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()۳۴-۳۳

فصل اول
احکام عمومی
مبنی
ماده اول
این مقرره درروشنی احکام ماده ( )۱۰قانون اساسی و احکام مواد()۱
و ( )۳قانون صحت عامه جمهوری اسالمی افغانستان غرض حفظ کرامت
انسانی درهمه اموربشریت و زندګی انسان ها وضع ګردیده است .
اهداف
ماده دوم
اهداف مقرره
( -)۱حمایت و اطمینان از این استتت که امام اشتتصا دارای نااوانی
روانی در هر جا که ه ستند به شمول ا شصا صی که در مراکز صحت روانی
ب ستری شدهاند ،از حقوق ب شری و آزادیهای بنیادی خود به طور کامل و
م ساویانه بهرهمند گردند و نیز احترام به کرامت بنیادی شان اراقاء
یابد.
( -)۲انظیم محیط صتتحت روانی در امام مراکز مراق تهای صتتحت روانی
و/یا اجتماعی عمومی و/یا خصوصی و/یا هر نوع مراکزی که اشصا دارای
نااوانی روانی مراق تهای صحت روانی و/یا اجتماعی دریافت میکنند و
یا ممکن استتت دریافت کنند و یا ممکن استتت برای ارزیابی ،مراق ت،
مراق ت صتتتحت روانی ،یا گنراندن دوره نقاهت یا بازاوانی به طور
موقتی یا شرایط دیگر چه احت
(-)۳ر ضایت آگاهانه خود یا به و سیله حکم صادر شده او سط یک مرجع
عمومی یا با درخوا ست آن مرجع و یا با ر ضایت یا موافقت آن ب ستری
شوند ،یا اقامت دا شته با شند ،یا در آن نگهداری شوند .این مراکز
شامل موارد زیر هستند ولی محدود به آنها نمی شوند :شفاخانههای صحت
روانی ،شتتفاخانههای عمومی ،شتتفاخانههای خصتتوصتتی ،دپپارامنتهای
سراپایی ،بصشهای ب ستری ،مراکز مراق ت روزانه ،دیپارامنتهای عاجل،
بصشهای مراق ت صحی اولیه ،کلینیکهای خ صو صی ،مراکز بازاوانی و/یا
ا قامتی ،خا نه های نی مه راه ،مراکز خد مات جام عه ،مراکز مراق ت
اطفال ،یتیمخانهها ،خانههای متقاعدین ،آ سای شگاهها ،سرپناهها برای
بینوایان (مرستونها)؛
( -)۴حقوق اشصا

دارای نااوانی روانی را انظیم نماید؛

( -)۵د ستیابی و فراهم سازی خدمات اداوی و مراق تی صحت روانی را
به جمعیت عمومی به صورت مساویانه و به طور مؤثر انظیم نماید؛
( -)۶ایجاد یک میکانیزم بازبینی م ستقل را در داخل وزارت صحت عامه
و ریاستهای والیت صحت عامه پیش بینی کند.
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( -)۷ایجاد اصمیمگیری حمایت شده ،اصمیمگیری اسهیل شده ،برنامهریزی
مراق ت پیشرفته و ارزیابی اوانایی اصمیمگیری را پیشبینی کند؛
( -)۸اضمینهایی را برای حقوق اشصاصی که در مراکز صحت روانی پنیرش
شدهاند ایجاد کند.
تعریف اصطالحات
ماده سوم
دستتتیابی :به معنای یک پیششتترب برای اشتتصا دارای نااوانی روانی
استتت اا به صتتورت مستتتقالنه زندگی کنند و در جامعه اشتتترا کامل و
تتن موانع محیطی،
تامل برداشت
تند .این مفهوم شت
تته باشت
تاویانه داشت
مست
تصا
تاویانه اشت
تترا کامل و مست
تود که مانع اشت
تی میشت
قانونی و نگرشت
دارای هرگونه نااوانی روانی در جامعه میشود؛
پیشرهنمودها :شتتامل بیانیههای نوشتتتاری استتت که اشتتصا در آنها
همراه با جزئیات م شصص میکنند که دو ست دارند با آنها چطور برخورد
شود یا از آنها چطور مراق ت صورت گیرد؛
حامی  :به این معنا است که یک شصص برای اراقاء منافع یک شصص دارای
هرگونه نااوانی روانی االش کند و نیز به این معناستتتت که یک شتتتصص
بتواند به شصص دارای نااوانی روانی در شرایطی که احساس صدمهپنیری
میکند روحیه بدهد و از وی حمایت کند؛
پایواز :به معنای شص صی ا ست که با شصص دارای نااوانی روانی آ شنا
است و از وی مراق ت می کند؛
اطفال :به معنای امام اشصا
شورا:

