
معلومات إىل من يتلىق الرعاية وفق قانون الرعاية النفسية القرسية.

الرعاية النفسية 
القرسية



اإلجراءات القرسية
يف حال تسببت بتصعيب الرعاية عىل املرىض اآلخرين 
بشلك كبري، مفن املمكن وضعك يف ماكن معزول. وقد 
يعين ذلك أننا لن نحمس لك مبغادرة غرفتك أو أن نقفل 
عليك الباب. والطبيب االستشاري هو الذي يتخذ القرار 
بذلك، ويرسي ملدة 8 ساعات حكّد أقىص. ومن املمكن 
إلجراء  فرصة  أواًل  ُتعىط  أن  بعد  ولكن  العزل،  متديد 

مقابلة مع الطبيب االستشاري والتحّدث معه.

يف حال وجود احمتال أن تؤذي نفسك أو اآلخرين، مفن 
املمكن اللجوء إىل إجراءات قرسية أخرى. وقد يعين ذلك 
تثبيتك بالرسير لفرتة قصرية باستخدام أحزمة يك ال تؤذي 
نفسك أو تؤذي اآلخرين. ويتطلب ذلك قرارًا من الطبيب 
 4 تتجاوز  ال  لفرتة  بالرسير  تثبيتك  االستشاري. وميكن 
ساعات، وجيب أن يتواجد معك أحد العاملني طيلة الوقت. 
املمكن  السيطرة عندئذ، مفن  الوضع حتت  يكن  وإذا مل 
متديد فرتة تثبيتك بالرسير، ولكن بعد أن تلتيق بطبيب 
استشاري وتتحدث معه. وهناك إجراء آخر، وهو تفتيش 
املالبس. واهلدف منه هو عدم المساح بإدخال أي يشء 

إىل القسم مما ميكن أن يسبب األذى لك أو لآلخرين.

ويف  القرسية.  اإلجراءات  بقرارات  الطعن  ميكن  ال 
إجراءات قرسية، مفن  حال االضطرار إىل استخدام 
حقك فميا بعد أن تطلب إجراء حمادثة الحقة ُتتاح لك 
هذه  من  واملقصود  حدث.  ما  ملناقشة  خالهلا  الفرصة 
احملادثة هو أن حناول معًا إجياد طريقة لعدم تكرار 

مثل هذه احلاالت.

الخشص املساند
حيق لك االستعانة بخشص مساند خاص بك. وهو خشص 
تعّينه جلنة شؤون املرىض، وال يعمل يف القسم. وحيق 
للخشص املساند أن يزورك يف القسم، وهو ُملَزم بواجب 
األمور  يف  الدمع  لك  يقدم  أن  ويستطيع  الرّس،  كمتان 
فميكن  املساند،  والخشص  أنت  رغبت  وإذا  الخشصية. 
متديد مهمته ملدة 4 أسابيع بعد انهتاء الرعاية القرسية. 
وإذا كنت تريد أن تلتيق بخشص مساند، فميكنك أن تقول 
ذلك للخشص املسؤول عن التواصل معك، وهو يقوم بدوره 

بتبليغ ذلك إىل جلنة شؤون املرىض.

املأذونية
يف بعض احلاالت، ميكنك أن حتصل عىل ترصحي من 
مؤقت.  بشلك  القسم  تغادر  ليك  االستشاري  الطبيب 
األدوية  كتناول  الرشوط،  ببعض  املأذونية  ربط  وميكن 
مثاًل. ويستطيع الطبيب االستشاري أن يحسب املأذونية 
تطلب احلصول عىل  أن  ذلك. وميكنك  األمر  تطلب  إذا 
رفض  وإذا  الرعاية.  فرتة  أثناء  شئت  ما  مىت  مأذونية 
الطعن  فتستطيع  املأذونية،  منح  االستشاري  الطبيب 

بقراره لدى احملمكة اإلدارية.

اهلاتف اجلّوال واإلنرتنت والربيد اإللكرتوين
من حقك غالبًا أن تستخدم الوسائط اإللكرتونية، مثل 
اإللكرتوين. وميكن  والربيد  واإلنرتنت  اجلّوال  اهلاتف 
للوسائط  استخدامك  من  أن حيّد  االستشاري  للطبيب 
ُيصعِّب  االستخدام  هذا  اكن  حال  يف  اإللكرتونية 
الرعاية. ميكن الطعن بالقرار لدى احملمكة اإلدارية. ملاذا جرى نقيل إىل هنا؟

