
اطالع رسانی برای افرادی که مطابق قانون درمان اجباری روانپزشکی حتت 
درمان قرار می گیرند 

درمان اجباری 
روانپزشکی



اقدامات اجباری
اگر مشا درمان سایر بیامران را شدیدًا دشوار کنید 
می توان مشا را جدا از سایرین نگهداری کرد. یعنی 
یا  نتوانید اطاق خود را ترک کنید  ممکن است مشا 
توسط  تصمیمی  چنین  باشد.  قفل  باید  مشا  درب 
ساعت  هشت  حداکرث  و  شود  می  گرفته  رسپزشک 
اعتبار دارد. جدا نگهداشنت مشا را می توان متدید 
کرد، ولی اول باید بمشا امکان مالقات و حصبت با 

رسپزشک داده شود.

دیگران وجود  یا  به خودتان  اگر احمتال صدمه زدن 
اجباری  اقدامات  از  استفاده  امکان  باشد  داشته 
کوتاهی  مدت  برای  یعنی مشا  دارد.  بیشرتیtوجود 
با تمسه به ختت بسته می شوید طوری که نتوانید به 
خود یا دیگران صدمه بزنید. برای اینکار تصمیم از 
سوی رسپزشک الزم است. بسته شدن مشا به ختت 
باید حداکرث چهار ساعت باشد و مهیشه باید یکی از 
تغییری  وضعیت  اگر  باشد.  داشته  حضور  کارکنان 
نکند ممکن است بسته شدن با تمسه متدید شود ولی 
دراینصورت مشا باید اول رسپزشک را مالقات کرده 
و با او حصبت کرده باشید.اقدام دیگر تفتیش بدنی 
مرض  اشیاء  که  آنست  بدنی  تفتیش  از  هدف  است. 

برای مشا یا فرد دیگری به خبش آورده نشود.

نسبت به اقدامات اجباری منی توان شکایت کرد. اگر 
حق  مشا  آن  از  پس  شوند  مطرح  اجباری  اقدامات 
دارید درخواست گفتگوی بعدی کنید که در آن بمشا 
امکان حبث و گفتگو در مورد قضیه ای که اتفاق افتاده 
داده می شود. هدف از این گفتگو آنست که بامه سعی 
کنیم از بروز جمدد وضعیهتای مشابه جلوگیری کنیم.

فرد حامی
فرد  باشید.  داشته  حامی  فرد  یک  دارید  حق  مشا 
حامی کسی است که توسط کمیته بیامران تعیین می 
شود که در خبش کار منی کند. فرد حامی حق دارد 
خشصی  مسائل  زمینه  در  و  بیاید  مشا  مالقات  به 
تان از مشا محایت کند. اگر مشا و فرد حامی تان 
پس  هفته  چهار  تواند  می  او  مأموریت  باشید  مایل 
از خامته درمان اجباری مشا متدید شود. اگر مایل 
هستید یک فرد حامی را مالقات کنید به فرد رابط 

خود بگوییدتا به کمیته بیامران اطالعداده شود. 

مرخصی 
در برخی موارد می توانید با اجازه رسپزشک موقتًا 
برخی  با  است  کنید. مرخصی ممکن  ترک  را  خبش 
رسپزشکمی  شود.  تلفیق  دارو  مرصف  رشایمطثاًل 
تواند درصورت لزوم مرخصی را لغو کند. مشا می 
مایل  وقت  هر  خود  اجباری  درمان  مدت  طی  توانید 
با  رسپزشک  کنید.اگر  درخواست  مرخصی  باشید 
مرخصی مشا خمالفت کند می توانید از تصمیم او به 

دادگاه اداری شکایت کنید.

تلفن مهراه، اینرتنت و ایمیل 
مشا در اغلب موارد حق دارید از وسایل الکرتونیکی 
مانند تلفن مهراه، اینرتنت و ُپست الکرتونیکی )ایمیل( 
الکرتونیکی  وسایل  از  استفاده  اگر  کنید.  استفاده 
درمان را دشوار کند، رسپزشک می تواند دسرتسی 
به آنرا حمدود کند. از این تصمیم می توان به دادگاه 

اداری شکایت کرد.