دارای سن زیر  ۱۸سال میباشد؛

به معنای شورای صحت روانی میباشد؛

توانایی ت صمیمگیری (:همچنین به عنوان "ظرفیت روانی" یا " شای ستگی
روانی" نیز اعریف شده ا ست) به معنای اوانایی یک شصص در یک لحظه
خا برای ااصاذ یک اصمیم خا است به طوری که اوسط شصصی دیگر مورد
قضاوت قرار گیرد؛
اختالل روانی (:همچنین به عنوان "مری ضی روانی" نیز یاد شده ا ست)
یک و ضعیت روانی ا ست که بر افکر ،ادرا  ،هیجان یا ق ضاوت وی اأثیر
میگنارد که به طور جدی عملکرد روانی شتتصص را مصتل ستتاخته و باع
اختالل عملکرد ،نااوانی و نقصان میشود؛
تشتتتو  : :به مع نای هرگو نه کم ود یا غیر نار مل بودن و ظایف
روانشناختی ،فیزیولوژیک یا ساختار یا عملکرد انااومیک میباشد؛
ناتوانی :ممکن ا ست اا اندازهای به معنای معیوبیت با شد و به معنای
یک ستتتاختار اجتماعی استتتت که نه انها به خاطر اختالل شتتتصص اافاق
میافتد ،بلکه به خاطر موانع محیطی و نگرشتتی ایجاد میشتتود که وجود
دارند و مانع اشترا کامل و مساویانه شصص در اجتماع می شوند؛
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ناتوانی روانی :ع ارت است از :اختالل روانی ،دمانس شدید ،نااوانایی
روانی عمده در جایی که شتترایط آنقدر شتتدید میشتتود که معیارهای یک
اختالل روانی را پوره میکند؛ اختالل روانی زمینهای به عنوان یک جن ه
ثانویه از استعمال مصرف مواد بوجود آمده باشد؛
شرایط زیان :به معنای ن ود فر صت برای یک شصص ا ست که عملکرد یک
فعالیت یا اجرای یک نقش نارمل (بستتتته به ستتتن و عوامل اجتماعی،
فرهنگی) را برای آن شتتتصص محدود میکند یا مانع آن میشتتتود (مانند
ا عیض و فقر)؛
تبعیض :در زمینههای نااوانی به معنی جدا سازی و طرد یا محدود سازی
بر استتاس نااوانی میباشتتد که اأثیر مصتلکننده دارد و به رستتمیت
شتتناختن ،استتتفاده و اجرای مستتاویانه با دیگران را در امام حقوق
بشتتری و آزادیهای بنیادی در حوزههای ستتیاستتی ،اقتصتتادی ،اجتماعی،
فرهنگی ،مدنی یا دیگر حوزهها را ملغی میکند .این امر شتتتامل امام
اشکال ا عیض ،به شمول نفی اقامت مناسب میشود؛
اختالل عملکرد :به مع نای هرگو نه م حدود یت یا ف قدان اوا نایی برای
انجام یک فعالیت یا اکلیف به شتتکلی استتت یا در محدودهای استتت که
برای یک انستتان نارمل پنداشتتته میشتتود (م الا فقدان کار ،مهارتهای
سازگاری و مهارتهای اجتماعی)؛
تتتت که در آن یک خطر عاجل و
وضتتتعیت عاجل :به معنی وضتتتعیتی است
قریبالوقوع برای زندگی و امنیت شصص در ارا اب با دیگران وجود دارد
یا زمانی که یک شتتصص نیاز به کنترول و نظارت دارد اا مانع صتتدمه
رساندن وی به خودش یا دیگران شود؛
برابری  :بدین معنا ست که امام ان سانها در مقابل قانون برابرند و
بدون هرگونه ا عی ضی از حمایت م ساویانه و مزایای م ساویانه قانون
برخوردارند؛
تصتتمیمگیری تستتهیل شتتده :حمایتی استتت که به عنوان آخرین راه چاره
ا ستفاده می شود در جایی که خوا ست و ارجحیتهای شصص معلوم نی ستند.
در اینجا یک نماینده بر ا ساس آنچه در مورد خوا ستههای شصص میداند
باید مشصص کند که شصص چه میخواهد .اصمیمگیری اسهیل شده یک جایگزین
محافظوی مطابق با قوانین حقوق بشری بینالمللی برای قیم شصص است؛
قیم  :یک ا صمیمگیرنده جایگزین ا ست که او سط محکمه من صوب می شود اا
از طرف یک بزرگسال که براساس نظر متصصصین صحت روانی فاقد اوانایی
اصمیمگیری در کل یا ااصاذ اصامیم خا است ،عمل کند؛
حقوق ب شر :به معنای حقوقی ا ست که گفته می شود به هر ان سان در هر
جامعه در هر جایی از دنیا اعلق دارد .حقوق ب شر بر پایه این عقیده
پیشبینی شتتتدهاند که امام انستتتانها فطرا ا دارای استتتاستتتیارین و
بن یادیارین حقوقی هستتتت ند که هیو دولتی نمیاوا ند آن ها را محروم
بسازد؛
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ظرفیت قانونی :به معنی ای ستادن شصص در پی شگاه قانون (مقام حقوقی)
و نیز اوا نایی وی در ع مل کردن در چارچوب قانون (ن مای نده حقوقی)
بر یک م نای مستتاویانه با دیگران ،بدون ا عیض بر م نای جنستتیت یا
نااوانی میباشتتتد .ظرفیت قانونی منعکس کننده اوانایی شتتتصص برای
اصتتمیمگیری نیستتت ولی نشتتاندهنده حق وی برای اصتتمیمگیری از جمله
ااصاذ اصمیم با اندکی حمایت و احترام به آن اصامیم میباشد؛
عدم ظرفیت قانونی( :همچنین به عنوان "فقدان یا عدم شتتایستتتگی در
اوانایی ا صمیمگیری" اعریف می شود) به معنی نااوانی در ا صمیمگیری
یک شصص در یک لحظه خا برای ااصاذ یک ا صمیم خا ا ست که به و سیله
شصص دیگر مورد ق ضاوت قرار گیرد ،عدم ظرفیت قانونی ن اید به عنوان
ث وای برای نااوانی روانی در نظر گرفته شود؛
ر ضایت آگاهانه برای تداوی :به معنای ر ضایتی ا ست که آزادانه ،بدون
اهدید یا ارائه ا شویق و پس از ارائه معلومات کافی به یک شکل خا
و زبان قابل فهم برای مراجع به د ست میآید .در ک سب ر ضایت آگاهانه
با ید معلو ماای در مورد اشتتتصیص ،هدف ،میتود ،مدت ،مزا یای مورد
انتظار و عوارض اداوی و همچنین سایر روشهای اداوی جایگزین به شصص
ارائه کرد .رضتتایت آگاهانه را انها کستتی میاواند بدهد که اوانایی
اصمیمگیری را دارد و موافقت خود را با اداوی پیشنهادی اعالم میکند؛
بستتتری کردن غیراختیاری( :همچنین به عنوان "اقامت غیراختیاری" یا
"ب ستری اج اری" او ضیح داده شده ا ست) یعنی ب ستری کردن یک شصص در
یک مرکز صحی یا ادامه اقامت وی بعد از ب ستری کردن اج اری یا بعد
از یک بستتتتری اخت یاری ،در جایی که شتتتصص مربو طه هیو اوا نایی
ا صمیمگیری برای ر ضایت آگاهانه برای ب ستری شدن برای اهداف اداوی
ندارد و اینکه اداوی شصص مربوطه در مرکز صحت روانی به نفع وی بوده
یا شرایط وی را به ود میدهد و اینکه ناکامی در ب ستری شصص احتماالا
منجر به بدار شتتدن جدی شتترایط وی خواهد شتتد یا اینکه اجرای اداوی
منا سب انها با ب ستری نمودن شصص امکانپنیر ا ست و اینکه هیو روش
جایگزین کمتر محدود کنندهای در دسترس نیست؛
تداوی غیراختیاری :یعنی ارائه اداوی برای شتتصصتتی که فاقد اوانایی
ا صمیمگیری برای دادن ر ضایت به اداوی ا ست و شرایط زمینهای وی به
گونهای است یا در درجهای است که به اداوی پاسخ میدهد یا به احتمال
زیاد از اداوی سود خواهد برد؛
صتتحت روانی :یعنی وضتتعیتی از ستتالمت که در آن هر شتتصص اوانایی های
خودش را در میکند ،میاواند با فشارهای زندگی مقابله کند ،میاواند
به طور مؤثر و سودمندانه کار کند ،و قادر ا ست که در جامعهاش سهیم
باشد؛
مراقبت صحت روانی :یعنی مراق ت و اداوی ارائه شده اوسط خدمات صحت
روانی؛
متخ ص صین مراقبت صحت روانی( :همچنین به عنوان "ا شصا حرفهای" یا
"کارکنان مراق ت صتتتحت روانی" یا "ارائهدهندگان مراق تهای صتتتحت
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روانی" یا "متصصصین" نیز به کار رفته است) یعنی داکتران طب روانی،
نرسهای طب روانی ،روان شنا سان ،مددکاران اجتماعی ،شغلدرمانگران،
تتتاورین روانی ت
ارائه دهندگان مجاز مراق ت های صتتتحت روانی و مشت
اجتماعی که برای ارائه خد مات مراق ت های صتتتحت روانی معینی اربیه
شدهاند؛
مراکز صحت روانی :ع اراند از مراکزی که در ماده  ۲ذکر شدهاند؛
مستتتفیدین خدمات صتتحت روانی( :همچنین به عنوان "مستتتفیدین خدمات"
نیز به کار رف ته استتتتت) یعنی اشتتت صا دارای نااوانی روانی که
مراق تهای صحت روانی را دریافت میکنند یا خدمات صحت روانی را در
یک مرکز صتتحت روانی به هدف به ود وضتتعیت صتتحت روانی خود دریافت
میکنند و/یا ا شصا صی که ا شصیص داده شدهاند که باید در مراکز صحت
روانی بستری شوند؛
وضعیت صحت روانی :یعنی سطحی از سالمت روانی یک شصص به طوری که احت
اأثیر عوامل فیزیکی ،اجتماعی و روانشناختی قرار گرفته است؛
تیم مراقبتهای چند رشتتتتهای :یعنی ایمی که دروندادهای خویش را از
یک طیف وستتتیعی از مهارتهای مصتلف به شتتتمول طب روانی ،نرستتتین ،
مددکاری اجتماعی ،روان شنا سی کلینیکی ،شغلدرمانی ،حمایت همتایان،
مشاوره ،رواندرمانی ،اداوی خالقانه دخیل میسازند؛
مریض بدون مخالفت :یعنی شص صی که اوانایی ا صمیمگیری برای ر ضایت
دادن برای ب ستری شدن را ندارد و ب ستری شدن در یک مرکز صحت روانی
یا اداوی پیشنهاد شده را رد نمیکند؛
خدمات شتتغلدرمانی :یعنی خدماای که اشتتصا را قادر میستتازد اا در
زندگی روزانه خود از طریق شغل دخیل شوند؛ اا حرفهای را انجام دهند
که صحت و سالمت روانی شان را اقویت نماید؛ اا آنها قادر شوند در یک
جامعهای که آنها را پنیرفته مانند امام مردم اوانایی خویش را در
سهمگیری زندگی حرفوی روزانه ادا نمایند؛
مریض :یعنی شص صی که احت نظارت ،مراق ت و/یا اداوی قرار دارد .در
این الیحه ،این ا صطالح به ا شصا دارای نااوانی روانی اطالق می شود به
شمول کسانی که برای بستری شدن در یک مرکز روانی ارزیابی شدهاند؛
شخص قابل اعتماد :یعنی شص صی که به طور غیر ر سمی او سط یک ا ستفاده
کننده خدمات صحت روانی بزرگ سال اعیین شده که قابلیت ا صمیمگیری
دارد و وظیفه وی ارائه خوا ستها و ارجحیتهای آن بزرگ سال در ق سمت
مسایل مربوب به مراق تهای صحی و صحت روانی است؛
تتتاختار یافته ،اراقاء
تتتاوره ست
خدمات روانی اجتماعی :از جمله مشت
انگیزشتتتی ،مدیریت موردی ،هماهنگی مراق ت ،رواندرمانی و وقایه از
عود ،خدمات مفیدی در ارائه حمایت ،آموزش و راهنمایی اشتتصا دارای
نااوانی روانی و فامیلهای آنها میباشند؛
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اقامت منا سب :به معنای اعدیالت و سازگاریهای ضروری و متنا س ی ا ست
که یک بار نامتنا سب یا غیر ضروری را بر شصص احمیل نمیکند بلکه در
یک مورد خا اضتتمین میکنند که اشتتصا دارای نااوانی روانی در یک
شرایط مساویانه با دیگر اشصا از حقوق بشری و آزادیهای اساسی خود
بهرهمند میگردند و یا از آنها استفاده میکنند؛
شتتتفایابی :انها یک نوع خدمات نیستتتت و نه نتیجه یک خدمت واحد.
شتتفایابی پروستته عمیق اغییر نگرشها ،احستتاستتات ،ادراکات ،عقاید،
نقش ها و ا هداف شتتتصص در ز ندگی حتی علیرغم م حدود یت های عملکردی و
صدمات عمیق میباشد؛
بازتوانی :یعنی پرو سه طراحی شده برای اراقاء به ودی ،ادغام کامل
در جامعه و به ود کیفیت زندگی برای ا شصا صی که نااوانی روانی به
طور جدی اوانایی آنها را در اداره نمودن زندگی با معنی مصتل نموده
است؛
ادغام مجدد در جامعه( :همچنین به عنوان "شتتمولیت اجتماعی" نیز به
کار رفته ا ست) یک نتیجه ا ست که میاوان با ا ستفاده از خدمات صحت
روانی مصتلف به آن د ست یافت .همچنین اقدامات سیا سی و سازماندهی
جامعه برای اراقاء یکپارچگی و ظرفیت پنیرش جامعه به اشتتصا دارای
نااوانی روانی نیز میاواند این نتیجه را حاصل کند؛
اقارب در ارتباط با شخص :به معنای هم سر ،والدین ،پدر و مادرکالن،
برادر ،خواهر ،فرزند شصص یا هم سرش میبا شند چه به صورت خا صه و یا
اندر ،یا قرابت س ی داشته باشند؛
دمانس شتتدید :یعنی زوال مغز یک شتتصص که به طور قابل مالحظه عملکرد
روانی شتتتصص را مص تل میک ند و به این ارا یب بر افکر ،در مط لب و
حافظه شصص اأثیر میگنارد و دربردارنده عالیم رفتاری و روانی شدید
از ق یل خشونت فیزیکی میباشد؛
ناتوا نایی های روانی ع مده( :همچنین به عنوان "اشتتتوش ذهنی"،
تتتدی" یا "عقب ماندگی ذهنی" نیز به کار میرود)
" نااوانایی های رشت
یعنی وضتتعیتی که رشتتد ذهنی یک شتتصص متوقف شتتده یا ناکامل مانده و
دربردارنده اشتتوشهای عمده هوشتتی و عملکرد اجتماعی و رفتارهایی از
ستتوی شتتصص میباشتتد که به صتتورت غیر عادی خشتتن یا به طور جدی غیر
مسئوالنه میباشند؛
همسر در ارتباط با یک شخص :همسری را که از آن شصص جدا زندگی میکند
را شامل نمیشود.؛
تمی
تامل ارای ات حمایتی رست
تت که هم شت
تترده است
تطالح گست
حمایت :یک اصت
(حامی) می شود و هم حمایتهای غیر ر سمی (ا شصا قابل اعتماد) را در
بر میگیرد که در نوع و شدت متفاوت میباشند؛
تصمیمگیری حمایت شده :یعنی پروسهای که در آن اشصاصی که خواستها و
ارجحیتهایشتتان برای دیگران آشتتکار نمیباشتتد ،کمکهایی را که نیاز
دارند و میخواهند را دریافت میکنند ،اا موقعیت ها و انتصابهایی که
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پیش رو دارند را در کنند و بتوانند اصمیمات زندگی را برای خودشان
ااصاذ کنند؛ زمانی که یک شتتتصص برای ااصاذ اصتتتمیم نیاز به حمایت
دارد ،این حمایتها ا ضمین خواهند کرد که خوا ستها و ارجحیتهای شصص
در امام وقت مورد احترام قرار خواهد گرفت؛
تداوی :به معنی یک مداخله (فیزیکی یا روان شناختی) روی یک شصص ا ست
که با در نظر داشتتت جن ه اجتماعی شتتصص ،ممکن استتت شتتامل معیارهای
مورد نیاز برای اهداف سرپر ستی با شد ،شرایط را ا سکین دهد ،صحت را
بازگرداند یا رنج شتتصص را کاهش دهد ،و بعد اجتماعی زندگی شتتصص را
به ود بص شد و موارد زیر را شامل می شود :دواها ،خدمات شغلدرمانی،
تتتت ها و اداوی های
خدمات روانی -اجتماعی ،خدمات بازاوانی ،ECT ،است
کمکی .در این مقرره اداوی عاجل به عنوان اداوی محسوب نمیشود؛
تأثیر یا ف شار غیر ضروری :یعنی کیفیت اعامل بین شصص حامی و شصص
حمایت شده شامل عالیم ارس ،پرخا شگری ،اهدید ،فریب و د ستکاریکردن
میباشد؛
مریض اختیاری :شتتصصتتی استتت که از طرف خودش یا با حمایت شتتصص دیگر
موافقت کرده استتت که در یک مرکز صتتحت روانی با هدف احت نظر بودن،
مراق ت و اداوی ب ستری شود .این اعریف انها به ا شصا صی اطالق می شود
که اوانایی ا صمیمگیری دارند و ا صالت ا خود شان برای ب ستری شدن و
اداوی در یک مرکز صحت روانی موافقت کردهاند و این اوافق را ادامه
میدهند .در این الیحه مریض غیر معترض به عنوان مریض اختیاری مح سوب
نمیشود؛
تداوی اختیاری :یعنی ارائه اداوی به شص صی که اوانایی ا صمیمگیری
دارد که اصالت ا از طرف خودش یا با حمایت دیگران با این امر موافقت
کرده است.
اصول راهنما
ماده چهارم
( -)۱برای رسیدن به اهداف این الیحه اصول زیر باید برای امام اشصا
دارای نااوانی روانی به شمول زنان ،اطفال و اقلیتها اط یق شوند:
( -)۲احترام به کرامت بنیادی ،خوا ست و ارجحیتها ،ا ستقالل
خودمصتاری ،یکپارچگی جسمی و رعایت خلوت شصص.
( -)۳عدم ا عیض و فرصتهای برابر
( -)۴اساوی برای همه صرفنظر از جنس یا وضعیت جنسیتی
( -)۵احترام برای ظرفیتهای اکاملی اطفال
( -)۶دسترسی
( -)۷اشترا

کامل و مؤثر و سهمگیری در جامعه
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شص صی،

( -)۸کمترین روشهای محدود کننده
( -)۹رویکرد شفایابی
( -)۱۰افهام و افهیم مؤثر و فراهمسازی معلومات
( -)۱۱احترام به افاوتها
( -)۱۲نقش فامیل و مراق ین
( -)۱۳حفظ اسرار
ماده پنجم
ایجاد موانع
هر شتتصصتتی که باع ایجاد محدودیت و یا مانع حقوقی که برای شتتصص
دارای نااوانی روانی اوستتط قوانین حقوق بشتتری بینالمللی و قوانین
ملی و قانون ا سا سی جمهوری ا سالمی افغان ستان ا صریح شده ،گردد در
برابر طرف صتتدمه دیده در یک اقدام قانونی ،به منظور ج ران صتتدمه
وارد شده مسئول میباشد؛
( )۱امام مراکز و برنامههای خ صو صی و عمومی طراحی شده برای خدمت
به ا شصا دارای نااوانی روانی ،به شمول آنهایی که م تنی بر جامعه
میباشند به طور مؤثر اوسط یک مکانیزم مستقل ارزیابی خواهند شد؛
( )۲مداخالت مراق ت صتتت حت روانی اول یه ،به شتتتمول چارچوبی برای
ا صمیمگیری حمایت شده و دادخواهی در سی ستم صحت روانی و آموزش در
مورد این م سایل برای مقامات دولتی مربوطه در امام بصشهای ک شور بر
استتاس استتتندردهای بینالمللی و بهترین عملکرد ،آنگونه که اوستتط
سازمان صحی جهان اعریف شده است ،ایجاد خواهد شد؛
( )۳اداوی سراپایی اختیاری ،معیار خواهد بود؛
( )۴اداوی بستری ،آخرین عالج خواهد بود و زمانی به کار گرفته میشود
که امام گزینههای دیگر مراق ت صتتحت روانی ناکام شتتده باشتتند .در
امام موارد ،طول مدت ماندن شصص اا جایی که امکان دارد کوااه خواهد
بود؛
( )۵خدمات صتتتحت روانی عمومی ،به شتتتمول مراق تهای بعدی م تنی بر
جامعه و بازاوانی در دستتتترس خواهد بود و به صتتتورت رایگان ارائه
خواهد شتتد و اا جایی که امکان دارد به فامیل اشتتصا و جوامع آنها
از جمله مناطق روستایی نزدیک خواهد بود.
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انتخاب نماینده
ماده ششم
انتصاب نماینده درمواردذیل صورت میګرد
نماینده برای شتتتصص دیګرانهادرصتتتورای اصتتتمیم ګیری خواهدکردکه
مواردزیرق ل ازبه کارګیری اصمیم ګیری اسهیل شده امتحان شده باشد.
()۱نماینده بهترین االش راکرده با شدکه ازطریق امام شیوه های ممکن
ازجمله مفاهمه جایګزین یاغیرمرسوم با شصص افهام افهیم کند.
( )۲نماینده هراالشی رابه کارګرفته باشد ااخواسته وارجحیت های شصص
رادر کند .
( )۳اګرهیج ش که حمایتی وجودندا شته با شد که به شصص درا صمیم ګیری
کمک کند باید چنین ش که ای ایجاد شود.

