا وکتل شيروغتيا دماغي  دهمداراز کيداي شي چه تاسو د يوه قبول شوي

ه ليدلي وي چه هغه ته په دي ړه زده کګير ماهرانه توډ متخصص هغه کس دي چه هغه په غتيا دماغي رو ديو قبول شوي
  .ته ضرورت دي چه په روغتون کي پاته شيناروغ خه څي چه ايا اضافه له دي ړفيصله کي مرسته وک

 
حيت شخص او يا د هغه ي بغير د دي نه چه ستاسو د عالج با صالړپه جريان کي بايد روغتون  ترک نه کمودي  يتاسو د دغ

ولي شي، ځرګرا  کارکونکي تاسو شيړي چه والړکه چيري تاسو کوشش وک . مرستيال ، تاسو ته ووايي چه تاسو کوالي شي
 .  يږل کيړي ، تاسو بيرته راوړ ترک ک روغتوناو که چيري تاسو

 
روغتون کي په ي د يوه نرس په واسطه  الندي برخ5)4( تر يد اليح  کي د دماغي روغتياکه چيري تاسو د پخوا په روغتون

يوه برخه حساب ساعتو  72د وي چه تاسو په روغتون کي مخ کي ساتل شوي مودي ، پس له دي نه هغه ويساتل شوي 
 . يږکي
 

  :يږ ساعت داسي ختمي72ستاسو په قضيه کي 
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 :هټني :وخت

به بيا  ي؟ږه  کيڅ

دپاره په دي مودي ږيوي اوي چه تاسو ضرورت لري چه د ړي فيصله وک ،  امکان لري چه دوياکترانو  تاسو  وکتلډکله چه 
 وڅ متخصص کيداي شي چه تاسو ته ووايي چه ولي او د ر او يو قبول شوي د دماغي روغتيااکتډيو  . روغتون کي پاته شي

که چيري . ي ږ کيهڅوروسته به ي چه تاسو ته ووايي چه ږنشريه ورکول کيبله تاسو ته . مده پوري دغه احتمال وجود لري
ه ګرنڅستا سره خبري کوي چه ) ي ړاو يا د کارکونکو بل غ( ي چه تاسوضرورت نلري چه پاته شي، دوي ږدغه فيصله کي

  .سره وشينور مرسته تاسو 
 

  تر ختميدو پوري ، تاسو ازاد يي چهونو ساعت72 ويلي چه په روغتون کي پاته شي البته د ته چا نه دسکه چيري  تاسو 
ي چه په روغتون کي د يوه دواطلب ناروغ ړي چه تاسو غواړالکن تاسو کوالي شي چه فيصله وک .ي ړ ترک کتونروغ

ي ، لطفَا د مخه تاسو د کارکونکو د ړ ترک ک روغتون په پاي کيو ساعت72ي چه د ړ که چيري تاسووغوا .غوندي پاته شي
 . ي ړي سره خبري وکړيوه غ

 

 ايا زه درخواست کوالي شم؟

پاته شي،  تاسونشي کي  و نلري چه تاسو ضرورت لري چه اوس روغتون  هم موافقه ددي سره  حتي که چيري تاسو.يه
 . يړي درخواست وکږ برخه الندي په روغتون کي ساتل کي5)2( په مقابل کي چه تاسو تر ي  فيصليکوالي د هغ

 

 ي؟ږه عالج ماته ورکول کيڅ

هغه عالج چه  .  لري تاسو ته وايي  درتهکي چه دوي فکر کوي چه ته ضرورتد روغتون کارکونکي د هغه عالج په باره 
 تشريح شي ،  هغه عالج  به ، هغه چه تاسو تهو شرايطوخاصپه ي ځيوا . ي ړي تاسو حق لري چه هغه  رد کړتاسو نه غوا

 . ي ږکيدرکول  نلري  تاسو ته  همچه تاسو د هغه سره موافقه
 

 يږقريبان وپوهيي چه ستاسي نژدي ړاجازه ورک

 .ي چه د دماغي روغتيا مقررات ووايي چه دغه ستاسو نژدي قريب ديږ يوه کاپي هغه کس ته ورکول کييد دغه نشري
 
 په لست کي ي، هغه شخص چولډپر طبعي  .   لست دي چه کوم کسان ستاسو قريبان ديروغتيا په اليحه کي يو دماغي د

ي چه دغه  ړ کوالي شي چه تاسو ته يوه نشريه ورکيد روغتون کارکونک .يږکينل ګلري هغه ستاسو  نژدي قريب يتوب ړلوم
 .ه حقوق لريڅي چه ستاسو نژدي قريبان ستاسو د مواظبت او اعالج په ارتباط ړتشريح ک

