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محامي
المريض يستطيع الحصول على المساعدة القانونية أعتمادا على قانون المساعدة القانونية 

وفي هذه الحالة تخصص المحكمة محامي دفاع مختص لهذه الحالة بصورة مجانية 
المحكمة اإلبتدائية ترشد في أثناء مواعيد العمل اإلتصال بمحامي. العنوان والتليفون مذكورين 

أعاله.
الشخص المساعد

 المريض له كل الحق في الحصول على شخص لمساعدته واإلجابة على أغلب األسئلة 
الشخصية 

الشخص المساعد يعين من جهة:
هيئةالمرضى

 Patientnämnden
 Box 175 35

118 91 STOCKHOLM

Telefon: 6906700
Fax: 6906718

Webbplats موقع اإلنترنت
www.forvaltningsrattenistockholm.domstol.se

E-post: البريد اإللكتروني
forvaltningsrattenistockholm@dom.se

Översyn
مراجعة

Inspektionen för vård och omsorg, IVO
Avdelning öst

Box 6202
102 34 Stockholm 

Tel vxl: 010-788 50 00

Webbplats:www.ivo.se 
E-post: registrator.rts@ivo.se

 يرابجإلا ةيسفنلا ةحصلا ةيانع نوناق
                     (LPT)

إرشادات المريض



All psykiatrisk vård ska ges i samråd med patienten
enligt hälso- och sjukvårdslagen

يعالج مرضى األمراض النفسية والعقلية وفقا لقانون الرعاية والعناية 
الطبية إختياريا وطوعيا .

أحياناً وعندما يستحيل تقديم الرعاية الطبية لمرضى األمراض النفسية 
والعقلية إختياريا أو طوعياَ يتم إسةخدام قانون الرعاية الصحية 

والعناية الطبية اإلجباري LPT لفترة مناسبة لكي يجتاز المريض 
الفترة الحرجة ومن ٽمة يعالج المريض إختياريا وطوعيا.

قانون الرعاية الصحية اإلجباري لألمراض النفسية والعقلية يستعمل 
فقط في الحاالت التالية مجتمتا.

عندما يعاني المريض من حالة مرضية نفسية أو عقلية خطيرة   .1
- حادة 

2.  عندما يكون المريض في حاجة للعناية الطبية المستمرة طوال اليوم 
في داخل المستشفى.

عندما يرفض المريض العالج الموصوف   .3

عندما تتوفر الشروط أعاله ، يمكن لطبيب مجاز رسمياَ أن يكتب 
شهادة طبية ـ vårdintyg  بذلك بعد أن يجري فحص طبي للمريض 
وبذلك يمكن إدخال المريض في إحدى المصحات للصحة النفسية أو 

العقلية للمراقبة. 

على ان وخالل مدة أقصاها 24 ساعة من وصول المريض الى المصحة بقابل 
ٱخصائي بألمراض النفسية والعقلية للتحدث مع المريض والبت فيما إذا كان 

المريض بحاجة الى الرعاية الصحية واالستمرار بها.
يمكن حجز المريض مدة أقصاها 4 أسابيع داخل المستشفى وفي حالة إحتياج 

المريض لفترة أطول من ذلك تقوم محكمة قضائية إبتدائية بإتخاذ القرار 
المناسب.

العناية الصحية والرعاية الطبية تعطى إجبارياً. ومحتوى هذه العناية الصحية 
والرعاية الطبية هو نفسه وذاته نوًع المحتوى ونفس المستوى في العناية 

الصحية والرعاية الطبية في الخدمة الطوعية .
العاملين في مصحة Psykiatri Sydväst يستطيعون اإلجابة على األسئلة 

المتعلقة بقانون بألمراض النفسية والعقلية اإلجباري.
تستطيع أن تسأل ممرض أو ممرضة أو دكتور إذا كان هناك شئ غير واضح.

نص القانون متوفر للجميع للقرائة في قسم اإلستقبال.

Överklagande

اإلستئناف
يمكن للمريض إستئناف قرار الخدمة الصحية االجباري الى المحكمة اإلبتدائية 

لبلدية إستوكهولم.
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