فصل دوم
میکانیزم بازبینی مستقل شوراهای صحت روانی

ماده هفتم
یک شتتورای صتتحت روانی در داخل وزارت صتتحت عامه اأستتیس شتتده استتت
و شوراهای صحت روانی محلی نیز در داخل ریا ستهای صحت عامه در سطح
والیات برای اراقاء ،ا شویق و پرورش ،ایجاد و حفظ ا ستندردهای باال و
اجراآت خوب در ارائه خدمات بستتتتری صتتتحت روانی و خدمات م تنی بر
جامعه معقول ،ایجاد خواهد شتتد اا از حقوق اشتتصاصتتی که خدمات و/یا
اداوی را در مراکز صحت روانی و/یا در خدمات م تنی بر جامعه دریافت
میکنند ،حفاظت شود.
ترکیب شورای صحت روانی درمرکز
ماده هشتم
شورای ملی صحت روانی با یازده ع ضو زیر ا شکیل خواهد شد که او سط
وزارت صحت منصوب میشوند:
رئیس دیپارامنت صحت روانی ،وزارت صحت عامه
یک نماینده از دیپارامنت طب معالجوی
یک نماینده از دفتر سارنوالی عمومی
یک داکتر طب روانی
یک داکتر طب که در بصش صحت روانی اعلیم دیده است

11

یک روانشناس کلینیکی یا مشاور روانی ت اجتماعی یا مددکار اجتماعی
یک شصص دارای نااوانی روانی
یک عضو فامیل یک شصص دارای نااوانی روانی
دو نماینده از مؤسسات غیر دولتی زنان یا حقوق بشر
یک وکیل مدافع از کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان
یک نماینده از سوی وزارت داخله
وظایف شورای ملی صحت روانی
ماده نهم
شتتورای ملی صتتحت روانی امام صتتالحیتهایی را خواهد داشتتت که برای
د ستیابی به اهداف ش ه ق ضایی و دیگر وظایفاش ضروری و منا سب با شند
به شرح ذیل:
( )۱مرور و ث ت هر مورد بستتتری غیراختیاری و اجدید آردر در طی ۲۱
روز از ااریخ صدور آردر؛
()۲بررستتی هرگونه شتتکایات در مورد هر جن ه از مراق ت و اداوی که
او سط یک مرکز صحت روانی ارائه شده ا ست و ا صمیمگیری یا ارائه هر
نظری که ضرورت باشد در طی  ۲۱روز از ااریخ دریافت شکایت؛
()۳مرور و ث ت امام موارد بستری اختیاری هر  ۴ماه؛
()۴مرور و ث ت امام موارد بستری غیراختیاری هر ۴ماه؛
()۵مرور ر ضایتی که او سط ا شصا
داده شده است هر  ۴ماه؛

قابل اعتماد یا نمایندگان مری ضان

()۶مرور درخواستها در ارا اب با بستری و/یا اداوی غیراختیاری؛
()۷م شاهده م ستقیم و برر سی  ۵مرکز ب ستری و مراکز خدمات صحت روانی
م تنی بر جامعه به طور اصادفی در هر سال؛
()۸م صاح ه با مری ضان و متص ص صین صحت روانی در  ۵مرکز ب ستری و
مراکز صحت روانی م تنی بر جامعه به صورت اصادفی در هر سال؛
()۹اعیین یک هیئت از داکتران طب روانی و/یا داکتران طب که در بصش
صتتتحت روانی اعلیم دیدهاند و/یا رز یدنت های طب روانی برای اجرای
معاینات ط ی مستقالنه؛
()۱۰نظارت بر امام مراکز صحت روانی یا دیگر مراکز ،به شمول مراکزی
که در سطح جامعه خدمات صحت روانی ارائه میکنند و بازدید از آنها
یک بار در سال؛
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( )۱۱اعیین ا صمیم گیرندههای ا سهیل شده (نمایندهها) در هر جایی که
یک شصص فاقد اوانایی ا صمیمگیری ا ست و خوا ستها و ارجحیتهای شصص
شناخته شده نیست؛
()۱۲ارزیابی نیازهای صحت روانی جامعه ،خدمات و م شکالت خا آن برای
ارائه نظرات در مورد پالی سی و احقیقات به وزارت صحت عامه هر ساله
یک بار؛
()۱۳دادن مشتتاوره در قستتمت ایجاد برنامههایی برای فراهم ستتاختن
مراق تهای دوامدار برای اشصا دارای نااوانی روانی؛
()۱۴دادن مشتتاوره در قستتمت ایجاد برنامههایی برای فراهم ستتاختن
مراق ت های دوامدار و اداوی برای اشتتتصا دارای نااوانی روانی در
محابس؛
()۱۵دادن گزارش ساالنه به وزارت صحت عامه در مورد نیازها و اجراآت
سی ستم صحت روانی در ک شور به شمول شکایات که این گزارش باید به
شورای ملی قانونگناری اقدیم شود؛
()۱۶ستتتاختن یا هماهنگی ارائه طرحی با موافقت وزارت صتتتحت عامه و
وزارت مالیه به منظور دادن م ساعدتهای حقوقی رایگان او سط شوراهای
صحت روانی به مریضان غیراختیاری در سطح والیتی؛
()۱۷نظارت بر شوراهای صحت روانی محلی؛
()۱۸اأیید و بازبینی جواز مراکز صتتحت روانی خصتتوصتتی ،کلینیکها و
دیگر مراکز ب ستری و خدمات صحت روانی م تنی بر جامعه برای مراق ت
و/یا اداوی ا شصا دارای نااوانی روانی ،به شمول آنهایی که در سطح
والیتی هستند؛
()۱۹بازبینی جواز شتتفاخانهها ،به شتتمول آنهایی که در ستتطح والیتی
هستند؛
()۲۰اشتتترا
روانی؛

در انکشتتاف و اأیید استتتراایژیها و پالنهای ملی صتتحت

( )۲۱بازبینی و دادن مشتتتوره در مورد م حدوده کاری و طرزالع مل های
اخالقی برای درمانگران؛
شوراهای صحت روانی والیتی
ماده دهم
شوراهای صحت روانی محلی نیزدرداخل ریاست های صحت عامه درسطح
والیات برای اراقاء  ،اشویق وپرورش  ،ایجاد وحفظ استندردهای باال و
اجرآت خوب درارایه خدمات بستری صحت روانی و خدمات م تنی برجامعه
معقول ایجادخواهدشد ااازحقوق افرادی که خدمات ویااداوی
رادرمرکزصحت روانی ویادرخدمات م تنی برجامعه دریافت می کنند
حفاظت شود.
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ترکیب شوراهای صحت روانی والیتی
ماده یازدهم
هر شورای صحت روانی محلی باید از  ۹ع ضو ذیل ا شکیل
وزارت صحت عامه منصوب میشوند:









شود که او سط

یک شصص از ریاست څارنوالی عمومی
یک داکتر طب روانی یا داکتر طب که در بصش صتتتحت روانی اعلیم
دیده
یک روانشتتناس کلینیکی یا مشتتاور روانی  -اجتماعی یا مددکار
اجتماعی
یک شصص با نااوانی روانی
یک عضو فامیل یک شصص دارای نااوانی روانی
یک نماینده از مؤسسه غیر دولتی زنان یا حقوق بشری
دو وکیل مدافع از کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان
یک فوکل پوینت صحت روانی از یک مؤ س سه غیر دولتی اجرا کننده
خدمات در والیت

وظایف شوراهای صحت روانی والیتی
ماده دوازدهم
( -)۱شورای صحت روانی محلی امام صالحیتهایی را خواهد داشت که برای
دستتتیابی به اهداف شتت ه قضتتایی و دیگر وظایفی که در ماده  ۹احت
شمارههای  ۲۱-۱ذکر شدهاند ،ضروری و مناسب باشند.
( -)۲شوراهای صحت روانی محلی به صورت ساالنه از محدوده اعیین شده
خود و حوزه خدمات معینه در مورد نیازها و اجراآت سی ستم صحت روانی
والیتی به شوراهای ملی صحت روانی راپور میدهند که این شامل راپور
شکایات واصله نیز میشود.
نصاب وبرګزاری جلسات صحت روانی
ماده سیزدهم
( )۱شورای ملی صحت روانی جل سات خود را در داخل وزارت صحت عامه و
شوراهای محلی صحت روانی جلسات خود را در داخل ریاستهای والیتی صحت
عامه به صورت هر سه ماه یک بار برگزار میکنند.
( )۲وزارت صحت عامه یک ع ضو هر شورای صحت روانی را به عنوان رئیس
آن شورا منصوب خواهد کرد.
( )۳سه ع ضو ،به شمول رئیس شورا یا یک معاون رئیس ،در هر جل سه
شتتوراهای صتتحت روانی حد نصتتاب الزم برای برگزاری جلستته را اشتتکیل
میدهند.
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عدم تضاد منافع ملی
ماده چهاردهم
هیچگونه ا ضاد منافع ن اید بین پ ستهای اع ضا در داخل شوراهای ملی
و محلی و هرگونه اعهدات حرفهای که ممکن استتت داشتتته باشتتند ایجاد
شود ،مص صو ص ا برای اع ضای دیگر جوامع ط ی که ع ضویت شوراهای ملی و
محلی را به د ست آوردهاند و ممکن ا ست م سئول مرکز صحت روانی با شند
که اوسط شورا مورد بازدید و بررسی قرار میگیرد.
فصل سوم
حقوق اشخاص دارای ناتوانی روانی و حقوق فامیلهایشان
حقوق اشخاص دارای ناتوانی روانی
ماده پانزدهم
( -)۱حق برخورداری از باالارین سطح قابل دسترسی استندردهای فیزیکی،
صحت روانی و بازاوانی
( -)۲شص صی که در مراکز
زیر برایش اضمین شود:

صحت روانی یا

صحی به

سر میبرد باید حقوق

(الف )دریافت اداوی با همان کیفیت و معیاری که دیگر ا شصا
میکنند؛

دریافت

تتتان را از طریق
(ب) دریافت اداوی که به طور جامع امام نیازهایشت
رویکرد پالن اداوی چند رشتهای برطرف میسازد؛
(ج) دریافت اداوی در محیطی که کمترین محدودیت را دارد و به طریقی
که کمترین محدودیت را اعمال میکند؛
(د) خدمات بعد از مراق ت و بازاوانی در صورت امکان در اجتماع ،اا
زمینه ادغام مجددشان به اجتماع سهل گردد؛
(ر)به طور مکفی در مورد شرایطشان به آنها آگاهی داده شود؛
(ر)به طور فعاالنه در فورمولبندی پالن اداویشان اشترا

کنند؛

((ز) ق ل از هرگونه اداوی که برای شان ارائه می شود ،ر ضایت آگاهانه
و آزادانه دا شته با شند و این ر ضایتنامه باید در دو سیه ط ی مریض
ث ت شود؛
((س) محر ما نه بودن ا مام معلو مات در مورد آن ها ،اختالل آن ها و
اداوی شان ،در هر شکلی که نگهداری می شود ،به طوری که این معلومات
ن اید بدون رضایت آنها در اختیار شصص ثال قرار گیرد؛
(ش) دسترسی به دوسیه کلینیکیشان؛
( ) احترام کامل به کرامت انسانیشان؛
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تتتانی و احقیر کننده،
(ض) حمایت در مقابل ظلم ،رفتارهای غیر انست
ان یه ،است مار ،خشونت و سوء استفاده.
حق استفاده از معیارات مکفی زندگی و حمایت اجتماعی:
ماده شانزدهم
اشصا
شود:

در مراکز صحت روانی و صحی باید حقوق شان در موارد زیر اضمین

الف) یک محیط امن و صحی به شمول غنا و ل اس کافی ،مفید و با کیفیت
در هر زمانی که خودشان اوانایی اهیه آنها را نداشته باشند؛
ب) دستتترستتی به خدمات اجتماعی متناستتب و پروگرامهای حمایوی و نیز
مساعدت مالی دولتی و دیگر حمایتهای مربوب به مسایل مالی.
به رسمیت شناختن حقوق برابر برای آنها در برابر قانون
ماده هفدهم
الف) اشصا داری نااوانی روانی این حق را دارند که به عنوان اشصا
در مقابل قانون شتتناخته شتتوند و از ظرفیت قانونی خود بر یک م نای
برابر با ستتتایرین در امام جن ههای زندگی استتتتفاده کنند و از حق
دستتتترستتتی به حمایتها برای به کارگیری ظرفیت قانونی خود بهرهمند
گردند؛
ب) وجود معلولیت های روانی ن اید انها معیار برای محروم کردن آنها
از ظرفیتهای حقوقیشان باشد؛
ج) اشصاصی که قادرند به طور کامل عملکردهای خود را داشته باشند و
در جامعه ا شترا کنند بدون اینکه اهدیدی برای ارزشهای حافظت شده
او سط قانون ا سا سی مح سوب شوند ،ن اید از ظرفیت قانونی شان انها به
تتتان محروم گردند .در هر مورد خا  ،هر منفعت
خاطر نااوانی روانیشت
خاصی که قرار بوده با این محرومیت حفاظت شود ،شناسایی خواهد شد؛
د) محرومیت از ظرفیت قانونی را انها محکمه میاواند صادر کند؛
ه) در موارد ظرفیت قانونی ،محکمه ن اید انها بر استتاس نظر متصصتتص
حکم دهد بلکه باید به طور م ستقیم و دیداری با شصص دارای نااوانی
روانی اماس بگیرد و فر صت این را دا شته با شد که از وی سوال پر سان
کند.
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حق آزادی و امنیت شخص:
ماده هجدهم
( -)۱محرومیت از ظرفیت قانونی ن اید م نایی با شد برای محروم کردن
شصص دارای نااوانی روانی از آزادیاش به و سیله ب ستری کردن وی در
یک مرکز صحت روانی به صورت غیراختیاری؛
اشصاصی که به صورت غیراختیاری در یک مرکز صحت روانی بستری می شوند
به شمول آنهایی که از ظرفیت قانونی خود محروم شدهاند:
الف) حق دارند به طور مستتتقالنه قضتتیه خویش را مورد بازرستتی حقوقی
قرار دهند اا بستری شدن خود را به چالش بکشند؛
ب) آزادی از ب ستری غیراختیاری مطلق در مرکز
اضمین شود؛

