Điều gì sẽ xảy ra tại phiên
thảo luận của Hội đồng Đánh giá sức khỏe tâm thần (MHRT)
Phiên thảo luận MHRT là gì?
Hội đồng Đánh giá Sức khỏe Tâm thần (được gọi là Hội đồng hoặc MHRT) là một cơ quan ra quyết
định độc lập. Nó không nằm trong bất kỳ dịch vụ y tế hay nhóm điều trị nào.
Tại phiên thảo luận MHRT, MHRT sẽ đưa ra quyết định về quyền/lệnh phi tự nguyện của quý vị.
Những người đưa ra quyết định được gọi là các thành viên. Thành viên có thể là luật sư, bác sĩ hoặc
thành viên cộng đồng. Thành viên cộng đồng là một người không phải là bác sĩ hay luật sư và có
kinh nghiệm liên quan để giúp đưa ra quyết định.
MHRT lắng nghe thông tin từ quý vị và nhóm điều trị của quý vị. MHRT quyết định:
1. liệu quý vị có được phép duy trì quyền/lệnh của mình hay không; và
2. quý vị được điều trị và/hoặc chăm sóc ở đâu (ví dụ: quý vị có cần ở nội trú ở bệnh viện hay
không).
Đối với những người có lệnh của cơ quan hình sự, MHRT cũng sẽ thường quyết định:
1. đối với bệnh nhân trong bệnh viện, họ được phép như thế nào trong cộng đồng; và
2. các điều kiện trong lệnh hình sự (ví dụ những gì người đó có thể làm và không thể làm).
MHRT không thể đưa ra quyết định về thuốc hoặc liều lượng thuốc của quý vị.

Làm sao tôi biết khi nào phiên thảo luận diễn ra và tôi có phải đi hay
không?
Quý vị sẽ nhận được một thông báo theo đường bưu điện cho quý vị biết thời gian và địa điểm của
phiên thảo luận.
Các phiên thảo luận thường được tổ chức tại bệnh viện địa phương hoặc trung tâm chăm sóc sức
khỏe tâm thần trong cộng đồng của quý vị. Phiên thảo luận của quý vị có thể được tổ chức trực tiếp
hoặc qua điện thoại hoặc gọi video. Nếu quý vị muốn tham dự qua điện thoại hoặc gọi video, vui
lòng liên hệ với MHRT.
Quý vị không cần phải đi đến phiên thảo luận của quý vị, nhưng đó là một cơ hội tốt để quý vị lên
tiếng. Quý vị không cần phải đi đến phiên thảo luận một mình. Quý vị có thể nhờ một người chăm
sóc, thành viên gia đình hoặc quý vị bè để hỗ trợ quý vị. Nếu quý vị không thể tham gia phiên thảo
luận, quý vị vẫn có thể đưa ra quan điểm của mình cho MHRT thông qua mẫu tự báo cáo hoặc bằng
cách gửi email hoặc thư đến MHRT. Nếu quý vị không đến dự phiên thảo luận, MHRT vẫn có thể
đưa ra quyết định.

Tôi nên làm gì trước phiên thảo luận?
Nếu quý vị muốn hoàn thành mẫu tự báo cáo, quý vị nên điền vào trước phiên thảo luận. Một bản
sao sẽ được gửi cho quý vị qua đường bưu điện trước phiên thảo luận. Quý vị có thể nhận trợ giúp
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từ người chăm sóc, gia đình hoặc bạn bè để điền vào mẫu này. Quý vị có thể gửi mẫu này đến
MHRT trước khi thảo luận hoặc gửi cho họ vào ngày này.
Nhóm điều trị của quý vị phải viết một báo cáo về tình trạng bệnh tật/khuyết tật và diễn tiến bệnh
của quý vị. Họ phải cung cấp cho quý vị một bản sao ít nhất 7 ngày trước phiên thảo luận. Quý vị
nên đọc nó và nếu có bất kỳ câu hỏi nào thì quý vị có thể hỏi nhóm điều trị. Quý vị cũng có thể nhận
xét về báo cáo này trong mẫu tự báo cáo của quý vị. Quý vị có thể nhận trợ giúp từ người chăm sóc,
gia đình hoặc quý vị bè của quý vị để đọc báo cáo này.
Quý vị có thể nói chuyện với người hỗ trợ được chỉ định hoặc những người khác trong mạng lưới
hỗ trợ của quý vị về việc tham dự phiên thảo luận với quý vị. Quý vị cũng có thể mời một luật sư đại
diện cho quý vị, mặc dù điều này là không bắt buộc. Trong một số trường hợp nhất định, MHRT sẽ
chỉ định luật sư cho quý vị. Trong trường hợp MHRT chỉ định luật sư thì luật sư sẽ liên lạc trực tiếp
với quý vị. Để biết thêm thông tin về đại diện tại phiên thảo luận của quý vị, hãy truy cập trang web
của MHRT hoặc hỏi nhóm điều trị của quý vị.

