என்னுடைய மனநல ஆர ோக்கிய மறுஆய்வு நடுவர்
மன்ற விசோ டையில் நோன் என்ன எதிர்போர்க்கலோம்
MHRT விசோ டை என்றோல் என்ன?
மனநல ஆரரோக்கிய மறுஆய்வு நடுவர் மன்ற (நடுவர் மன்றம் அல்லது MHRT
என்றும் சசோல்கிறோர்கள்) மன்றம் என்பது ஒரு சுதந்தி மோக முடிவு எடுக்கும்
அடமப்போகும். இது சுகோதோரச் ரேவவத் துவற அல்லது ேிகிச்வேயளிக்கும் குழுவின்
ஓர் அங்கமல்ல.
ஒரு MHRT விேோரவையில், MHRT உங்களது அனிச்வேயோன அதிகோரம்/உத்தரவு
குறித்த முடிவவ எடுக்கும். முடிவு எடுப்பவர்கவளத் தோன் உறுப்பினர்கள் என்று
சேோல்கிரறோம்.
உறுப்பினர்கள்
என்ரபோர்
வழக்கறிஞர்களோகரவோ,
மருத்துவர்களோகரவோ அல்லது ேமுதோய அங்கத்தினர்களோகரவோ இருக்கலோம்.
ேமுதோய அங்கத்தினர் என்பவர், மருத்துவரோகரவோ அல்லது வழக்கறிஞரோகரவோ
இல்லோமல் இருந்து, முடிவு எடுப்பதில் உதவுமளவிற்கு உரிய அனுபவமுள்ளரதோர்
நபரோவோர்.
உங்களிடமிருந்தும்,
உங்களுக்குச்
ேிகிச்வேயளிக்கும்
குழுவினரிடமிருந்தும்
கிவடக்கிற தகவல்கவள MHRT ரகட்டுத் சதரிந்து சகோள்கிறது. MHRT எடுக்கும்
முடிவுகளோவன:
1. நீங்கள் சதோடர்ந்து உங்களது அதிகோரம்/உத்தரவில் இருக்க ரவண்டுமோ
இல்வலயோ; என்பரதோடு
2. எங்ரக உங்களுக்கோன ேிகிச்வே மற்றும்/அல்லது கவனிப்வபப் சபற்றுக்
சகோள்கிறீர்களோ (உ.ம். நீங்கள் மருத்துவமவனயில் உள்ரநோயோளியோக தங்க
ரவண்டியுள்ளதோ இல்வலயோ).
தடயவியல் உத்தரவில் இருக்கிறவர்கவளப் சபோருத்த வவரயில், MHRT -யும்
பின்வருவனவற்வற முடிவு சேய்யும்:
1. மருத்துவமவனயில் இருக்கிற ரநோயோளிகவளப் சபோருத்த வவரயில்,
அவர்களுக்கு ேமுதோயத்தில் எவ்வளவு விடுப்பு கிவடக்கும்; என்பரதோடு
2. ஆவையின் நிபந்தவனகள் (உ.ம். அவர் என்சனன்ன சேய்யலோம் என்சனன்ன
சேய்யக்கூடோது).
MHRT ஆல் உங்களது மருந்துகள் குறித்ரதோ மருந்தின் அளவு குறித்ரதோ முடிவு எடுக்க
முடியோது.
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என்னுடைய விசோ டை என்றும், நோன் ரபோக ரவண்டுமோ
என்றும் நோன் எவ்விதம் சதரிந்து சகோள்வது?
உங்களது விேோரவை எப்ரபோது இருக்கும் என்றும், எங்கு இருக்கும் என்பவதயும்
சேோல்லி உங்களுக்கு ஒரு அறிவிப்புக் கடிதம் வரும்.