صحت روانی برای آنها

ج) مستتتتحق امام ضتتتمانتهایی هستتتتند که به اشتتتصا دارای دیگر
نااواناییها یا ا شصا بدون نااوانی داده می شود ،به شمول د ستر سی
به میکانیزمهای حقوقی حمایوی و شکایات و نظارت منظم از مراکز صحت
روانی اوسط کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان .
شمولیت اجتماعی
ماده نزدهم
(-)۱اشتتصا دارای نااوانی روانی این حق را دارند که از امام حقوق
مدنی ،ستتیاستتی ،اقتصتتادی ،اجتماعی و فرهنگی به همراه انتصابهای
برابر با دیگران برخوردار گردند که شتتامل موارد زیر میشتتوند ولی
محدود به اینها نمی شوند :حق زندگی در جامعه ،حق د ستر سی به خدمات
اقامتی ،خدمات در خانه و سایر خدمات حمایتی اجتماع ،حق کاریابی و
شمولیت در وظیفه ،و حق احصیل کردن.
( -)۲معیارهای مؤثر و متناستتب ااصاذ خواهد شتتد اا برخورداری کامل
اشتتصا دارای نااوانی روانی را از حقوق مدنی ،ستتیاستتی ،اقتصتتادی،
اجتماعی و فرهنگی و شمولیت و ا شترا کامل آنها را در جامعه ا سهیل
نماید.
محافظت از تبعیض
ماده بیستم
اشتتتصا دارای نااوانی روانی باید از فرصتتتتهای برابر و حمایت در
مقابل ا عیض برخوردار گردند .کمی سیون م ستقل حقوق ب شر افغان ستان
تتتب را علیه هر کستتتی انجام خواهد داد که به خاطر
اقدامات متناست
نااوانی روانی ،شصص دارای نااوانی را مورد ا ست مار و ا عیض قرار
دهد و پی شنهاداای را به مراجع ذی صالح خواهد داد اا شمولیت اجتماعی
بیشتر اشصا دارای نااوانی روانی را اراقاء دهند.
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فصل چهارم
حقوق فامیلهای اشخاص دارای ناتوانی روانی
حقوق فامیل
ماده بیست ویکم
فامیلها به عنوان یک شریک برابر با متصص صین مراق ت صحت روانی به
شتتمار میروند ،و نقش حمایتی فامیلها در زندگی اقاربشتتان که دارای
نااوانی روانی هستند به طور کامل برابر شمرده میشود؛
حق اشتراک
ماده بیست ودوم
ا قارب و مراق ین حق اشتتتترا ف عاال نه در فورمولب ندی و اجرای پالن
اداوی مریض ،به شمول اداوم مراق ت و بازاوانی بعد از مرخص شدن را
دارند؛
حق درتصمیم ګیری
ماده بییست وسوم
متص ص صین صحت روانی باید اطالعات ضروری برای اجرای نقش حمایتی در
ز ندگی مریض و به ودی و نیز بهترین دانش و معلو مات را برای ح ما یت
از مریض در اصمیمگیری را برای اقارب و مراق ین ارائه کنند؛
حق شکایت
ماده بیست وچهارم
اقارب ،مراق ین و نمایندگان مریض حق دارند که شتتتکایات خود را در
تتتانی و احقیرآمیز یا ان یه و/یا
رابطه با رف تار ظالمانه ،غیرانست
ا ست مار ،خ شونت و سوء ا ستفاده از مریض در مراکز صحت روانی ،به
شورا و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان اسلیم کنند.

فصل پنجم
حقوق دارای محاکم ثالثه
شخص قابل اعتماد:
ماده بیست وپنجم
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بزرگ ساالن دارای نااواناییهای روانی که اوانایی ا صمیمگیری دارند و
صالحیتها و عواقب آن به یک شصص قابل اعتماد میبا شند،
قادر به در
ممکن ا ست یک شصص قابل اعتماد را با انتصاب خود شان معرفی کنند اا
در مورد مراق ت صحت روانی شان اصمیم بگیرند که در زمان سالمت ارجیح
میدهند داشته باشند ولی بعد ا به خاطر م الا مشکل صحی یا شرایط دیگر
که بر اوانایی اصتتمیمگیری آنها اأثیر میگنارد ،ممکن استتت مصالفت
کنند.
پروګرام های اګاهی
ماده بیست وششم
وزارت صتتحت عامه پروگرامهای آگاهیدهی و آموزش در مورد برنامهریزی
از ق ل را فراهم خواهد ساخت اا به این ارایب ا شصا دارای نااوانی
روانی قادر شتتوند پیش رهنمودهای خود را اهیه کنند و/یا شتتصص قابل
اعتماد خود را معرفی کنند.
دادخواهی
ماده بیست وهفتم
ا شصا دارای نااوانی روانی حق ا ستفاده از طیف و سیعی از حمایتهای
دادخواهی را خواهند داشتتت ،از ق یل دادخواهی شتتهروندی ،دادخواهی
همتایان و دادخواهی خودی که به طور م ساویانه هم در مراکز ب ستری و
هم در مراکز م تنی بر جامعه در د سترس خواهند بود.وزارت صحت عامه
اګاهی دهی عامه درمورد دادخواهی رافراهم خواهد ساخت .

فصل ششم
تصمیمگیری
توانایی تصمیمگیری
ماده بیست و هشتم
الف) ا صور می شود که هر شصص دارای اوانایی ا صمیمگیری برای گرفتن
ا صمیمها او سط خود شان ،و در صورت نیاز ا صمیمگیری با ا سهیل شده
میباشند.
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ب) وجود نااوانی روانی یا یک رفتار شصص ،شصصیت یا ظاهر شصص ن اید
یک عامل اعیین کننده برای اوانایی اصمیمگیری یک شصص باشد.
ارزیابی توانایی تصمیمگیری:
ماده بیست و نهم
( )۱ارزیابی اوانایی ا صمیمگیری شصص او سط اعدادی از متص ص صین صحت
روانی به شمول داکتران طب روانی ،نرسهای طب روانی ،روان شنا سان ،و
مددکاران اجتماعی در م شاوره با متص صص درمانگر انجام می شود .حداقل
سه متص صص و یک شصص آ شنا با مریض (اقارب ،مراق ین یا ا شصا قابل
اعتماد) باید در هر ارزیابی دخیل باشند.
( )۲در ارزیابی اوانایی اصتتمیمگیری یا یک وضتتعیت "نیازمند حمایت"
یک ایم چند ر شتهای عدم قابلیت ظرفیت قانونی ا شصا دارای نااوانی
روانی را ا شصیص میدهد و یک آزمایش مصتص ا صمیم اجرا خواهد کرد اا
موارد زیر را شناسایی کند:
الف) اوانایی شصص برای در معلومات برای ااصاذ یک اصمیم و استفاده
از معلومات به منظور ااصاذ یک اصمیم؛
ب) آرزوها و اهداف شصص؛
ج) اصمیمهایی که یک شصص نیاز دارد و میخواهد ااصاذ کند؛
د) خواستها و ارجحیتهای شصص؛
ه) آن حمایتهایی که برای شصص ضروری ه ستند اا وی بتواند حق ا صمیم
گرفتن برای خود را داشته باشد.
اتخاذ تصمیمها در مورد تداویا :
ماده سی وم
( )۱برای محقق شتتدن هدف ارزیابی اوانایی اصتتمیمگیری یک شتتصص برای
ااصاذ ا صامیم در مورد اداویاش باید مطمئن شد که به شصص موارد زیر
داده شده است:
الف) او ضیحاای در مورد اداوی پی شنهادی که شامل ( )۱هدف اداوی؛ و
( )۲نوع ،روش و مدت احتمالی اداوی میباشد؛ و
ب) اوضتتیحاای در مورد مزایا و معایب اداوی به شتتمول معلوماای در
مورد ناراحتی ،خطرات و عوارض مورد انتظار و شتتایع مربوب به آن؛ و
اوضتتیحاای در مورد هرگونه اداوی جایگزین که در دستتترس میباشتتد به
شمول معلوماای در مورد مزایا و معایب این اداویهای جایگزین؛
ج) جواب به هر سوال مربوطی که شصص پرسیده است؛
د) هر معلومات مربوب دیگری که به
و
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شصص در ا صمیمگیریاش کمک میکند؛

ه) در مورد اداوی پیشتتنهادی ،یک بیانیه از حقوق مربوب به وضتتعیت
وی.
( )۲معلومات به شکلی اوضیح داده خواهند شد که اواناییها ،ظرفیتهای
ارا اطی و زبان شصص در نظر گرفته شده باشد.
تصمیمگیری حمایت شده
ماده سی ویکم
( )۱در موقعیتهایی که اشتتتصا ممکن استتتت برای بیان خواستتتتها و
ارجحیتهای خود نیاز به حمایت داشتتته باشتتند حمایت مورد نیاز آنها
باید برایشتتان فراهم شتتود ولی این حمایت ن اید بر خالف میلشتتان به
آنها عرضه شود؛
( )۲حمایت داده شتتده ،حقوق و خواستتتها و ارجحیتهای شتتصص را محترم
میشتتمارد ،فارا از اضتتاد منافع و اأثیرات غیر ضتتروری استتت و هرگز
جایگزین اصمیمگیری شصص شده نمیاواند؛
( )۳د ستر سی به چنین حمایتی برای جلوگیری سوءا ستفادهها و ا ضمین
متنا سب بودن آن با حقوق شص صی شصص از جمله حق خطر کردن و ا شت اه
کردن ،فراهم میشود.
مراقبت های صحی
ماده سی ودوم
متصصصین مراق تهای صحی و اجتماعی که اوانایی اصمیمگیری یک شصص را
ارزیابی میکنند هر قدمی که آنها برای رستتتیدن به نتیجه برمیدارند
را با جزئیات در دو سیه ط ی شصص ث ت میکنند ،به شمول قدمهها برای
اعیین نیازمندیهای شتتصص به مستتاعدت در اصتتمیمگیری و اقامت مناستتب
فراهم شده برای شصص نیازمند حمایت.

اهلیت حقوقی
ماده سو وسوم
هر ارزیابی اوانایی اصتتمیمگیری باید بوستتیله اصتتول استتتقالل رای،
خودمصتاری و "خواستتتها و ارجحیتها" اطالعرستتانی شتتود و بر ارزیابی
حمایتهایی متمرکز شتتتود که به شتتتصص کمک میکنند بتواند از ظرفیت
قانونی خود استفاده کند.
تصمیم ګیری تسهیل شده
ماده سی وچهارم
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حمایتهایی که به شتتصص کمک میکنند اا یک اصتتمیم ااصاذ کند باید اا
حد امکان برای استتتفاده مردم آستتان شتتوند .این امر ما را مطمئن
می سازد که دیگر اشصاصی که برای یک شصص اصمیم میگیرند (نمایندگان)
آخرین راه حل خواهند بود نه اولین گزینه.

()۱ا شصا صی که فاقد اوانایی ا صمیمگیری در مورد ب ستری شدن و اداوی
ارزیابی شدهاند در اعریف "مریضان غیراختیاری" قرار میگیرند.
()۲جایی که خوا ستها و ارجحیتهای یک شصص قابل بردا شت و در ن ود،
و شصص از ق ل خوا ستها و ارجحیتهای خود را از طریق پیشرهنمودها یا
از طریق شتتصص قابل اعتماد ذکر نکرده باشتتد ،یک نماینده براستتاس
بهترین شناختی که در مورد شصص و خوا ستههایش دارد اعیین خواهد کرد
که اصمیم مریض چه خواهد بود.
( )۳نماینده برای شصص دیگر انها در صورای ا صمیمگیری خواهد کرد که
موارد ذیل ق ل از به کار گیری ا صمیمگیری ا سهیل شده امتحان شده
باشند:
(الف) نماینده بهترین اال شش را کرده با شد که از طریق امام شیوههای
ممکن از جمله مفاهمه جایگزین یا غیرمرستتوم با شتتصص افهام و افهیم
کند؛
(ب) نماینده هر االشتتتی را به کار گرفته باشتتتد اا خواستتتتها و
ارجحیتهای شصص را در کند؛
(ج) اگر هیو ش که حمایتی وجود نداشته باشد که به شصص در اصمیمگیری
کمک کند ،باید چنین ش کهای ایجاد شود؛
(د) هر اال
شصص ارائه
(به شمول
اصمیمگیری

شی باید به کار گرفته شده با شد اا معلومات به شکلی به
شود که وی بتواند آنها را در کند و امام راههای حمایتی
دادخواهی) باید برای شصص فراهم شده با شد که به وی در
کمک شود.

( )۴نمایندهها به و سیله شورا اعیین می شوند و هر چهار ماه یک بار
به وسیله شورا به طور منظم مانیتور میشوند.
( )۵ا شصا صی که فاقد اوانایی ا صمیمگیری در مورد اداوی شان ارزیابی
شدهاند باید از حقوق شان جهت بازبینی ارزیابی اوانایی ا صمیمگیری
به و سیله یک ایم چند ر شتهای با ارکیب دیگری برخوردار با شند .آنها
همچنین حق دارند که ب ستری شدن شان به صورت دورهای او سط شورا و
کمی سیون م ستقل حقوق ب شر افغان ستان بازبینی شود ،و حق دارند که
انتصاب نماینده را در محکمه به چالش بکشند.