Điều gì xảy ra tại phiên thảo luận của tôi?
Phiên thảo luận MHRT không theo nghi thức như tòa án. Quý vị có thể sẽ ngồi quanh một chiếc bàn
trong phòng họp.
Tại phiên thảo luận, sẽ có từ hai đến bốn thành viên MHRT cũng như những người trong nhóm điều
trị của quý vị. Quý vị cũng có thể mời người hỗ trợ và đại diện pháp lý đến dự cùng. Các thành viên
MHRT sẽ ở trong phòng với quý vị hoặc có thể tham gia phiên thảo luận qua điện thoại hoặc liên kết
video. Nếu quý vị ở phiên thảo luận theo lệnh của cơ quan hình sự hoặc để đánh giá sức khỏe trước
khi ra tòa thì đại diện của văn phòng Tổng chưởng lý cũng có thể tham dự; vai trò của họ là đại diện
cho lợi ích cộng đồng.
Phiên thảo luận là một sự việc riêng tư, vì vậy những người không liên quan đến việc điều trị, chăm
sóc hoặc hỗ trợ của quý vị không thể tham dự.
Các thành viên sẽ tự giới thiệu với quý vị để quý vị biết tên tuổi của họ. Không cần phải sử dụng các
từ ngữ mang tính nghi thức như là "Your Honor" (Kính thưa Ngài).
Các thành viên MHRT sẽ nói chuyện với quý vị, người hỗ trợ và nhóm điều trị của quý vị bằng cách
đặt câu hỏi về diễn tiến của quý vị. Quý vị sẽ luôn được trao cơ hội trình bày quan điểm của quý vị
với các thành viên. Quý vị có thể nói chuyện trực tiếp với họ, thông qua người đại diện của quý vị
hoặc bằng cả hai cách. Nhóm điều trị của quý vị sẽ được yêu cầu đưa ra ý kiến của họ về diễn tiến,
nhu cầu điều trị, chăm sóc và phục hồi của quý vị.
Các thành viên MHRT sau đó có thể yêu cầu quý vị, nhóm điều trị của quý vị và những người khác
rời khỏi phòng họp trong thời gian ngắn trong lúc họ đưa ra quyết định. Quý vị và tất cả những
người tham dự khác sau đó sẽ được mời trở lại phòng họp. Khi đó, MHRT có thể cho quý vị biết
quyết định của họ hoặc họ có thể lựa chọn đưa ra quyết định sau. Trong cả hai trường hợp, một
quyết định bằng văn bản sẽ được gửi cho quý vị trong vòng bảy ngày.
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Điều gì xảy ra sau phiên thảo luận của tôi?
Quý vị có thể yêu cầu một thông báo bằng văn bản về lý do của quyết định. Cách thực hiện việc này
được nêu ra trong thông tin được gửi cho quý vị cùng với quyết định hoặc quý vị có thể liên hệ trực
tiếp với MHRT.
Quý vị có thể có quyền kháng cáo quyết định của MHRT lên Tòa án Sức khỏe Tâm thần trong vòng
60 ngày kể từ ngày ra quyết định. Quý vị có thể tìm hiểu thêm thông tin về vấn đề này qua việc Bộ
phận Đăng ký Tòa án Sức khỏe Tâm thần theo số (07) 3082 0554 hoặc qua email
registrarmhc@health.qld.gov.au.

Thông tin thêm
Để biết thêm thông tin về MHRT, vui lòng truy cập trang web của MHRT: www.mhrt.qld.gov.au.
(07) 3338 8300
enquiry@mhrt.qld.gov.au
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