 
 

      

 
ته ي ړلي يوه غډرکونکي  نرس او يا د کايي، لطفًا خپلړي يوه کاپي نشريه تر السه وکړي چه دغه سړکه چيري تاسو نه غوا

 .  ووايي
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 ستاسو د نژدي قريبان بدلول

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
  . يړکي چه هغه وکوالي شي ستاسو د نژدي قريب په عوض چلند وړمحل په محکمه کي د يو بل کس دپاره درخواست وک

  . چه په هغه کي دغه تشريح شوي دييړد روغتون کارکونکي کوالي شي چه تاسو ته يوه نشريه ورک
  

 ستاسو ليکونه

تاسو کوالي شي  . يږول ليکونه چه تاسو ته راغلي دي د هغه وخت نه چه تاسو په روغتون کي ئي تاسو ته ورکول کيټهغه 
 .ي ستاسو له خوا ليکونه واخليړخه چه دوي ويلي دي چه دوي نه غواڅ ي پرته له هغه کسانوږچه هر چا دپاره خط ولي

 .يږول کيډنځليکونه دغه خلک ته د روغتون د کارکنانو له خوا 
 

 د تمرين کود

په باره   او خلک ته د دماغي ناروغي درمان  يکونکو ته د دماغي روغتيا د اليحدلته د تمرين يوه کود دي چه د روغتون کار
ه ويلي دي کله چه دوي ستاسو د څکارکونکي مجبور دي چه کود ته تر کتني الندي ونيسي چه کود  .کويورکي مشوره 

، که چيري تاسو ه شيړد کتلو د پاره درکي چه د کود يوه کاپي ړوکتنه ښغوتاسو کوالي شي   . مواظبت په هکله تصميم نيسي
 . يړوغوا

 

 ه زه شکايت کوالي شم ؟ ګنڅ

او ړت ستاسو د مواظبت او عالج په  کي چي په روغتون کيني شيانو د سرته رسولو  په بارهځچه د ي ړکه چيري تاسو وغوا
 .ي ړ کحل کيداي شي چه دوي قادر وي چه موضوع  . يړي سره خبري وکړي ، لطفَا د کارکونکو د يوه غړ شکايت وکدي

کوالي شي  د وي، چه تاسو ړ کي معلومات ورکهمدا راز دوي کوالي شي چه تاسو ته د روغتون د شکاياتو د طريقي په باره
همدا رنکه دوي کوالي شي چه  .يږي چه د  داخلي حل په نامه ياديړکحل   الري ياستفادي  خپل شکايات د هغنه هغه 

 . يړي وکي خبري وکګ په باره کي چه  هغوي کوالي شي  ستاسو شکايت ته رسيدوني خلکځتاسوته د 
 

ي ، تاسو کوالي شي چه  ړمرسته وکسره  چه تاسو نه شي کوالي د روغتون د شکايات روش  چهه ړککه چيري تاسو احساس 
او ي ، ږه استفاده کيګرنڅ خهڅي اليحد کمسيون نظارت کوي چه د دماغي روغتيا  .يړ کي شکايت وک تهيوه مستقل کمسيون

خه چه دوي په روغتون څ د هغه وخت و ته ناروغانواو دغده ه استفاده شوي ګ په صحيح توي نهي چه دغړ ک حاصلاطمنان
ي چه ړ کوالي شي چه تاسوته يوه تشريح شوي نشريه ورکيد روغتون کارکونک . ه توجه شوي ديګکي دي  په صحيح تو

  .  يړارتباط پيدا کسره ه کمسيون ګرنڅ
  

 زيادتر مرستي او معلومات

پوه شوي، د کارکونکو  ياست ه تاسو په هغه  نه ني شيان ستاسو د مواظبت او عالج په باره کي دي  چځکه چيري دلته 
ي چه ستاسو د پاره ړوکتنه ښخه غوڅي ړلطفَا د کارکونکو د يوه غ . يړ مرسته وک سرهي کوشش کوي چه تاسوړيو غ

ني شيان په دغه نشريه کي ستاسو دپاره واضح نه وي او يا تاسو په هغه پوه نشي او يا که ځي که چيري ړتشريح  کي ې
  . ورکوي نه واب ځتنه لري چه دغه نشريه ښ پوهسو بلچيري تا

 
 .يړ يوه بل کاپي د يو بل چا دپاره ورکي نشرييي که چيري تاسو عالقمندي لري چه د دغړتنه وکښلطفَا پو
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