فصل هفتم
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تعیین اختالل روانی
تشخیص اختالل روانی
ماده سی و پنجم
هرگونه ا شصیص اختالل روانی باید در مطابقت با معیارات ط ی پنیرفته
شده بینالمللی باشد.
()۱اعیین اختالل روانی ن اید بر ا ساس و ضعیت سیا سی ،اقت صادی یا
اجتماعی یا عضتتویت در گرو های فرهنگی ،نژادی یا منه ی یا هر دلیل
دیگری که به طور م ستقیم با و ضعیت صحت روانی مرا ط نی ست ،صورت
گیرد.
()۲اختالف فامیلی یا حرفوی ،یا عدم همصوانی با ارزش های اخالقی،
تصص
تی یا عقاید منه ی غالب در جامعه یک شت
تیاست
اجتماعی ،فرهنگی یا ست
ن اید عامل اعیین کننده در اشصیص اختالل روانی باشد
()۳یک ااریصچه از ب ستری شدن شصص در گن شته ن اید به انهایی اوجیه
کننده اختالل روانی فعلی یا در آینده باشد.
ارزیابی خطر خشونت
ماده سی و ششم
( )۱برای استتهیل کردن یکپارچگی در ستتطح ملی ،باید با استتتفاده از
ابزار اأیید شتتده بین المللی ارزیابی خطر خشتتونت  HCR-20مواردی که
اشصا را در معرض خطر خشونت قرار میدهد ،شناسایی شود و مراحل الزم
برای حمایت از مصئونیت شصصی و عمومی مشصص گردد.
( )۲ارزیابی خطر خشتتونت باید اوستتط یک ایم چند رشتتتهای که خطرنا
تان،
تناست
تمول روانشت
تصص را ارزیابی میکنند به شت
تدن شت
تتری شت
بودن بست
داکتران طب روانی ،نرسها ،کارمندان اجتماعی و درمانگران اوان ص شی
و شغلی انجام شود.
( )۳وزارت صتتتحت عامه باید راهنماهای رستتتمی کامل را اهیه کند که
متص ص صین را در ارزیابی خطر خ شونت در هر مورد م شصص هدایت نماید و
باید روشهایی برای جمعآوری اطالعات و احصتتائیه انظیم شتتود به طوری
که این استندردها را بتوان در طول زمان ،بررسی و ارزیابی نمود.

فصل هشتم
بستری کردن و تداوی اختیاری
بستری کردن اختیاری
ماده سی وهفتم
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یک شصص فقط زمانی میاواند به صورت اختیاری در یک مرکز صحت روانی
ب ستری شود که اوانایی گرفتن چنین ا صمیمی را دا شته با شد و برای
بستری شدن و ادامه جریان اداوی رضایت داشته باشد.
()۱انها ا شصا صی را میاوان در گرو "مری ضان اختیاری" در نظر گرفت
که بر ا ساس شرایط ذکر شده در مادههای  ۲۵اا  ۳۳این مقرره اوانایی
گرفتن اصتتمیم در ارا اب با بستتتری شتتدن و اداوی با حمایت یا بدون
حمایت را داشته باشند.
( )۲یک مریض اختیاری بدون کدام ا عیض ن س ت به
مقرره:

سایر حقوق احت این

الف) ن اید ب ستری شود مگر اینکه ر ضایت او به ب ستری
مکتوب گرفته شده باشد؛

شدن به طور

ب) انها زمانی احت اداوی قرار گیرد که ر ضایت داده با شد؛ ج) ن اید
اجرید یا محدود شود مگر آنکه به طور مکتوب رضایت داده باشد؛
د) در هر زمانی میاواند خود را مرخص کند حتی اگر بر خالف اوصتتتیه
داکتر باشتتد  ،مگر آنکه معیارهای بستتتری شتتدن به عنوان یک مریض
غیراختیاری را داشته باشد؛
ه) باید یک پالن مراق ت فورمولبندی شده چند ر شتهای دا شته با شد که
به م شوره خودش در ست شده با شد و در طول  ۷روز بعد از ب ستری شدن
نهایی شده باشد؛ و
و) ق ل از هرگونه اغییر در پالن مراق ت باید رضتتتایت او به صتتتورت
مکتوب گرفته شود؛
ز) درباره میکانیزم شکایت کردن آگاه شود؛
ح) در شرایطی که نماینده به نمایندگی از مریض به اداوی رضایت بدهد
به این شصص مریض اختیاری گفته نمیشود؛
ب) حق دارد که اداوی را رد کند و یا متوقف نماید صرفنظر از اینکه
عواقب آن برای شصص ا صمیمگیرنده چه با شد و یا ینکه این ا صمیم از
نظر دیگران چقدر عاقالنه به نظر رسد؛
ی) اجازه دارد اا یک مستتاعد حقوقی را مالقات کند و به او موضتتوعات
الزم را بگوید؛
) این حق را دارد اا در حالت از دستتت دادن اواناییهایش در آینده
خوا ستههای خود را به صورت د ستورات از ق ل آماده شده و از طریق
شصص قابل اعتماد خود انظیم کند.
پالنهای فردی مراقبتهای صحی
ماده سی وهشتم
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برای هر مریض اختیاری باید یک پالن فردی مراق تهای صتتحت روانی با
مشتتتوره با خودش آماده شتتتود .در این پالن باید دامنه وستتتیعی از
فعالیتهای اوان صشی و اداوی به شمول دسترسی به شغلدرمانی  ،اداوی
گروپی ،رواندرمانی انفرادی ،و فعالیتهای هنری و نمای شی قرار داده
شود .این پالن همچنین باید اکاک مراحلی که برای اداوی مریض در مرکز
صحت روانی الزم است به شمول پالن مرخص شدن او را در نظر بگیرد.
تتتت فقط در
تتتان اختیاری برای رد کردن اداوی ممکن است
( )۱حق مریضت
حالتهای عاجل که زندگی آنها به خطر ا ست واداوی ضرورت دارد زیر پا
گناشتتته شتتود .استتتفاده از شتتا برقی ،جراحی عصتت ی ،و دواهای
نیورولپتیک در چنین حالتهای عاجلی به طور کلی ممنوع است و مالحظاای
که در بصش های ۱۶ ،۱۵ ،۱۴ ،۱۳ ،۱۲ ،۷،۱۰ ،۶ ،۱و  ۱۷از ماده  ۶۶به
آنها اشاره شد همیشه باید رعایت شود.
( )۲رئیس مرکز باید اطمینان داشته باشد که از مریضان اختیاری سوء
ا ستفاده نمی شود ،احت زور و اج ار قرار ندارند و ک سی آنها را به
اج ار بستری نکرده است.
( )۳مری ضان اختیاری این حق را دارند که هر وقت بصواهند مرکز صحت
تتتده در ماده  ۶۱برای
روانی را ار کنند مگر آنکه معیارهای ذکر شت
ادامه ب ستری کردن به عنوان مری ضان غیراختیاری در مورد آنها صدق
کند.
( )۴مراکز صتتتحت روانی باید در مواردی که یک مریض اختیاری از ار
مرکز صحت روانی جلوگیری میشود به شورا اطالعات کامل بدهند.
ماده سی ونهم
در مواردی که شورا درباره مناسب بودن پروسه رضایت مریضان اختیاری
ن س ت به ب ستری شدن یا اداوی شک دارد و درباره دوره اقامت ،و یا
شکایت مریض از خدمات و ادعای ضایع شدن حقوق ان سانی نگرانیهایی
دارد ،باید ق ضیه را به کمی سیون م ستقل حقوق ب شر افغان ستان ارجاع
نماید.
ماده چهلم
زمانیکه کمی سیون م ستقل حقوق ب شر افغان ستان درباره منا سب بودن
پرو سه ر ضایت مری ضان اختیاری ن س ت به ب ستری شدن یا اداوی و ضایع
شدن حقوق انسانی وی نگرانیهایی دارد ،باید قضیه را به محکمه اداری
و/یا سارنوالی مربوطه گزارش دهد.
فصل نهم
بستری کردن و تداوی غیراختیاری
بستری کردن عاجل برای مشاهده
ماده چهل ویکم
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تصص تی خود و یا اطالعاای که از دیگران
تاهدات شت
تاس مشت
تصص بر است
هر شت
دریافت کرده استتت ،به طور منطقی اعتقاد دارد که شتتصص دارای اختالل
روانی طوری رفتار میکند که مصتتتئونیت خود و یا دیگران را به خطر
میاندازد .این طرز افکر ممکن است باع شود اا شصص برای مشاهده در
یک مرکز صحت روانی بستری شود.
( )۱شص صی که احت ماده  ۴۱بصش ۱اوقیف شده ا ست ،باید آزاد شود اگر
یک داکتر م شاور طب روانی مرکز صحت روانی که شصص را برای ب ستری
شدن ارزیابی کرده است موارد زیر را اصدیق نکند:
الف) او مریض را در روز اول ارزیابی کرده است؛ و
ب) برا ساس رفتار واقعی شصص احتمال اینکه شصص ممکن ا ست به خود یا
دیگران صدمه وارد کند و اینکه میزان خطرنا بودن مریض به حدی ا ست
که باید در شفاخانه بستری شود.
( )۲در شرایط عاجل ،ارزیابی ط ی که در ماده  ۴۱بصش  ۲به آن ا شاره
شد به هدف بستری کردن غیراختیاری برای مشاهده کافی است.
مدت زمان بستری کردن برای مشاهده
ماده چهل ودوم
شص صی که احت ماده  ۴۱ب ستری شده ا ست باید بعد از ااریخ ب ستری به
مدت  ۷۲ساعت جهت مشاهده نگهداری شود ،و بعد از این دوره  ۷۲ساعته
میاواند مرخص شود ،مگر آنکه میزان خطرنا بودن شصص به حدی ا ست که
باید در شتتفاخانه بستتتری شتتود و یا اینکه شتتصص معیارهایی که برای
بستری کردن غیراختیاری در ماده  ۴۸ذکر شده است را داشته باشد.
بستری کردن بیشتر از  ۷۲ساعت
ماده چهل وسوم
برای بستتتری کردن غیراختیاری بیشتتتر از دوره  ۷۲ستتاعته ،موارد و
مالحظات برای مری ضان غیراختیاری باید در نظر گرفته شود ،مگر آنکه
شصص از ق ل به بستری شدن اختیاری رضایت داده باشد.
ارزیابی
ماده چهل وچهارم
در طول  ۷۲ستتاعت دوره مشتتاهده ،یک داکتر دوم مشتتاور طب روانی از
کارمندان مرکز صحت روانی باید:
( )۱ارزیابی کند که آیا شصص از یک اختالل روانی رنج میبرد که شدت
آن به حدی است که خطر جدی به زندگی یا مصئونیت شصص یا دیگران وجود
دارد؛ و
( )۲اوانایی ا صمیمگیری شصص و حمایتهایی که او بر ا ساس موارد ذکر
شده در مادههای  ۲۹اا  ۳۴این مقرره نیاز دارد را ارزیابی کند.
26

فراهم کردن معلومات
ماده چهل وپنجم
در زمان بستری کردن شصص ،کارمندان مرکز صحت روانی به شصص و یا به
نماینده او ،در صورایکه اوانایی ا صمیمگیری ندارد ،باید اطالع دهند
که شصص برای  ۷۲ساعت برای مشاهده به صورت عاجل بستری میشود.
تداوی در حاالت عاجل
ماده چهل وششم
ب ستری کردن غیراختیاری یک شصص در مرکز صحت روانی به حالت عاجل در
صورای که او اوانایی ا صمیمگیری جهت انتصاب نوع اداوی را دارد به
این معنی نیست که اداوی بدون رضایت او انجام میگیرد.
( )۱در حاالت عاجل هیو اداوی استتتندردی ن اید داده شتتود مگر اینکه
آن یک اداوی عاجل بدون هدف درمانی با شد و فقط اعراض موجود را هدف
قرار میدهد و از خطرات اهدید کننده زندگی جلوگیری نماید.
( )۲اداوی ا ستندرد برای اختالل روانی انها بعد از ب ستری کردن مجدد
و با در نظر گرفتن موارد ذکر شتتتتده در ماده های  ۵۴و  ۵۵میاوا ند
فراهم شود که باید مطابق با موارد و مالحظات ذکر شده در مادههای۶۱
اا . ۶۶
( )۳استتتتفاده از  ،ECTجراحی روانی ،و دواهای نیورولپتیک دیپو در
حالتهای عاجل به طور کلی ممنوع است.
( )۴اداوی عاجل فقط باید برای مدت کوااهی انجام شود که از  ۷۲ساعت
بیشتر ن اشد.
( )۵چنین اداوی عاجل را انها درصورای میاوان بعد از  ۷۲ساعت ادامه
داد اگر:
الف) مریض به صورت مکتوب ر ضایت داده با شد اا دواهای عاجل ادامه
پیدا کند و یا اینکه مریض از ق ل هدایت داده با شد و یا او سط شصص
مورد اعتماد او اعالن شود.
ب) اگر مریض اوانایی اصتتتمیمگیری برای دادن رضتتتایت را ندارد یا
امایلی به این ر ضایت دادن ندارد و کدام هدایتی از ق ل داده ن شده
استتت و شتتصص مورد اعتمادی نیز از طرف مریض اعیین نشتتده استتت اا
خوا ستها و ارجیحات او را بیان کند که دراین حالت او سط ا شصا ذیل
اجازه داده میشود اا مصرف دواهای عاجل ادامه پیدا کند:
 اوسط داکتر مشاور طب روانی که از کارمندان مرکز صحت روانی است،و
 اوستتط یک داکتر مشتتاور طب روانی مستتتقل دیگر بعد از ارجاع کردنموضوع به او اوسط شورا ،و
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 با اوافق ایم چند رشتهای مرکز صحت روانیتداوی عاجل
ماده چهل وهفتم
در هر مورد اداوی عاجل ،مالحظات ذکر شده در بصشهای ،۱۰،۱۲ ،۷ ،۱،۶
 ۱۵،۱۶،۱۷ ،۱۳،۱۴از ماده  ۶۶قابل اجرا است.
( )۱وزارت صحت عامه به م شوره کمی سیون م ستقل حقوق ب شر افغان ستان
باید ورکشا های آموزشی مناسب درباره وظایف و رفتار درست با اشصا
مصتتاب به نااوانی روانی منجمله در موقعیتهای عاجل را برای قضتتات،
مامورین پولیس ،متص ص صین صحی و صحت روانی ،کارکنان محابس و مراکز
اصتتالح و اربیت اطفال ،و برای مکانهایی که اشتتصا با نااواناییهای
روانی ممکن ا ست در آنجا نگهداری شود ،برگزار نماید .این آموزشها
باید با مواد این مقرره و قانونهای کمیستتتیون مستتتتقل حقوق بشتتتر
افغان ستان که او سط دولت ا سالمی افغان ستان اأیید شده ا ست ،هماهن
باشد.
()۲به هرمریض به هنګام ب ستری شدن بایدیک لی ست ا سامی و شماره الفن
های اع ضای انجمن م ستقل وکالی مدافع که خدمات رایګان حقوقی راارایه
می کنند وهمچنین لیستتتی ازموستتستتات غیری دولتی که خدمات رایګان
مساعدت حقوقی فراهم می کنند داده شود.
( )۳یک برو شورمعلوماای درباره کمی سون م ستقل حقوق ب شرافغان ستان ،
پرو سه شکایت ان ،مراکزمعلوماای و شماره های الیفونی انها،به شمول
معلومات درباره نقش شوراها ،وحق مریض درباره شکایت کردن ازب ستری
تتتدن واداوی به محکمه و همجنین یک کتابچه معلوماای درباره حقوق
شت
وازادی های موجوددراین الیحه که به دوزبان دری وپشتوباشد به هرمریض
در شروع ب ستری شدن داده شود .کارمندان مرکز صحت روانی باید به
افرادی که درخواندن معلومات نوشتتته شتتده مشتتکل دارند کمک مناستتب
رافراهم نمایند .
()۴امکانات خا به شتتمول قلم و کاغن باید دردستتترس مریضتتان باشتتد
اابتوانند زمانیکه الزم استتت ازان برای نوشتتتن شتتکایت های رستتمی
استفاده کنند .
( )۵وزارت صحت عامه بام شوره کمی سون م ستقل حقوق ب شرباید ابرارهای
معلوماای ګفته شده رادرهرمرکزصحت روانی پصش نماید .

