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KORUYUCULUK
(1983 Ruh Sağlığı Yasası, Bölüm 7)
1. Hasta Adı
2. Koruyucunuzun
2.1 Adı

2.2 Adresi

2.3 Telefon numarası

3. Sorumlu yerel sosyal servis
yetkiliniz

Koruyuculuk nedir?
1983 Ruh Sağlığı Yasasının 7. bölümüne göre, iki doktor bu ihtiyacı belirtmiş ise zihinsel
hastalığı olan kişilere yardımcı olmak üzere bir koruyucu tayin edilebilir.
Koruyucunuz yerel sosyal servis yetkiliniz ya da sosyal servis yetkilisi tarafından atanmış
başka biri olabilir. Eğer koruyucunuz sosyal servis yetkilisi değil ise “özel koruyucu” olarak
adlandırılır.
Koruyucunuzun size şunları söyleme yetkisi vardır:
– nerede yaşamanız gerektiği
– tıbbi tedavi, iş, eğitim ya da öğretimle ilgili belirlenmiş yer ve tarihlerde
buluşmalara katılmanız
– doktor ya da başka birinin sizi görmesine izin vermeniz.
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Neden bir koruyucuya ihtiyacım var?
İki doktor sizin zihinsel hastalığınızdan ötürü toplumda yaşamak için yardıma ihtiyacınız
olduğuna ve hem kendi sağlığınız hem de diğer insanları korumak için bir koruyucuya
ihtiyaç duyduğunuza karar verdi.

Bu ne kadar sürer?
Koruyuculuk ilk etapta altı ay sürer.
Altı ay sonunda ya da ileriki yıllarda eğer sorumlu klinik tedavi uzmanınız ya da atanmış
tıbbi refakatçiniz bunu gerekli bulursa koruyuculuğunuz tekrarlanabilir. Bu durumu sizinle
zamanı gelince konuşacaklardır.
Sosyal servis yetkilisi, sorumlu klinik tedavi uzmanınız olan doktora ya da başka birine
koruyucuya tekrar ihtiyacınız olup olmadığını sorar. Eğer özel bir koruyucunuz varsa bu
işlem “atanmış tıbbi refakatçi” adını verdiğimiz bir doktor tarafından yapılacaktır.

Başvuru hakkım var mı?
Eğer daha fazla koruyucu almak istemiyorsanız koruyucunuzla, sosyal görevlinizle,
sorumlu klinik tedavi uzmanınızla ya da atanmış tıbbi refakatçinizle konuşmalısınız.
Ayrıca sosyal servis yetkilisine koruyuculuğunuzu sona erdirmesi için yazabilirsiniz. Bir
sosyal servis yetkilisi hala koruyucuya ihtiyacınız olup olmadığına karar vermeden önce
sizinle konuşmak isteyebilir.
Ayrıca en yakın akrabanız sosyal servis yetkilisine yazıp koruyuculuğunuzu sona
erdirebilir. Bu broşür en yakın akrabanızın kim olduğunu açıklamaktadır.
Ayrıca Jüriye daha fazla koruyucu istemediğinize dair başvuru yapabilirsiniz.

Jüri nedir ve ne yapar?
Jüri sizin hala koruyucuya ihtiyacınız olup olmadığına karar veren bağımsız bir heyettir.
Sizinle ve sizi tanıyan personelle bir toplantı yapacaklardır. Bu toplantı “duruşma” olarak
adlandırılır. Eğer isterseniz başka bir kimsenin de duruşmaya gelip size yardımcı olmasını
talep edebilirsiniz. Duruşma öncesi Jüri üyeleri sizin ve koruyuculuğunuz hakkındaki
raporları okuyacaklardır. Jüri üyelerinden biri ayrıca sizinle konuşmaya gelecektir.

Jüriye ne zaman başvurabilirim?
Jüriye koruyuculuğunuzun ilk altı ayı boyunca herhangi bir zamanda bir defa
başvurabilirsiniz. Sonra diğer altı ay süresince bir defa ve koruyuculuğunuz hala devam
ederse yılda sadece bir defa başvurabilirsiniz.
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Eğer Jüriye başvurmak istiyorsanız şu adrese yazın:
The Tribunals Service
PO BOX 8793
5th Floor
Leicester
LE1 8BN

Tel. 0845 2232022

Bir avukattan Jüriye yazmasını ve duruşmaya gelip size yardımcı olmasını talep
edebilirsiniz.
Sosyal servis yetkilinizde ve Baroda bu konuda uzman avukatların listesi mevcuttur.
Bunun için avukata ödeme yapmanıza gerek yoktur. Ücretsiz Avukat Sağlama yöntemiyle
ücretsizdir.

En yakın akrabanızı bilgilendirmek
Bu broşürün bir kopyası da Ruh Sağlığı Yasasında en yakın akrabanız olarak belirlenen
kişiye verilecektir.
Ruh Sağlığı Yasasında akrabalarınızın kimler olduğuna dair bir liste bulunmaktadır.
Normal olarak o listenin en başındaki kişi sizin en yakın akrabanızdır. Sosyal servis
yetkiliniz size bu konuyu açıklayan ve bakım ve tedaviniz esnasında en yakın akrabanızın
haklarını belirten bir broşür verebilir.
Sizin durumunuzda en yakın akrabanız olarak bize verilen isim:

Eğer bu kişinin broşürün bir kopyasını almasını istemiyorsanız koruyucunuza, sosyal
görevliye ya da size bu broşürü veren kişiye söyleyin.
Eğer bu kişinin en yakın akrabanız için uygun kişi olmadığını düşünüyorsanız başka birinin
en yakın akrabanız olarak değerlendirilmesi için Yerel Mahkemeye başvurabilirsiniz.
Sosyal servis yetkiliniz size bu konuyu açıklayan bir broşür verebilir.

Uygulama Kuralı
Sizin bakımınızla ilişkili insanlara Ruh Sağlığı Yasası hakkında yol gösteren bir Uygulama
Kuralı vardır. Bakımınız konusunda karar verirken Kuralı göz önünde bulundurmak
zorundadırlar. Eğer isterseniz Kuralın bir kopyasını isteyebilirsiniz.
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Ek yardım ve bilgi
Eğer bakımınız hakkında anlamadığınız herhangi bir şey varsa lütfen koruyucunuza,
sosyal görevlinize ya da bakımınızla ilgilenen başka birine danışın. Eğer bu broşürde
anlamadığınız bir yer ya da bu broşürde cevaplanmamış sorularınız varsa lütfen bu
kişilere danışın.
Eğer başka biri için bu broşürü temin etmek isterseniz lütfen söyleyin.
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