چرا من در اینجا بسرتی شده ام؟
درمان اجباری یعنی اینکه بیامر برخالف میل خود در 
روانپزشکی بسرتی می شود. سه رشط  کلینیک  یک 
باید وجود داشته باشد تا بیامر حتت درمان اجباری 
قرار گیرد. اینکه بیامر از عدم تندرستی شدید روانی 
رجن بربد،در متام مدت شبانه روز به درمان نیاز داشته 
باشد.  نداشته  وجود  داوطلبانه  درمان  وامکان  باشد 
تصمیم مربوط به درمان اجباری توسط پزشک ارشد 
ارشد  پزشک  تصمیم  با  مشا  اگر  شود.  می  اختاذ 
موافق نباشیدمی توانید از این تصمیمبه دادگاه اداری 
می  بروشور  این  بعدی  های  کنید.در قمست  شکایت 
تصمیم  از  کردن  شکایت  چگونگی  مورد  در  توانید 

مطالبی خبوانید.

هببود حال بیامر با مداوای داروئی
هدف از درمان آنست که توان مشا برای مراقبت از 
خود افزایش یابد. گاهی اوقات خواست بیامر، متدد 
اعصاب و حصبت کردن بیامر با یک فرد برای هببود 
کافی است، ولی در اغلب موارد نوعی درمان داروئی 
نیز الزم است. اگر از مرصف دارو خودداری کنید، 
کند.  دارو جتویز  میل مشا  برخالف  تواند  می  دکرت 
امر خودداری شود.  این  بروز  از  باید  االمکان  حتی 
مشا حق دارید بدانید دکرت چه داروئی جتویز می کند، 

تأثیر دارو چگونه است و اثرات جانبی آن کدامند.

حاال چه می شود؟
منظور از درمان اجباری آنست که حال مشا هبرت شود طوری که مشا نیاز 
به درمان اجباری نداشته باشید. در این بروشور قانون درمان روانپزشکی 

اجباری )TPL( و حق و حقوق بیامر توضیح داده می شود.

مشا حق دارید از وضعیت تندرستی خود و درمانی برای 
مشا برنامه ریزی شده اطالع حاصل کنید.



شکایت
مشا می توانید هر زمان که مایل باشید از تصمیم 
دادگاه  به  کنید.  شکایت  اجباری  درمان  به  مربوط 
یک  داشنت  حق  از  شود. مشا  شکایت  باید  اداری  
برخوردار  رایگان  بطور  )وکیل(  حقوقی  مناینده 
از  قبل  کند.  محایت  مشا  از  دارد  وظیفه  هستیدکه 
اوراق  و  درمان  گواهی  دارید  حق  دادگاه  جلسه 
مشا  شدن  بسرتی  با  رابطه  در  که  پزشکی  پرونده 
مشا  به  دادگاه  جلسه  در  خبوانید.  را  شده  نوشته 
شود  می  داده  تانامکان  )وکیل(  حقوقی  مناینده  یا 
علت خمالفت خود با درمان اجباری را رشح دهید. 
بیامرستان  یک  در  که  پزشکی،  کارشناس  دکرت  یک 
خواهد  حضور  دادگاه  جلسه  در  کند  می  کار  دیگر 

خواندن  از  پس  که  دکرتآنست  این  وظیفه  داشت. 
مشا  های  حصبت  شنیدن  و  مشا  پزشکی  پرونده 
دادگاه  سپس  کند.  اظهارنظر  مستقاًل  رسپزشک،  و 
اداری در موردادامه درمان یا خامته آن تصمیم گیری 
می کند. بعدًا مراتب به مشا و مسوئالن درمانیاطالع 

داده خواهد شد.

حق دریافت اطالعات
مشا حق دارید از علل حتت درمان اجباری قرار گرفنت 
خود اطالع حاصل کنید. مشا مهچنین حق دارید در مورد 
وضعیت تندرستی خود و درمان برنامه ریزی شده برایتان 
کسب اطالع کنید. مشا حق دارید مرتمج داشته باشید. 