فصل دهم
بستری شدن غیراختیاری
معیارها برای بستری شدن غیراختیاری
ماده چهل وهشتم
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یک شصص ممکن است بر اساس ماده  ۴۹به صورت غیراختیاری برای م شاهده
در یک مرکز صحت روانی بستری شده باشد یا اینکه بعد از بستری عاجل
یا ب ستری اختیاری به صورت غیراختیاری مدت بی شتری نگهداری شود در
صورایکه اوانایی ا صمیمگیری برای ر ضایت به ب ستری شدن را ندا شته
باشد .همچنین اگر اداوی شصص در مرکز صحت روانی میاواند مؤثر باشد
یا عالیم مریض را اا حد زیادی کاهش دهد ،و اینکه ب ستری نکردن شصص
در مرکز صتتحت روانی ممکن استتت شتترایط او را بدار کند یا از اجرای
اداوی م ناستتتتب جلوگیری ک ند ،در چنین حاالای نیز بستتتتری کردن
غیراختیاری جهت مشاهده در نظر گرفته میشود.
در خواست برای بستری کردن غیراختیاری
ماده چهل ونهم
( )۱درخوا ست برای ب ستری کردن غیراختیاری در مرکز صحت روانی ممکن
ا ست او سط ا شصا زیر داده شود :یکی از اقوام مریض یا شصص مورد
اعت ماد او و یا این که یکی از ن مای نده های مریض (" به عنوان
متقاضی").
( )۲اشصا
الف) اشصا

زیر برای درخواست صالحیت ندارند:
کمتر از سن  ،۱۸و

ب) داکترانی که در همان مرکز صحت روانی کار میکنند.
( )۳هر شص صی که به هدف دادن درخوا ست و یا در ارا اب با درخوا ست
بستری ،اطالعات دروا و نادرست بدهد خطاکار و مجرم محسوب میشود.

بستری کردن غیراختیاری برای مشاهده
ماده پنجاهم
ارزیابی اولیه باید او سط دو داکتر که از کارمندان مرکز صحت روانی
ه ستند ،که یکی از آنها داکتر م شاور صحت روانی با شد ،به فا صله ۲۴
ساعت از یکدیگر انجام شود ،به جز برای مری ضانی که بعد از ب ستری
کردن عاجل یا بعد از ب ستری شدن اختیاری باید به صورت غیراختیاری
نگهداری شتتتوند .در صتتتورت وجود افاوت بین دو ارزیابی ،باید یک
ارزیابی سوم به صورت م ستقل او سط یکی از داکتران طب روانی مرکز
صحت روانی انجام شود و پس از آن اوصیه اک ریت انتصاب میشود.
ماده پنجاویکم
( )۱اگر شصص بر اساس اصدیق داکتران که در ماده  ۵۰به آن اشاره شد
معیارهای گفته شده در ماده  ۴۸را دا شته با شد او را به اج ار برای
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دوره مشاهده در مرکز صحت روانی بستری میکنند که بیشتر از  ۷۲ساعت
از زمان دادن اصدیق داکتر دوم که در ماده  ۵۰ذکر شد ن اشد.
( )۲رئیس یا شص صی که اجازه ب ستری کردن مریض را در مرکز صحت روانی
تتتاس نظر دو داکتر که مریض را ارزیابی
دارد ،در صتتتورایکه بر است
کردهاند مشتتصص شتتود خود مریض اوانایی اصتتمیمگیری برای رضتتایت به
بستری شدن را دارد ،ن اید شصص را به عنوان مریض غیراختیاری بستری
نماید.
مشاهده ت ارزیابی
ماده پنچاودوم
در طول دوره  ۷۲ساعت م شاهده ،یک داکتر م شاور امراض روانی دوم و
ایم چند رشتتتهای مرکز صتتحت روانی باید اوانایی اصتتمیمگیری مریض و
حمایتی که او ممکن ا ست بر ا ساس موارد ذکر شده در مادههای  ۸اا ۳۷
این مقرره نیاز داشته باشد را ارزیابی نمایند.
فراهم کردن معلومات
ماده پنجاوسوم
در طول  ۷۲ستتاعت دوره مشتتاهده ،کارمندان مرکز صتتحت روانی باید به
صورت مکتوب و اقریری معلومات زیر را به مریض بدهند:
الف) به عنوان مریض غیراختیاری برای  ۷۲ساعت بستری میشود،
ب) اوصیف کلی از برنامه اداوی به او داده میشود،
ج) ب ستری کردن وی برای مدت بی شتر از ۷۲
اوسط شورا بررسی شود،

ساعت باید به طور ر سمی

د) حق دارد که به شورا و کمیسیون حقوق بشر شکایت نماید،
ه) حق دارد که دربرابر ب ستری کردن ،اجدید دوره ،و د ستورات اداوی
به شورا و محکمه درخواست بررسی بدهد،
و) باید به او درباره حقوق او در طول دوره ب ستری و درباره روشهای
شکایت کردن معلومات مکتوب و اوضیحات شفاهی داده شود.
دستور بستری کردن
ماده پنجاوچهارم
( )۱اگر در طول  ۷۲ستتتاعت و بر استتتاس یافتههای ارزیابی اوانایی
اصتتمیمگیری و نیاز شتتصص به حمایت و براستتاس اصتتدیق کت ی ایم چند
ر شتهای به شمول یک داکتر م شاور صحت روانی ،یک مح صل دوره اص صص طب
روانی و یک روان شناس کلینیکی موارد زیر م شصص شود مدیر مرکز صحت
روانی باید دستتتور بستتتری کردن برای دورهای که از  ۲۱روز بیشتتتر
ن اشد صادرنماید:
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 مریض اوانایی اصمیمگیری برای رضایت به بستری شدن برای اداوی راندارد،
 اداوی شتتصص در مرکز صتتحت روانی شتترایط او را اا حد زیادی به ودمیبصشد،
 ب ستری نکردن شصص در مرکز صحت روانی باعاو شده و از اداوی صحیح او جلوگیری میشود،

بدار شدن حالت مری ضی

 روشهای جایگزین دیگری برای اداوی وجود ندارد،( )۲در کمتر از  ۲۴ساعت رئیس مرکز صحت روانی باید یک نقل از دستور
ب ستری کردن را همراه با نتایج ارزیابی اوانایی ا صمیمگیری و نیاز
شتتصص به حمایت ،اصتتدیق کت ی  ۳نفر از کارمندان مرکز صتتحت روانی و
پالن کامل اداوی به شورا بفرستد و هدف از بستری و دادن دستور بستری
را به صورت کت ی به مریض اطالع دهد.
بررسی دستور بستری توسط شورا
ماده پنچاوپنجم
( )۱شتتورا بعد از دریافت یک کاپی از دستتتور پنیرش و س تایر استتناد
مربوطه هر چه زودار استتناد را باید بررستتی کند ،با مریض مصتتاح ه
نماید و در طول  ۲۱روز دوره این دستتتور بستتتری باید اصتتمیمگیری
نماید .شورا ممکن ا ست د ستور ب ستری را اأیید کند و به صورت مکتوب
به مریض و مدیر مرکز صحت روانی اطالع دهد ،اگر:
 راضی باشد که مراحل به درستی پیگیری شده است، مطمئن شود که شصص اوانایی ا صمیمگیری برای ر ضایت به ب ستری شدنبرای اداوی را ندارد،
 مطمئن شود که بستری کردن شصص در مرکز صحت روانی شرایط او را ااحد زیادی به ود میبصشد،
 مطمئن شود که بستری نکردن شصص در مرکز صحت روانی باعحالت مریضی او شده و از اداوی صحیح او جلوگیری میکند.

بدار شدن

اگر شورا ر ضایت ندارد ،میاواند د ستور ب ستری را باطل کند و د ستور
دهد اا مریض مرخص شود.
( )۲د ستور ب ستری که به اأیید شورا ر سیده با شد میاواند اجازه دهد
که مریض بستر شود و اا  ۲۱روز از شروع ااریخ دستور بستری در آنجا
نگهداری شود.
دستور تجدید بستری
ماده پنجاوششم
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( )۱با د ستور رئیس مرکز صحت روانی بر ا ساس ا صدیق کت ی از ایم
چند رشتتتهای به شتتمول یک داکتر مشتتاور طب روانی ،یک داکتر طب ،یک
روان شناس کلینیکی ،و رئیس مرکز صحت روانی دوره  ۲۱روزه ممکن ا ست
برای یک دوره دیگر که از  ۳ماه بی شتر ن ا شد امدید شود ،به شرطی
که مریض اوانایی اصتتمیمگیری برای رضتتایت دادن به بستتتری شتتدن جهت
اداوی را نداشته باشد.
( )۲در فا صله  ۲۴ساعت بعد از آن یک کاپی از د ستور امدید ب ستری
شتتدن که دالیل خا برای امدید در آن نوشتتته شتتده باشتتد به همراه
اغییرات داده شده در پالن اداوی باید به شورا فرستاده شود و همچنین
یک اعالن از د ستور امدید دوره ب ستری باید به صورت مکتوب به مریض
داده شود.
بررسی دستور تجدید بستری توسط شورا
ماده پنچاوهفتم
( )۱زمانی که شتتورا کاپی از دستتتور امدید بستتتری را دریافت نمود
باید هر چه زودار ا سناد را برر سی کند و با مریض مورد نظر م صاح ه
نماید.
( )۲شورا ق ل از اأیید د ستور امدید ب ستری باید به صورت م ستقل از
طریق یکی از متص ص صین صحت روانی که ع ضو گرو متص ص صین صحت روانی
مورد اعت ماد شتتتورا باشتتتتد احقیق ک ند که آ یا مع یار های پنیرش
غیراختیاری هنوز وجود دارد و اینکه آیا در رستتیدن به نتایج مطلوب
کدام کوااهی او سط یکی از داکتران صحت روانی انجام شده ا ست یا نه
م الا آن داکتر از پالن اداوی که اوستتط ایم انظیم شتتده پیروی نکرده
است.
( )۳در مواردی که شورا با امدید ب ستری در نتیجه کوااهی او سط یکی
از داکتران صحت روانی در اجرای پالن اداوی که او سط ایم انظیم شده
موافق ا ست ،شورا باید او صیههای الزم را بدهد و با هر داکتر صحت
روانی که این نوع کوااهی را انجام میدهد بر ط ق این مقرره برخورد
نماید.
( )۴در هر موردی ،شورا باید در فا صله  ۲۱روز از شروع دوره امدید
بستتتری اصتتمیم بگیرد .اگرشتتورا رضتتایت دارد که معیارهای بستتتری
غیراختیاری که در ماده  ۴۱ا شاره شد هنوز وجود دارد پس باید د ستور
امدید را اأیید کند و هم به مریض مورد نظر و هم به مدیر مرکز صحت
روانی به صورت کت ی اطالع دهد .اگر شورا رضایت ندارد میاواند دستور
بستری را باطل کند و دستور دهد اا شصص مرخص شود.
تد میاواند
تیده باشت
تورا رست
تتری که به اأیید شت
تتور امدید بست
( )۵دست
اجازه دهد که دوره بستری شصص امدید شود و اا  ۳ماه از شروع ااریخ
دستور امدید بستری در آنجا نگهداری شود.
( )۶امدید بیشتر بستری غیراختیاری بیشتر از آنچه که اوسط شورا برای
دوره  ۳ماهه داده شد امکان ندارد مگر آنکه بعد از بررسی مستقل از
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طریق دو نفر از متصصصین صحت روانی که عضو گرو متصصصین صحت روانی
مورد اعتماد شورا باشد اصدیق شود که شصص مورد نظر معیارهای بستری
غیراختیاری که در ماده  ۴۱ذکر شده است را دارد.
( )۷در هر صتتورت ،امدید بستتتری غیراختیاری بیشتتتر از  ۳ماه ن اید
بدون مشوره ق لی و اأیید شورا و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان
اوصیه شود.
فصل یازدهم
بستری مریضان غیر معترض

بستری مریضان غیری اختیاری
ماده پنجاوهشتم
هرگاه شصصی اوانایی اصمیمگیری برای بستری شدن را ندارد و با بستری
شدن در یک مرکز صحت روانی مصالف نی ست ،به عنوان مریض غیراختیاری
به حساب میآید نه به عنوان مریض اختیاری.
تدن را ندارند و
تتری شت
تمیمگیری برای بست
تی که اوانایی اصت
تصاصت
()۱اشت
مصالفتی با نگهداری شتتدن در مرکز صتتحت روانی یا اداوی ارائه شتتده
ندارند ،و خطری برای خود و دیگران محستتتوب نمیشتتتوند اما نیاز به
اداوی در مرکز بستتتری دارند ق ل از بستتتری آنها امام مراحل برای
ا صمیمگیری حمایت شده که در ف صل  ۴به آنها ا شاره شد باید به دقت
اجرا شود.
()۲هرگونه ب ستری و اداوی مری ضان غیر معترض باید به دقت و به طور
منظم او سط شورا برر سی شود و همان حمایتهای ذکر شده برای ب ستری
تتتان
غیراختیاری و اداوی غیراختیاری احت این مقرره برای این مریضت
نیز در نظر گرفته شود.

