
 PATIENT INFORMATION S2 

  د ارزيابي دپاره بستر کولتون کيپه روغ

 ) برخه2 اليحه  د دماغي روغتيا 1983د (
 

 د ناروغ نوم .1      

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

 د روغتون نوم او برخه .3 

 

 ولي زه په روغتون کي يم؟ 

رانو تر کتني ټتاسو د دوه داک. يږ الندي په دغه روغتون کي ساتل کيی برخ2 تر یاليح د دماغي ناروغي د 1983تاسو د 
ستاسو د که ځ دماغي ناروغي لري او تاسو بايد په روغتون کي پاته شي هي او دوي فکر کوي چه تاسو يوږکيالندي معاينه 

ه تاسو ګرنڅه علت دي او څ نه کوي چي ستاسو د ناروغيړيڅ) ستاسود معالجي د پاره مسئول شخص(مواظبت مسئول کس 
  . مرسته کوالي شيسره 

 

 ؟پاته شم زه دلته  بهومره مدهڅ

 . يږ پوري ساتل کيوځ ور28ته تر تاسو دل
 

تاسو ته معالجي د پاره مسئول شخص  بغير د هغه نه چه ستاسو د  نه شي ترک  کواليايځدا په جريان کي تاسومودي د دغه 
شي، او که ولي ځرګراي کارکونکي تاسو ته ړ ترک کاي ځ دا ي چهړکه چيري تاسو وغوا . ووايي چه تاسو کوالي شي

 .  يږل کيړي وي تاسو بيرته راوړچيري تاسو ترک ک
 

، پس له دي نه هغه ياست الندي په روغتون کي ساتل شوي ي برخ4 تر اليحهکه چيري تاسو د پخوا نه د دماغي روغتيائي 
  . يږ يوه برخه حساب کيوځ ور28ي دي د ړ کهچه تاسو په روغتون کي مخ کي تيرموده 

 
 
 

       :هټني

S2-1 



 PATIENT INFORMATION S2 

 ي؟ږ  کيهڅ وروسته به

ي چه ستاسو روغتيا په کافي ړ کيداي شي چه تاسو ته ووايي که چيري دوي فکر وکمعالجي د پاره مسئول شخصستاسو د 
  . په جريان کي په هر وخت امکان لريوځ ور28دا  دغه  .  يړچه روغتون  ترک کشوي ده ه ښه ګتو
 

 په يرډو نه ځور 28 تاسو ضرورت لري چه د ي چهړ کوالي شي چه فيصله وکمعالجي د پاره مسئول شخصستاسو د 
 الندي ساتل ي برخ3تر  يسو په روغتون کي د دماغي روغتيا د اليحروغتون کي پاته شي، چه په دي صورت ممکن تا

، تاسو ته نور نشريه ه ته شوځکه چيري دغه رامن .لړخه د مخه وکڅ ختم و دځ ور28 و دغد هدوي بايد دغه فيصل . يږکي
  . ه معني لريڅ دغه په کي تشريح شوي چيچه ي ږورکول کي

 

 ي؟ږکي راکوله عالج ماته څ

ي تاسو ته د هر عالج په باره کي چه دوي فکر کوي چه ړغلي ډ او نور د کارکونکي معالجي د پاره مسئول شخصستاسو د 
  . يچه د دوي مشوري  ومنياست مجبور تاسي  کي وپه اکثر قضايا .  لري خبري کوي راتهتاسو ضرورت

 
که چيري کارکونکي  .(ECT)ورکولوعالج  کانټ   يني خاص عالج دپاره وجود لري، لکه د برقيځدلته مختلف مقررات د 

. يږکيدرکول ي چه تاسو يوه خاص عالج ته ضرورت لري، مقررات تاسو ته تشريح کوي او تاسو ته يوه بل نشريه ړفکر وک
  
 

 ايا زه درخواست کوالي شم؟

 . ي درخواست کوالي شيږ برخه الندي په روغتون کي ساتل کي2 په مقابل کي چه تاسو تر يفيصل تاسو د هغه هو
 

 . يړدرکترک کولو اجازت روغتون د ي چه تاسو ته د ړي، تاسو کوالي شي چه د روغتون د منيجرانو نه وغواړکه داسي وک
اص کميته دي چه د روغتون په د ننه کي فيصله  خلکو  يو خ هغود روغتون منيجران د . تاسو دغه  په هره وخت کوالي شي

 د ترک کولو د اجازه د فيصلي  د روغتوني چه تاسو سرهړدوي غوا . کوي چه ايا دغه خلک بايد په روغتون کي وساتل شي
  .يړخه د مخه خبري وکڅ
 