مرتمج می تواند در درک متقابل تهسیل ایجاد کند.

گواهی درمان  

گواهی درمان یک گواهی پزشکی خبصوص است که برای 
حتت درمان قراردادن بیامر علیرمغ میل او در بیامرستان 
کردن  بسرتی  برای  گیری  تصمیم  هنگام  است.  الزم 
قدیمی  روز  از چهار شبانه  نبایستی  درمان  بیامرگواهی 
تر باشد. وقتی به خبش می آیید یک دکرت دیگر نیز مشا 

را معاینه خواهد کرد. 

 تصممي بسرتی کردن

بیامرستان  در  را  توان مشا  می  درمان  گواهی  کمک  به 
امکان  روانپزشکی  متخصص  پزشک  یک  تا  نگهداشت 
حصبت با مشا و قضاوت در مورد نیازهای مشا به درمان 
را داشته باشد. این دکرت می تواند در مورد بسرتی کردن 
بیامر مطابق قانون TPL یعنی قانون tمراقبت روانپزشکی 
اجباریt، تصمیم گیری کند. یک چنین معاینه ای بایستی 
ظرف 42 ساعت از زمانی که مشا به بیامرستان می آیید، 

اجنام شود. 

فرد رابط
آن  در  که مشا  واحدی است  کارکنان  از  یکی  رابط  فرد 
حتت درمان قرار دارید که در مورد مشا مسوئلیت بیشرتی 
دارد و می توانید به او مراجعه کنید. مهچنین ممکن است 
که یک گروه از افراد یا گروه درمانی نیز وظیفه مشاهبی 

را بر ُعهده داشته باشد.

فرد حامی
فرد حامی کسی است که از سوی کمیته بیامران تعیین 
می شود و در خبش کار منی کند. فرد حامی حق دارد 

به مالقات مشا بیاید و در زمینه مسائل خشصی تان از 
مشا محایت کند. 

برنامه درمانی
برنامه درمانی یک برگه پزشکی است که بایستی در ارسع 
برنامه  این  شود.  تنظیم  شدن مشا  بسرتی  از  پس  وقت 
حتی االمکان باید با مشورت مشا بیامر تنظیم شود.  اگر 
نامناسب نباشد خویشاوندان بیامر نیز می توانند در تنظیم 
درمانی  برنامه  در  باشند.  داشته  رشکت  درمانی  برنامه 
اقدامات درمانی و سایر اقداماتی که باید به عدم نیاز به 

ادامه مراقبت اجباری منهتی گردد، ترشیح می شود.

پزشک ارشد
روانپزشکی  زمینه  در  متخصص  دکرت  یک  ارشد  پزشک 
است که در خبش کار می کند. پزشک ارشد مسوئلیت کلیه 

تصمیم ها در رابطه با درمان اجباری را بر ُعهده دارد.

مرخصی
روانپزشکی  درمان  از خبش  توان  می  که  کوتاهی  مدت 

دربسته مرخصی گرفت. 

تفتيش بدنی
بازبینی البسه، ساک/ چمدان، بسته و سایر اشیائی که 

فرد هبمراه دارد.

تفتيش بدنی سطحی
و  موها  بغل،  زیر  بدن،  رویت  قابل  اعضای  بازبینی 

کف پاها.

واژه نامه



برای متاس با سازماهنای عضو ”مهکاری ملی برای تنرئستی 
روانی NSPH ” خوش آمدید

یادداشت های خودتان 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



آیا سوالی دارید؟ 
کارکنان خدمات درمانی در خدمت شما هستند. از آنها می توانید سوال کرده و کمک درخواست کنید. آیا مایل هستید مطالب 

بیشتری بخوانید؟ قانون مراقبت اجباری از بیماران باید همیشهدر بخش درمانی در جائی که بخوبی برای بیماران قابل رویت باشد، 

نصب گردد. 

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