تعين الرعاية القرسية أن يتلىق املرء الرعاية يف عيادة 
نفسية باإلكراه. وهناك ثالثة أمور جيب استيفاؤها لتقدمي 
الرعاية القرسية:  أن تعاين من اعتالل نفيس جسمي، 
وأن  الساعة،  مدار  عىل  رعاية  إىل  حباجة  تكون  وأن 
والطبيب  إرادتك.  مبحض  الرعاية  لتليّق  رافضًا  تكون 
االستشاري هو الذي يقرر بشأن الرعاية القرسية. وإذا 
مل تكن راضيًا عن قرار الطبيب االستشاري، ميكنك أن 
تطعن به لدى احملمكة اإلدارية. وميكنك أن تقرأ الحقًا 

يف الربوشور ما الذي ستفعله ليك تطعن بالقرار.

التعايف والعالج الدوايئ
العناية  مقدرتك عىل  زيادة  الرعاية هو  من  اهلدف  إن 
الطعام  وتتناول  ترتاح  أن  يكيف  أحيانًا  بنفسك. 
وتستعيد عافيتك مع وجود خشص تتحدث معه، ولكن 
غالبًا ما تكون هناك حاجة للعالج الدوايئ. وإذا رفضت 
تناول األدوية اليت يصفها لك الطبيب، فقد ُترَب عىل 
تناوهلا. ولكن جيب تّنب ذلك قدر اإلماكن. حيق لك أن 
تعرف ما هو الدواء الذي يصفه الطبيب وما هو تأثريه 

وأعراضه اجلانبية.

ماذا حيدث اآلن؟
إن الغاية من الرعاية القرسية يه أن تكون حبال أفضل حبيث تتفادى تلّق 

الرعاية قرسًا. نتناول يف هذا الربوشور قانون الرعاية النفسية القرسية 
(LPT) واحلقوق اليت تمتتع هبا مكريض.

من حقك أن حتصل عىل معلومات عن وضعك اليحص وعن 
العالج املُقرر لك.



الطعن
أي  يف  القرسية  الرعاية  بقرار  تطعن  أن  بإماكنك 
حقك  ومن  اإلدارية.  احملمكة  لدى  بذلك  وتقوم  وقت. 
أن حتصل جمانًا عىل ممثل قانوين يقوم مبهمة تقدمي 
تقرأ  أن  لك  حيق  التفاوض  جلسة  وقبل  لك.  الدمع 
واليت  جسلك  يف  املوجودة  والوثائق  الرعاية  هشادة 
جرت كتابهتا عندما مّت قبولك يف قسم الرعاية. وأثناء 
القانوين  وملمثلك  لك  الفرصة  ُتتاح  التفاوض  جلسة 
الرعاية  ترفض  تعلك  اليت  باألسباب  رأيك  لتقدمي 
القرسية. وسيحرض أثناء جلسة التفاوض طبيب خبري 
دوائيًا يعمل يف مستشىف أخرى. ومهمة هذا الطبيب 

يه أن يقدم وجهات نظره املستقلة بعد أن يّطلع عىل 
ذلك  وبعد  االستشاري.  وللطبيب  لك  ويسمتع  جسلك 
أو  الرعاية  باسمترار  قرارًا  اإلدارية  احملمكة  تتخذ 
رعايتك  عن  واملسؤولني  أنت  يبلّغونك  مث  ومن  إهناهئا. 

مبا سوف يرسي يف املستقبل.

حق احلصول عىل معلومات
رعايتك  إىل  دعت  اليت  األسباب  تعرف  أن  حقك  من 
القرسية. ومن حقك أيضًا أن حتصل عىل معلومات عن 
وضعك اليحص وعن العالج املُقرَّر لك. حيق لك االستعانة 
مبرتمج. وميكن أن يساعد املرتمج عىل التفامه املتبادل.

 قامئة املصطلحات

هشادة الرعاية
هشادة الرعاية يه هشادة طبية خاصة ُيشرتط وجودها من 
أجل تقدمي الرعاية باإلكراه لملريض يف املستشىف. وعند 
أال تكون هشادة  القبول يف املستشىف، جيب  قرار  اختاذ 
يقوم  القسم  إىل  تصل  وعندما  أيام.   4 من  أقدم  الرعاية 

طبيب آخر بفحصك مرة أخرى.

قرار القبول 
املستشىف  إبقاؤك يف  الرعاية ميكن  إىل هشادة  استنادًا 
التحدث  من  النفيس  الطب  طبيب خمتص يف  يمتكن  يك 
الذي  هو  الطبيب  وهذا  للرعاية.  حاجتك  مدى  وتقيمي  معك 
القرسية  النفسية  الرعاية  لقانون  وفقًا  قبولك  قرار  يتخذ 
)TPL(. وجيب القيام هبذا الفحص يف غضون 42 ساعة 

بعد وصولك إىل املستشىف.