بستری کردن غیراختیاری اطفال
ماده پنجاونهم
( )۱بدون پیشقضاوت نس ت به شرایط بستری کردن غیراختیاری بزرگساالن،
ب ستری کردن غیراختیاری یک طفل انها زمانی اجازه دارد که یک متص صص
با سابقه کاری با اطفالی که م شکالت صحت روانی دارند ا صدیق کند که
روشهای اداوی م تنی بر جامعه موجود نی ست و یا اینکه روشهای موجود
برای آنها مؤثر ن وده و یا ق الا با شکست مواجه شده است و شورا نیز
چنین بستری کردن را اأیید نماید.
( )۲بستری کردن اطفال در بصشهای بزرگساالن ممنوع است.
پیوند والدین ت طفل
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ماده شصتم
زمانیکه یک طفل یا یکی از والدینی که اطفال وابستتته دارد در مرکز
صحت روانی ب ستری می شود ،مرکز باید ساعات مالقات انعطاف پنیری را
فراهم کند اا اثرات جدایی طفل از والدین را به حداقل بر ساند ،مگر
آنکه متص صص مربوطه به م شوره با اع ضا دیگر ایم چند ر شتهای اعتقاد
داشته باشد که چنین جدایی به نفع طفل است.

فصل دوازدهم
تداوی در مورد بستری کردن غیراختیاری
پالنهای انفرادی مراقبت صحی
ماده شصت ویکم
( )۱برای هر مریض غیراخت یاری با ید یک پالن انفرادی مراق ت صتتت حت
روانی به م شوره خود مریض آماده شود .در این پالن باید دامنه و سیعی
از فعالیتهای اوان ص شی و درمانی به شمول د ستر سی به شغلدرمانی ،
اداوی گروپی ،رواندر مانی انفرادی ،و ف عال یت های هنری و ن مایشتتتی
قرار داده شتتتود .این پالن همچنین باید اکاک مراحلی که برای اداوی
مریض در مرکز صحت روانی الزم ا ست به شمول پالن رخ صتی او را در نظر
بگیرد.
( )۲بررسی منظم حالت صحی مریض و دواهای اجویز شده باید اوسط شورا
نظارت شود.

رضایت به تداوی
ماده شصت ودوم
بستری کردن یک شصص در مرکز صحت روانی به صورت غیراختیاری به معنی
شروع اداوی بدون رضایت شصص نمیباشد.
()۱ارزیابی اوانایی اصتتتمیمگیری برای گرفتن اصتتتمیم درباره اداوی
باید بر ط ق موارد ذکر شده در فصل پنح انجام شود.
()۲این وظیفه متص ص صین صحت روانی مرکز صحت روانی ا ست که در زمان
بستری کردن شصص از او برای انجام اداوی رضایت بگیرند.
( )۳اداوی غیراختیاری فقط در موارد ا ست نایی و فقط برای ا شصا صی
که اوانایی اصتتمیمگیری برای رضتتایت دادن به اداوی را ندارند و در
حالتی که اداوی شصص میاواند مؤثر باشد یا عالیم شصص را اا حد زیادی
کاهش دهد ،داده میشود.
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توانای تصمیم ګیری
ماده شصت وسوم
( )۱هر شتتصصتتی که اوانایی اصتتمیمگیری برای اداوی خود را دارد ،چه
اختیاری یا غیراختیاری ب ستری شده با شد ،این حق را دارد که اداوی
را رد کند یا متوقف نماید.
( )۲حق رد کردن اداوی ممکن ا ست در بع ضی حالتهای خا و در حالتهای
ضتتروری که زندگی آنها به خطر استتت و اداوی ضتترورت دارد ،زیر پا
گناشتتته شتتود .در چنین حالتی فقط اداوی عاجل اجازه داده میشتتود و
مالح ظاای که در بصش های  ۱۷ ،۱۶ ،۱۵ ،۱۴ ،۱۰،۱۲،۱۳ ،۱،۶،۷از ماده
 ۶۶به آنها اشاره شد همیشه باید رعایت شود.
ناتوانی روانی
ماده شصت وچهارم
زمانیکه شتتصص دارای نااوانی روانی ،حتی اگر باید احت محافظت قرار
گیرد (نیاز به حمایت در ا صمیمگیری ،احت مراق ت و نظارت) ،اوانایی
رضتتایت دادن به دریافت خدمات صتتحی را داشتتته باشتتد ،مداخالت اداوی
انها باید با رضایت او انجام شود.
ماده شصت و پنجم
تداوی اشخاصی که توانایی تصمیمگیری درباره تداوی ندارند
ا شصا دارای معلولیتهای روانی که اوانایی ا صمیمگیری درباره اداوی
خود ندارند ،به شمول مری ضان غیر معترض ،این حق را دارند که ب ستری
و اداوی آنها او سط شورا و کمی سیون م ستقل حقوق ب شر به طور دورهای
بررسی شود.

ماده شصت وشش
ترخیص کردن از بستری غیراختیاری
اگر شصصی که به صورت غیراختیاری بستری شده است ،اوانایی اصمیمگیری
را دوباره کسب کند و معیارهای بستری و اداوی غیراختیاری دیگر وجود
ندارد ،چه در طول دوره پنیرش غیراخت یاری یا در ختم دوره اداوی
اأیید شده غیراختیاری ،مدیر مرکز صحت روانی بالفا صله باید شصص را
از د ستور ب ستری غیراختیاری آزاد کند و شورا را درباره این ا صمیم
باخ ر سازد.
شصص مورد نظر به هنگام آزاد شدن از د ستور ب ستری غیراختیاری باید
از امامی حقوق مربوب به یک مریض اختیاری برخوردار شود و ب ستری یا
اداوی او باید فقط با رضایت او ادامه یابد.
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فصل سیزدهم
پروسیجرهای خاص
پروسیجرهای خاص
ماده شصت و پنجم
اداوی با ا شنج برقی ( )ECTیکی از روشهای شناخته شده مراق ت صحت
تتت .باید مراقب بود که  ECTبا پالن مراق ت
روانی برای موارد خا است
صحت روانی مریض انا سب دا شته با شد و با در نظر گرفتن مالحظات زیر
انجام شود:
( ECT )۱را همیشه باید به شکل اصالح شده آن اجرا کرد (م الا همراه با
دواهای بیهوشی و سست کننده عضلی)
( ECT )۲همی شه باید دور از چ شم مری ضان دیگر و او سط کارمندانی که
به خوبی درباره استفاده از آن آموزش دیدهاند اجرا شود.
( )۳مواردی که از  ECTا ستفاده شده ا ست را باید در یک کتاب راج ستر
خا ث ت نمود.
تتن
تاس داشت
تایت آگاهانه مریض و بر است
ته باید با رضت
( ECT )۴را همیشت
معلومات کامل و درست درباره وضعیت او و مراق ت صحت روانی پیشنهاد
شده اجرا نمود.
( ECT )۵را ن اید برای اطفال استفاده نمود.

رو های محدود کردن مریض
ماده شصت وششم
زمانیکه محدود کردن ا شصا
باید در نظر گرفته شود:

خ شن برای یک دوره ضروری ا ست موارد زیر

( )۱با مریضتتان باید با احترام و عزت و با حالت انستتانی و مصتتئون
رفتار شود به طوری که به انتصابها و نیازهای آنها احترام گنا شته
شود .ن ودن خ شونت و سوء ا ستفاده مری ضان او سط کارمندان یا بین
مریضان از حداقل شرایط برای محدود سازی است؛
( )۲کارمندان در مراکز صحت روانی باید درباره روشهای کنترول د ستی
و غیر فیزیکی نستت ت به مریضتتان خشتتن آموزش ب ینند .داشتتتن چنین
مهارتهایی کارمندان را اوانا میستتازد اا به هنگام روبرو شتتدن با
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شتترایط دشتتوار بهترین پاستتخ را انتصاب کنند که این نیز خود اا حد
زیادی خطر صدمه به مریضان و کارمند را کاهش میدهد؛
( )۳انتصاب ابزارهای محدود سازی میصانیکی از ق یل محدود کنندههای
نرم و بندهای بلند چرمی ،یا اجرید مریض به ندرت باید ا ستفاده شود
و همیشتته باید به دستتتور داکتر ط ی بعد از ارزیابی انفرادی انجام
شود؛
( )۴مریض را ن اید جلوی چشتتم مریضتتان دیگر به طور میصانیکی محدود
کرد .مریضتتانی که احت کنترول و محدودیت هستتتند باید ل اس مناستت ی
بپوشتتند و بتوانند خودشتتان بصورند و بیاشتتامند و در کارهای ط یعی
اشترا کنند.
تتتهای ،ابزارهای قفل
( )۵ولچک؛ زنجیرهای فلزی ،اصت های اوری و قفست
کردن ،طناب ،کی ل و باندهای ال شتیکی ن اید ا ستفاده شود چون نوعی
بی احترامی به شصص است؛
( )۶ا ستفاده از محدود
داشته باشد؛

سازی و ب ستن مریض هرگز ن اید دلیل درمانی

( )۷کارمندان آموزش دیده باید به طور مداوم حا ضر با شند و مری ضانی
را که محدود شدهاند ،نظارت نمایند؛
( )۸م حدود یت می صانیکی و یا اجر ید هرگز ن ا ید برای اط فال زیر ۱۶
سال ،زنان حامله یا زنان شیرده استفاده شود؛
( )۹اگر گزینه انتصابی ا ستفاده از محدودیت میصانیکی و اجرید ا ست،
حداک ر زمان ا ستفاده ن اید از  ۶ساعت بی شتر با شد .در بع ضی موارد
خیلی خا  ،وقتی که محدود ستتتازی انها راه کنترول رفتارهای خطرنا
مریض با شد ممکن ا ست بی شتر از  ۶ساعت ا ستفاده شود که این حالت
باید اوستتتط دو داکتر طب روانی که با ادامه استتتتفاده از محدودیت
میصانیکی و اجرید موافق هستند بررسی شود .اگر استفاده از محدودیت
میصانیکی و اجرید همان مریض در طول  ۲۴ساعت بعد از آنکه ا ستفاده
ق لی به پایان رستتید اکرار شتتود ،شتترایط گفته شتتده در باال از نظر
اأیید قابل کاربرد ا ست .محدودیت میصانیکی و اجرید احت هیو شرایطی
ن اید از  ۲۴ساعت بیشتر شود.
()۱۰اگر گزینه انتصابی استفاده از محدودیت کیمیاوی است از دواهایی
با اأثیر کوااهمدت م ل دواهای آرامبصش ،ضتتد جنونها ،هیپنوایکها و
ارانکوالیزرها باید استفاده نمود .نیاز کلینیکی به محدودیت کیمیاوی
باید هر ۶ساعت دوباره ارزیابی شود .بعد از  ۷۲ساعت ،ادامه محدودیت
کیمیاوی نیاز به بررستتتی اوستتتط دو داکتر طب روانی که با ادامه
استفاده از محدودیت کیمیاوی موافق هستند ،دارد .اثرات جان ی دواها
بر روی یک مریض باید همی شه در نظر گرفته شود به خ صو زمانیکه دوا
به همراه محدودیت میصانیکی و اجرید استفاده میشود.