சபோதுவோக விேோரவைவய உங்கள் பகுதி மருத்துவமவன அல்லது ேமுதோய
மனநலச் சுகோதோர வமயத்தில் வவத்ரத நடத்துவோர்கள். உங்களது விேோரவைவய
ரநரில்
நடத்தலோம்
அல்லது
சதோவலரபேியிரலோ
அல்லது
கோசைோளிக்
கோட்ேியிரலோ நடத்தலோம். நீங்கள் சதோவலரபேியிரலோ அல்லது கோசைோளி
கோட்ேியிரலோ விேோரவை நடத்த விரும்புகிறீர்கள் என்றோரலோ, தயவுசேய்து MHRTவயத் சதோடர்பு சகோள்ளுங்கள்.
நீங்கள் உங்களது விேோரவைக்குச் சேல்ல ரவண்டியதில்வல, ஆனோலும் உங்கள்
கருத்வதத் சதரிவிப்பதற்கு இது ஒரு நல்ல வோய்ப்போகும். நீங்கள் உங்கள்
விேோரவைக்குத் தனியோகச் சேல்ல ரவண்டியதில்வல. நீங்கள் உங்கவளக்
கவனித்துக் சகோள்பவர், குடும்ப உறுப்பினர் அல்லது நண்பர் ஒருவவரத் துவைக்கு
அவழத்துச் சேல்லலோம். உங்களோல் விேோரவைக்கு வர முடியவில்வல என்றோல்,
அப்ரபோதும் உங்களோல் சுய-அறிக்வகப் படிவம் வோயிலோக, அல்லது மின்னஞ்ேல்
அல்லது கடிதம் ஒன்வற அனுப்புவதன் வோயிலோக MHRT -க்கு உங்கள்
கருத்துக்கவளத் சதரிவிக்கலோம். நீங்கள் விேோரவைக்குச் சேல்லவில்வல என்றோல்,
அப்ரபோதும் MHRT ஆல் முடிசவடுக்க முடியும்.

எனது விசோ டைக்கு முன் நோன் என்ன சசய்ய ரவண்டும்?
நீங்கள் சுய-அறிக்வகப் படிவம் ஒன்வறப் பூர்த்தி சேய்து அனுப்ப விரும்புகிறீர்கள்
என்றோல், அவத நீங்கள் உங்களது விேோரவைக்கு முன்ரப பூர்த்தி சேய்து
அனுப்பிவிட ரவண்டும். உங்களது விேோரவைக்கு முன்ரப உங்களது ஒரு நகவல
அனுப்பி வவத்து விடுவோர்கள். நீங்கள் இந்தப் படிவத்வதப் பூர்த்தி சேய்வதற்கோன
உதவிவய
உங்கவளக்
கவனித்துக்
சகோள்பவரிடமிருந்ரதோ,
குடும்பத்தினரிடமிருந்ரதோ அல்லது நண்பர்களிடமிருந்ரதோ சபற்றுக் சகோள்ளலோம்.
நீங்கள் இந்தப் படிவத்வத உங்கள் விேோரவைக்கு முன்ரப MHRT -க்கு அனுப்பி
வவக்கலோம் அல்லது அவத விேோரவையன்று அவர்களிடம் சகோடுத்து விடலோம்.
உங்களுக்கு ேிகிச்வேயளிக்கிற குழுவினர், உங்களது சுகவனம்
ீ
/ ஊனம் மற்றும்
அதன் முன்ரனற்றம் குறித்தரதோர் அறிக்வகவய அனுப்பி வவக்க ரவண்டும்.
அவ்விேோரவைக்குக் குவறந்த பட்ேம் 7 நோட்களுக்கு முன்போகவோவது அதன் நகல்
ஒன்வற அவர்கள் சகோடுத்தோக ரவண்டும். நீங்கள் அவதப் படித்துப் போர்த்துவிட்டு,
ரகள்விகள் எதுவும் ரகட்க ரவண்டியிருந்தோல், உங்களுக்குச் ேிகிச்வேயளிக்கிற
குழுவினரிடம் ரகட்டுத் சதரிந்து சகோள்ளுங்கள். அது குறித்து நீங்கள் உங்களது சுயஅறிக்வகப் படிவத்திலும் சதரிவிக்கலோம். நீங்கள் இந்த அறிக்வகவய வோேித்துப்
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போர்ப்பதற்கோன
உதவிவய
உங்கவளக்
கவனித்துக்
சகோள்பவரிடமிருந்ரதோ,
குடும்பத்தினரிடமிருந்ரதோ அல்லது நண்பர்களிடமிருந்ரதோ சபற்றுக் சகோள்ளலோம்.