  :  د روغتون منيجرانو ته وليکيولډ الندي په تاسو کوالي شي چه
 

Princess Marina Hospital 
Upton  

Northampton 
NN5 6UH 

 
ي چه تاسو ته د روغتون د منيجرانو سره د ارتباط په ړتنه وکښغوخه څي ړيوه غلي ډاو يا تاسو کوالي شي چه د کارکونکي 

 . يړهکله مرسته وک
 

ته د ي چه تاسو ړستاسو نژدي قريبان هم کوالي شي چه د روغتون د منيجرانو دپاره خط وليکي چه ووايي چه دوي غوا
که چيري  . وک ستاسو نژدي قريبان ديڅدغه نشريه زيادتر تشريح کوي چه  .   ل شيړروغتون د ترک کولو اجازه ورک

ي چه ړ په جريان د ترک کولو اجازه ورکو ساعت72ستاسو نژدي قريبان دغه کارکوي، د روغتون منيجران بايد تاسو ته د 
ان دپاره او د نورو د خلکو ځدوي ته ووايي چه دغه کيداي شي ستاسو د خص معالجي د پاره مسئول ش  دبغير د هغه نه ستاسو

مياشتي  ږ شپبيا نوري ته شوه، ځکه چيري دغه رامن .يږدپاره خطرناک وي که چيري تاسو ته د ترک کولو اجازه ورکول کي
 ترک  روغتوني چه تاسوړوا ته بيا ووايي چه دوي غو چه ستاسو نژدي قريبان قادر وي چه د روغتون  منيجرانپه کار دي

 .   يږي، که چيري تاسو تراوسه پوري هم په روغتون کي ساتل کيړک
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ده مده دپاره په ږچه تاسي د يوه اوي ړچي فيصله وکي ړتنه وکښوغخه څاه ګهمدا راز تاسو کوالي شي چه د محکمي داد
و د پاته کيدو د مودي په ځ ور28کي د  روغتون تنه پهښخه دا غوڅ محکمي تاسو کوالي شي چه . روغتون کي پاته نشي

 . يړو کي وکځ ور14يوړلوم
 

 ي؟ږه پيشيڅه شي دي او څاه ګد محکمي داد

شي چه روغتون  ترک ل ړدرکي چه ايا تاسو ته بايد اجازه ړيصله وک فاه يو مستقل هيئت دي چه کوالي شي ګد محکمي داد
دغه مجلس د  . نانو سره چه تاسو وپيژني يو مجلس ونيسيکيداي شي چه دوي ستاسو سره او د روغتون د کارک .   يړک

 تاسو د اوريدلود ي چه دوي ړوشتنه وکغ کسانو ته  ويني نورځتاسو کوالي شي چه  .يږپه نامه يادي مچلس تاسو سره ًاوريدًل 
 مواظبت په باره کي ي ستاسو دړاه غګد اوريدلو نه د مخه، د محکمي د داد .يړ ته راشي، که چيري تاسو وغواي لپاره مرستد

خه يوه کس کيداي شي چه راشي او تاسو سره خبري څد جملي و ړغاه د ګد محکمي داد .لوليد روغتون له خوا راپورونو  
  . يړوک
 

 : وليکيادرس 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   2232022 0845 :تيلفون 

 
تر اوريدلو پوري مرسته سره ي چه محکمي ته ستاسو دپاره وليکي او تاسو ړخه پوشتنه وکڅتاسو کوالي شي چه د يوه وکيل 

  .يړوک
مجبور نه يي چه د مرستي د تاسو  . وک په دغه کي متخصص ديڅولني  د وکيالنو يو لست لري چه ټ د  حقوقي روغتون او

 . دغه د قانوني مرستي د پالن په اساس چارج نلري او مفت دي . يړپيسي ورکته يوه وکيل پاره 
 

 يږي چه ستاسي نژدي قريبان وپوهيړاجازه ورک

 . ووايي چه دغه ستاسو نژدي قريب ديي چه د دماغي روغتيا اليحهږد دغه نشريه يوه کاپي هغه کس ته ورکول کي
 
، هغه شخص چه ولډپر طبعي   .  د خلکو يوه لست دي چه کوم کسان ستاسو قريبان ديکي اليحه  په دماغي روغتيا د ه دلت

 کوالي شي چه تاسو ته يوه نشريه د روغتون کارکونکو .يږنل کيګ خهڅو  هغه ستاسو  نژدي قريبانليکل شوي په لست کي 
 .ه حقوق لريڅبان ستاسو د مواظبت او اعالج په ارتباط چه ستاسو نژدي قريشوي  تشريح په هغه کيي چه ړورک