37

( )۱۱اشصاصی که اوانایی اصمیمگیری دارند و احت استفاده از محدودیت
میصانیکی و اجرید ه ستند هرگز برای آنها بدون ر ضایت شان ن اید دوا
داده شود ،به جز در حالتهای عاجل برای نجات زندگی شصص مورد نظر.
( )۱۲از روشهای محدود ستتازی و ادامه استتتفاده از آنها هرگز ن اید
برای ان یه مریض به خاطر رفتارهای نادرست او ،یا به منظور اغییرات
رفتاری در او و یا به عنوان ابزاری برای راحتی کارمندان و یا به
خاطر کم ود کارمند در مرکز صحت روانی استفاده نمود.
( )۱۳زمانیکه روشهای محدود سازی بردا شته شد یا متوقف گردید ،الزم
ا ست که دوباره با شصص مورد نظر م صاح ه شود .این کار برای داکتر
طب یا داکتر طب روانی فر صتی فراهم میکند اا دالیل ا ستفاده این روش
را او ضیح دهد و بدین ارایب صدمات روانی چنین اجربهای را برای شصص
کاهش دهد و رابطه بین داکتر و مریض را بازستتازی نماید .برای مریض
نیز چنین م صاح های این فر صت را فراهم میکند اا اح سا سات خود را
ق ل از محدود شدن او ضیح دهد که این کار هم در مریض از رفتارش و
هم در کارمندان نس ت به رفتار مریض را به ود میبصشد.
( )۱۴نتایج م صاح ه باید او سط کارمند مربوطه ث ت و نگهداری شود اا
در بررسیهای مفتشین و یا زمان ارخیص شدن استفاده شود.
( )۱۵امام موارد استتتفاده از روشهای محدود ستتازی باید در یک کتاب
خا ث ت و راجستر شود .این چیزی اضافه بر دوسیه ط ی استفاده کننده
از خدمات صحت روانی ا ست .زمان شروع و ختم این روش ،شرایط مریض،
دالیل استتتفاده از این روش ،نام داکتری که دستتتور این روش را داده
ا ست ،و هرگونه صدمهای که مریض یا کارمند در طول ا ستفاده از این
روش دیدهاند باید در این کتاب راج ستر نو شته شود .به مری ضان نیز
باید اطالع داد و اجازه داد اا نظرات خود را در این کتاب بنوی سند.
به درخواست مریض یک کاپی کامل از این معلومات به او داده میشود.
( )۱۶در ا ستفاده از هر مورد محدود سازی باید یک پالی سی کامل وجود
دا شته با شد ،به خ صو  :روشهای محدود سازی که باید ا ستفاده شود،
احت چه شرایطی باید ا ستفاده شود ،انواع مواردی که در آن از این
روشها استتتفاده میشتتود ،اهداف استتتفاده ،مدت زمان آن و نیاز برای
بررستتی منظم ،وجود رفتارهای انستتانی مناستتب ،نظارای که مورد نیاز
استتتت ،اقداماای که در ختم روش باید انجام شتتتود ،آموزش کارمندان
درباره استتتتفاده ازروش های کنترول و درباره حقوق اشتتتصا دارای
نااوانی روانی ،پالیسی شکایت ،مصاح ه بعد از ختم روش محدود سازی،
و گزارشهای  ۶ماهه به کمیسیون مستقل حقوق بشر.
( )۱۷ا ستفاده از محدود سازی باید م شروب به نظارت کمی سیون م ستقل
حقوق بشر باشد.
آزمایشهای علمی یا طبی
ماده شصت وهفتم
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در صورایکه احقیق و آزمایش برای شصص خطرنا و م ضر با شد ،ممنوع
استتتتت .در هر موردی ،اأی ید شتتتورا ،کمیستتتیون مستتتت قل حقوق
ب شر،بورداحقیقاای و امریت صحت روانی و سوء م صرف مواد وزارت صحت
عامه همیشه ضرور است.
الف) مداخالت ط ی ،م ل جراحی ع ص ی ،فقط زمانی اجرا می شود که مریض
به صورت کت ی رضایت داده باشد و اأیید اجرای جراحی روانی از ریاست
صحت روانی و سوء مصرف مواد وزارت صحت عامه گرفته شده باشد.
ب) جراحی ع ص ی برای ا شصا صی که غیراختیاری ب ستری
است.

شدهاند ،ممنوع

تعقیم کردن مردان یا زنان و سقط اجباری
ماده شصت وهشتم
عقیم کردن مردان یا زنان و ستتتقط اج اری ،زمانی که عقیم کردن غیر
درمانی استتت و زمانی که ستتقط جنین برای مادر یا جنین غیر درمانی
است ،ممنوع میباشد.

فصل چهاردهم
حقوق مریضان مجرمین
ماده شصت ونهم
ارزیابی روانی
زمانیکه در موارد انجام جرمهای جنایی موضتتوع اوانایی اصتتمیمگیری
متهم مطرح ا ست ،چه در زمان انجام جرم و یا در زمان دادن گزارشهای
جنایی ،محکمه نظر یک متص صص یا یک شصص م سلکی م ستقل را میخواهد که
در این حالت ،داکتر طب روانی جنایی یا داکتران ط ی،که در رشتتتته
امراض روانی جنایی آموزش ا ضافی دیدهاند ،در مراکز معرفی شده صحت
روانی باید:
( )۱ارزیابیهای د ستور داده شده او سط محکمه و ارزیابیهای خطر برای
اشصا را در محیط محکمه یا در اجتماع انجام دهد.
( )۲ارزیابیهای روانی جنایی د ستور داده شده او سط محکمه را بر روی
متهمین به جرم انجام دهد.
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( )۳ارزیابیهای روانی جنایی مربوطه را در محکمه ،جامعه و
انجام دهد.

شفاخانه

( )۴مشاورههای روانی جنایی بدهد.
( )۵ارزیابیهای خطر جنایی را انجام دهد.
( )۶برای اشتتصا دارای نااوانی روانی که در کارهای محکمه یا عدلی
ت جنایی دخیل هستند ،خدمات صحت روانی کوااهمدت فراهم نماید.
تصدیق مریضی
ماده هفتادم
داکتران گفته شده در باال در هر موردی ،و ق ل از دادن هرگونه اصدیق
بایدو ضعیت شصص مطابق با ا ستندردهای ط ی بینالمللی،اوانایی ا صمیم
ګییری شصص و و ضعیت شصص با ا ستفاده ازابزارارزیابی خ شونت HCR-20
ارزیابی ګردد .

حقوق مریضان مجرم
ماده هفتادیکم
در طول ارزیابی روانی مجرمین و/یا دوره اداوی حاد کوااهمدت بستری،
مریضان مجرم از حقوق یکسانی نس ت به سایر مریضان برخوردار هستند.
اصول مراقبت از مجرمین
ماده هفتاددوم
( )۱زمانی که مری ضان مجرم اوانایی ا صمیمگیری برای مراق تهای صحت
روانی ندارند ،اداوی آنها بدون رضتتایت باید براستتاس همان اصتتولی
باشد که برای سایر مریضان جامعه که اوانایی اصمیمگیری برای اداوی
خود را ندارند ،استفاده میشود.
( )۲زمانیکه مری ضان مجرم اوانایی ا صمیمگیری برای ر ضایت به اداوی
ندارند ،اداوی غیراختیاری باید اجازه داده شود .اگر آنها اوانایی
اصتتمیمگیری را دوباره کستتب کنند ،اداوی فقط با رضتتایت آنها ادامه
مییابد.
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( )۳در شرایط زیر که ا شصا مجرم نمیاوانند در محکمه حا ضر شوند و
نمیاوانند به زندان فرستتتاده شتتوند ،اداوی غیراختیاری آنها اجازه
داده می شود حتی اگر آنها اوانایی ا صمیمگیری خود را به د ست آورند:
برا ساس مدار معت ر اقدامات یا خطاهایی انجام دادهاند که جرم جدی
میبا شد ،ویا مری ضی روانی دارند که اا حد زیادی در انجام جرم نقش
دارد ،و یا اداوی مورد نظر میاواند اا حد زیادی خطر اکرار جرم را
کاهش دهد.
( )۵مجرمین جنایی خطرنا که اوانایی اصتتمیمگیری برای رضتتایت دادن
به اداوی را ندارند باید اداوی غیراختیاری دریافت نمایند .با این
وجود ،اگر آنها اوانایی اصمیمگیری خود را دوباره کسب کنند و اداوی
را رد کنند ،میاوانند دوره محکومیت خود را بدون مراق ت های صتتتحت
روانی ادامه بدهند .در ختم دوره محکومیت ،اگر اوانایی اصتتمیمگیری
دوباره به دستتت نیامد ،اداوی آنها همانند ستتایر مریضتتان اجتماع
ادامه مییابد.
کمیسیونهای طب روانی جنایی
ماده هفتاد سوم
در بصش صتتت حت روانی هر شتتت فا خا نه عمومی یا در بصش های ج نایی
شفاخانههای صحت روانی ،یک کمیسیون طب روانی جنایی اوسط وزارت صحت
عامه اأسیس میشود.

وظایف کمیسیون طب روانی جنایی
ماده هفتادچهارم
( )۱وظایف کمیسیون طب روانی جنایی ع اراند از:
الف) فراهم کردن خد مات طب روانی ج نایی به م حاکم و ارا ئه دال یل
اصصصی طب روانی جنایی؛
ب) حمایت از احقیقات درباره ا شصیص ،اداوی و مراق ت از مری ضان طب
روانی جنایی؛
ج) اجرای برنامههای آموزشتتتی درباره اشتتتصیص ،اداوی و مراق ت از
مریضان طب روانی جنایی؛
د) انجام ستتایر وظایف ،مستتئولیتها ،احقیق و برنامههای آموزشتتی در
ساحه طب روانی جنایی.
( )۲وظایف و عملکردهای دیگر برای این کمیستتیون اوستتط وزارت عدلیه
به مشوره وزارت صحت عامه اوصیه میشود.
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شتتصصتتی که بنا به هر دلیلی در مح س استتت و در طول دوره زندان به
اختالل روانی مصتتاب میشتتود و به طور صتتحیح او را نمیاوان در مح س
ارزیابی کرد این حق را دارد که با اأیید مدیر مح س برای ارزیابی
به یک مرکز صحت روانی منتقل شود.

فصل پانزدهم
احکام متفرقه
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حمایت های کمک کننده
ماده هفتاد پنجم
حمایتهایی که به شصص کمک میکنند اا یک اصمیم ااصاذ کند باید اا حد
امکان برای استفاده مردم آسان شوند .این امر ما را مطمئن میسازد
که دیگر افرادی که برای یک شصص اصمیم میگیرند (نمایندگان) آخرین
راه حل خواهند بود نه اولین گزینه.
ماده هفتاد وششم
افرادی که فاقد اوانایی اصمیمگیری در مورد پنیرش و اداوی ارزیابی
شدهاند در اعریف "مریضان غیراختیاری" قرار میگیرند.
ماده هفتادهفتم
افرادی که فاقد اوانایی اصمیمگیری در مورد اداویشان ارزیابی
شدهاند باید از حقوقشان جهت بازبینی ارزیابی اوانایی اصمیمگیری به
وسیله یک ایم چند انتظامی با ارکیب دیگری برخوردار باشند .آنها
همچنین حق دارند که پنیرششان به صورت دورهای اوسط شورا و کمیسیون
مستقل حقوق بشر افغانستان بازبینی شود ،و حق دارند که انتصاب
نماینده را در محکمه به چالش بکشند.
ماده هفتاد هشتم
جراحی روانی ،عقیم سازی ،کا شت هورمونی یا سایر د ستگاههای اهاجمی
برای ا صالح اغییرات جن سی یا عاطفی و یا رفتاری که نا شی از نااوانی
روانی است ن اید بر روی اطفال اجرا شود
ماده هفتادنهم
( )۱هر مرکز خدمات صحت روانی باید اوسط وزارت صحت عامه نظارت شود
و امام شرایط مشصص شده در جواز کار را بپنیرند.
( )۲مراکز صحت روانی که برای مری ضان غیراختیاری ،اطفال و مری ضان
مجرم خدمات ارائه میدهند باید در جواز کار آنها به طور مشصص نوشته
شود.

رهنمودهای عملی برای مراقبت مریضان
ماده هشتاد

43

هر مرکز صتتحت روانی باید به پیروی از اصتتول این مقرره ،راهنماهای
عملی را طرح نماید و یک پالی سی مدیریت مراق ت از مری ضان با حمایت
تتتب اهیه نماید اا بتواند خدمات مؤثر و مفید ارائه
از منابع مناست
داده و خطر وابستگی به مرکز بستری را کاهش دهد.

فصل شانزدهم
احکام تآدیبی
تخلفات
ماده هشتادیکم
درصورت اصلف از ا حکام این مقرره شصص یا اشصا متصلفین اوسط
ادارات ذیربط وزارت صحت عامه طورزیراآدیب میگردد.
باراول :اوصیه کت ی
باردوم :اخطاریه کت ی
بارسوم :جریمه نقدی درحدود(۲۰۰۰۰الی )۳۰۰۰۰هزارافغانی
بارچهارم  :معرفی اشصا

متصلفین متکرربه ادارات عدلی وقضائ

تعریف تخلفات
ماده هشتاددوم
( )۱هر شص صی که با شصص دارای نااوانی روانی با بیاحترامی رفتار
کند و یا از او ستتوء استتتفاده نماید و یا اجازه دهد که دیگران با
او چنین رفتارهایی داشته باشند ،از نظر قانونی مجرم محسوب میشود.
( )۲هر شتتصصتتی که از موارد این مقرره اصطی نماید ،از نظر قانونی
مجرم محسوب میشود.
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ساحه تطبیق
ماده هشتاد سوم
احکام این مقرره درامامی قلمروجغرافائ افغانستان باالی امامی اشصا
وافراد دارای صحت روانی یکسان قابل اط یق می اشد.
ایجاد لوایح وطرزالعمل ها
ماده هشتادچهارم
وزارت صحت عامه میتواند برای پیش رد امورمربوطه و اط یق بهتر
احکام این مقرره لوایح وطرزالعل های جداگانه راطرح اهیه ووضع
نماید.
انفاذ
ماده هشتادپنجم
این مقرره در()۱۶فصل و()۸۵ماده ارایب که بعد از اصویب شورای
وزیران ج –ا-ا واوشیح ریس دولت ازجانب وزارت عدلیه درجریده رسمی
نشر ومرعی االجرامی اشد
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