விேோரவையில் உங்கரளோடு கூடக் கலந்து சகோள்வது குறித்து உங்களுக்கு உதவி
புரிபவர்கள் மத்தியில் உங்களுக்சகன நியமித்தவர்கள் அல்லது மற்றவர்களிடம்
ரபேிக்சகோள்ளவும் சேய்யலோம். உங்களுக்குப் பிரதிநிதியோகச் சேயல்பட நீங்கள் ஒரு
வழக்கறிஞவர ஏற்போடு சேய்து சகோள்ளலோம், இருந்தோலும் அதற்கு அவேியமில்வல.
ஒருேில சூழ்நிவலகளில், MHRT உங்களுக்கோக ஒரு வழக்கறிஞவர ஏற்போடு
சேய்யலோம். அப்படி ரநர்கிற நிவலயில், அந்த வழக்கறிஞரர உங்கவள ரநரடியோகத்
சதோடர்பு சகோள்வோர். உங்கள் விேோரவையில் பிரதிநியோகச் சேயல்படுவது குறித்த
இன்னும் அதிகத் தகவல்களுக்கு, MHRT-யின் இவையதளத்திற்குச் சேன்று
போருங்கள் அல்லது உங்களுக்குச் ேிகிச்வேயளிக்கிற குழுவினரிடம் ரகளுங்கள்.

எனது விசோ டையில் என்ன நைக்கும்?
MHRT விேோரவை என்பது, நீதிமன்றம் ரபோல் முவறப்படியோனதல்ல. நீங்கள் கூட்ட
அவற ஒன்றில், ஒரு ரமவேவயச் சுற்றி அமர்ந்திருப்பீர்கள்.
விேோரவையில் இரண்டிலிருந்து நோன்கு ரபர் வவரயோன MHRT உறுப்பினர்களும்,
அரத
ரபோல
உங்களுக்குச்
ேிகிச்வேயளிக்கிறவர்களும்
இருப்போர்கள்.
உங்களுக்சகன்று உதவியோள் ஒருவவரயும், ேட்டப்பூர்வப் பிரதிநிதி ஒருவவரயும்
வவத்துக் சகோள்ளலோம். MHRT உறுப்பினர்கள் உங்கரளோடு அந்த அவறயிரலரய
இருக்கலோம் அல்லது அவர்கள் சதோவலரபேி அல்லது கோசைோளி இவைப்பு
வோயிலோக உங்கரளோடு விேோரவையில் ரேர்ந்து சகோள்ளலோம். நீங்கள் தடயவியல்
உத்தரவு அல்லது விேோரவை மறுஆய்வு உடற்தகுதிக்கோக விேோரவைக்கு
வந்திருக்கிறீர்கள் என்றோல், தவலவம நீதிபதியின் அலுவலகப் பிரதிநிதி ஒருவரும்
அதில் கலந்து சகோள்ளலோம்; அவர்களது பங்கு, ேமுதோய நலனின் பிரதிநிதியோக
இருப்பரதயோகும்.
இவ்விேோரவை தனிப்பட்ட விேயரமயோகும், ஆகரவ உங்களது ேிகிச்வேக்கு,
கவனிப்பிற்குத் சதோடர்பில்லோதவர்கள் இந்த அவறயில் இருக்க முடியோது.
உறுப்பினர்கள்
உங்களிடம்
தங்கவள
அறிமுகம்
சேய்து
சகோள்வோர்கள்,
அவ்வவகயில் அவர்கவள எப்படிக் கூப்பிடுவது என்பவத நீங்கள் சதரிந்து
சகோள்வர்கள்.