املسؤول عن التواصل
الذي  القسم  يعمل يف  هو خشص  التواصل  عن  املسؤول 
تتلىق الرعاية فيه ويتحمل مسؤولية إضافية عنك، وميكنك 
أن تتوّجه إليه فميا حتتاجه. ومن املمكن أن تقوم مجموعة 

من األخشاص أو فريق الرعاية بذلك الدور.

الخشص املساند
تعّينه جلنة شؤون املرىض،  الخشص املساند هو خشص 
يزورك،  أن  املساند  للخشص  وحيق  القسم.  يعمل يف  وال 

ويستطيع أن يقدم لك الدمع يف األمور الخشصية.

خطة الرعاية 
خطة الرعاية يه وثيقة جيب إعدادها بأقرب وقت ممكن بعد 
بالتشاور  اخلطة  هذه  إعداد  املستشىف. وجيب  قبولك يف 
أيضًا  فميكن  املناسب،  من  اكن  وإذا  اإلماكن.  قدر  معك 
الرعاية  أن يشارك أقرباؤك يف إعدادها. وُيذَكر يف خطة 
إىل  تؤدي  سوف  اليت  واجلهود  العالج  إجراءات  يه  ما 

االستغناء عن الرعاية القرسية.

الطبيب االستشاري 
النفيس  الطب  الطبيب االستشاري هو طبيب خمتص يف 
القرارات  مجيع  عن  املسؤول  وهو  القسم.  يف  ويعمل 

واإلجراءات املتعلقة بالرعاية القرسية.

املأذونية  
ويه إجازة قصرية من الرعاية النفسية املغلقة.

تفتيش املالبس  
وللحقائب  الخشص  يرتدهيا  اليت  لملالبس  تفّحص  وهو 

والّرزم واألشياء األخرى اليت تكون حبوزته.

تفتيش اجلسم الظاهري  
إىل  إضافة  اجلسم،  من  الظاهرة  لألجزاء  تفّحص  وهو 

اإلبطني والشعر وباطن القدمني.

Välkommen att kontakta någon aV  
nSPH:S medlemSorganiSationer

Frisk och Fri – Riksföreningen mot ätstörningar, www.friskfri.se

Riksförbundet Attention, www.attention-riks.se

Riksförbundet Balans, www.balansriks.se

RFHL – Riksförbundet för Rättigheter, Frigörelse, Hälsa, Likabehandling, www.rfhl.se

RSMH – Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, www.rsmh.se

RUS – Riksförbundet Ungdom för Social hälsa, www.rus-riks.se

Schizofreniförbundet – Intresseförbundet för personer med schizofreni  
och liknande psykoser, www.schizofreniforbundet.se

SPES – Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes stöd, www.spes.se

Svenska OCD-förbundet Ananke, www.ocdforbundet.se

Sveriges Fontänhus, www.sverigesfontanhus.se

ÅSS – Svenska ångestsyndromsällskapet, www.angest.se

FMN – Riksförbundet Föräldraföreningen mot narkotika, www.fmn.se

SHEDO – Self Harm and Eating Disorders Organisation, www.shedo.se
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هل لديك أسئلة؟
إن الاكدر موجود من أجل املرىض أنفهسم. وميكنك أن تطرح علهيم األسئلة وأن تطلب مهنم املساعدة. هل ترغب بقراءة 
املزيد؟ جيب أن يتوفر نص قانون الرعاية النفسية القرسية حبيث ميكن مجليع املرىض رؤيته بوضوح يف قسم الرعاية. 

ميكنك أن تقرأ املزيد عىل املوقع:

www.1177.se/Regler-och-rattigheter/Psykiatrisk-tvangsvard/

Post: 118 82 Stockholm 
Besök: Hornsgatan 20 
Telefon: 08-452 70 00
www.skl.se

har du frågor?

Personalen är till för dig som patient. Till dem kan du ställa frågor och be om hjälp.  
Är du intresserad av att läsa mer? Lagen om psykiatrisk tvångsvård ska alltid vara anslagen 
väl synlig för alla patienter på vårdavdelningen. 

Du kan även läsa mer på www.1177.se/Regler-och-rattigheter/Psykiatrisk-tvangsvard/

Denna broschyr finns på följande språk: arabiska, engelska, farsi, finska, franska,  
kroatiska, kurmanji, ryska, somaliska, spanska, tigrinja, turkiska och tyska. 

Broschyrerna finns att ladda ner på webbutik.skl.se