 
 

      

 
ته ي ړلي بل غډي، لطفًا خپل نرس او يا د کارکونکي ړ تر السه کي نشري دي يوه کاپيړي چه دغه سړکه چيري تاسو نه غوا

 .  ووايي
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 ستاسو د نژدي قريبان بدلول

 دي، تاسو کوالي شي چه د مربوطه  نهيړنژدي قريبانو په حيث يو مناسب سکه چيري تاسو فکر  کوي چه دغه ستاسو د 
  . يړي چه هغه وکوالي شي ستاسو د نژدي قريب په عوض چلند وکړمحل په محکمه کي د يو بل کس دپاره درخواست وک

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

 تاسو ليکونهس

تاسو کوالي شي  . يږکيدرکول ول ليکونه چه تاسو ته راغلي دي د هغه وخت نه چه تاسو په روغتون کي ئي تاسو ته ټهغه 
 .ي ستاسو له خوا ليکونه واخليړخه چه دوي ويلي دي چه دوي نه غواڅي پرته له هغه کسانو ږچه هر چا دپاره خط ولي

 .يږول کيډنځله خوا کونکو کار ته د روغتون د و خلکوليکونه دغ
 

 د تمرين کود

 په باره کي ي د دماغي روغتيا د اليح چي د دماغي ناروغي درمان کوينکو تهون کارکوغتدلته د تمرين يوه کود دي چه د رو
ه ويلي دي کله چه دوي ستاسو د مواظبت په څکارکونکي مجبور دي چه کود  تر کتني الندي ونيسي چه کود  .مشوره ورکوي 

 . يړ، که چيري تاسو وغوايړد کتلو د پاره درکي چه د کود يوه کاپي ړوشتنه وکغ چهتاسو کوالي شي  . کله تصميم نيسيه
 

 ه زه شکايت کوالي شم ؟ ګنڅ

وند ړاستاسو د مواظبت او عالج په کي چي په روغتون کي ني شيانو د سرته رسولو  په باره ځي چه د ړکه چيري تاسو وغوا
حل  چه موضوع وکوالي شيکيداي شي چه دوي  . يړي سره خبري وکړ ، لطفَا د کارکونکو د يوه غيړ شکايت وکدي،
 کوالي وي، چه تاسوړرکدهمدا راز دوي کوالي شي چه تاسو ته د روغتون د شکاياتو د طريقي په باره کي معلومات   .يړک

همدا رنکه دوي کوالي شي  .يږي حل په نامه ياديي چه د  داخلړکحل   الري ياستفادي  خپل شکايات د هغنه په شي  د هغه 
 . يړي وکي خبري وکګ په باره کي چه  هغوي کوالي شي  ستاسو شکايت ته رسيدوني خلکځچه تاسوته د 

 
ي ، تاسو کوالي شي چه ړمرسته وکسره  چه تاسو نه شي کوالي چه د روغتون د شکايات روش هړګکه چيري تاسو احساس 

ي ، ږه استفاده کيګرنڅ خهڅي اليحد کمسيون نظارت کوي چه د دماغي روغتيا  .يړشکايت وکه الري ليوه مستقل کمسيون د 
خه چه دوي په څهغه وخت ته له  ناروغان وه استفاده شوي  او دغګ په صحح توخهڅتر السه کوي چي دغو مقرراتو اطمنان 

ي ړدرک شي چه تاسوته يوه تشريح شوي نشريه  کوالييد روغتون کارکونک . دهه شوي ه توجګروغتون کي دي  په صحح تو
  .  يړارتباط پيدا کسره ه کمسيون ګرنڅچه 

  

 زيادتر مرستي او معلومات

پوه شوي، د کارکونکو  ياست چه تاسو په هغه کي نه وي  سو د مواظبت او عالج په باره کي ني شيان ستاځکه چيري دلته 
ي ېي چه ستاسو د پاره ړوشتنه وکغ خه څ يړَا د کارکونکو د يوه غلطف . يړ مرسته وکتهتاسوسره ي کوشش کوي ړيو غ

پوه نشي او يا که تاسي په هغه ني شيان په دغه نشريه کي ستاسو دپاره واضح نه وي او يا ځي که چيري ړتشريح  ک
  . ورکوي نه واب ځتنه لري چه دغه نشريه ښ پوهچيري تاسو بل

 
 .يړ يوه بل کاپي د يو بل چا دپاره ورکي نشرييدي لري چه د دغي که چيري تاسو عالقمنړتنه وکښلطفَا پو
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