ீ
"ரமன்வம தோங்கிய" ரபோன்ற முவறப்படியோன சேோற்கவளப்
பயன்படுத்துவதற்கோன அவேியம் ஏதுமில்வல.
MHRT உறுப்பினர்கள் உங்களிடமும், உங்களது உதவியோளரிடமும், உங்களுக்குச்
ேிகிச்வேயளிக்கும் குழுவினரிடமும் ரபேி, உங்களது முன்ரனற்றம் குறித்த
ரகள்விகவளக் ரகட்டுத் சதரிந்து சகோள்வோர்கள். அவ்வுறுப்பினர்களிடம் உங்கள்
கருத்துக்கவளத் சதரிவிப்பதற்கோன வோய்ப்வப உங்களுக்குத் தருவோர்கள். நீங்கள்
அவர்களிடம்
ரநரடியோகரவோ,
உங்கள்
பிரதிநிதி
வோயிலோகரவோ
அல்லது
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இருவிதத்திலுரமோ ரபேலோம். உங்களுக்குச் ேிகிச்வேயளிக்கிற குழுவினரிடக்,
உங்கள் முன்ரனற்றம், ேிகிச்வே மற்றும் கவனிப்புத் ரதவவகள், மீ ண்டு வருவது
குறித்து அவர்களது கருத்வதச் சேோல்லும்படி ரகட்ரபோம்.
அதன் பின் MHRT உறுப்பினர்கள் தங்கள் முடிவவ எடுக்வகயில், உங்களிடமும்,
உங்களுக்குச் ேிகிச்வேயளிக்கிற குழுவினரிடமும், மற்றவர்களிடமும் ேற்று ரநரம்
சவளிரய சேல்லும்படி ரகட்கலோம். அதன்பின், உங்கவளயும், கலந்து சகோண்ட மற்ற
அவனவவரயும் கூட்ட அவறக்குள் வருமோறு அவழப்போர்கள். MHRT அப்ரபோது
அவர்களது முடிவவ உங்களிடம் சேோல்லலோம் அல்லது பின்சனோரு ரநரத்தில்
அவர்களது முடிவவ எடுக்க முடிவு சேய்யலோம். எந்த நிவலயிலும், ஏழு
நோட்களுக்குள்ளோக முடிவு குறித்து எழுத்துப்பூர்வமோக உங்களுக்கு கடிதம் அனுப்பி
விடுவோர்கள்.

எனது விசோ டைக்குப் பிறகு என்ன நைக்கும்?
எடுக்கும் முடிவிற்கோன கோரைம் குறித்து எழுத்துப்பூர்வ அறிக்வக ஒன்வறத்
தரும்படி உங்களோல் ரகட்க முடியும். அவத எப்படிச் சேய்வது என்பவத, முடிவு
குறித்த கடிதத்ரதோடுள்ள தகவல்களில் சகோடுத்து விடுவோர்கள் அல்லது நீங்கள்
ரநரடியோக MHRT சதோடர்பு சகோள்ளலோம்.
MHRT-யின் முடிவிற்கு எதிரோக, முடிவு எடுத்த 60 நோட்களுக்குள் மனநல சுகோதோர
நீதிமன்றத்தில் ரமல் முவறயீடு சேய்வதற்கோன உரிவமயும் உங்களுக்கு
இருக்கலோம். இது குறித்த ரமலதிகத் தகவல்கவள (07) 3082 0554 என்ற எண்ைில்
அல்லது registrarmhc@health.qld.gov.au என்ற மின்னஞ்ேலில் மனநல சுகோதோரப்
பதிவகத்தின் வோயிலோகப் சபற்றுக் சகோள்ளலோம்.

ரமலும் தகவல்களுக்கு
MHRT குறித்த ரமலும் தகவல்களுக்கு, தயவுசேய்து MHRT இவையதளம் சேன்று
போருங்கள்: www.mhrt.qld.gov.au.
(07) 3338 8300
enquiry@mhrt.qld.gov.au
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